
Група 31-32. Технологія малярних робіт. 

Багет для натяжних стель 

Натяжні стелі заслужено придбали популярність в декорі квартири. Вони 

недорого коштують, прості в застосуванні і мають безліч стилістичних 

рішень. Для установки конструкції потрібно ряд пристосувань, але одним з 

головних є багет для натяжних стель. Саме від нього залежить красиве і рівне 

стельове покриття.  

Інсталяційний каркас або багет є основою конструкції стелі. Полотно, 

виготовлене на підставі персональних вимірів, за допомогою гарпуна 

закріплюється в монтажний багет. Монтаж стель виконується 

спеціалізованими бригадами, які мають доступ до газового та 

електрообладнання. При установці стелі використовується спеціальний 

перфоратор, що всмоктує пил з поверхні стін.  

Класифікація багетів 

Залежно від матеріалу виготовлення багети бувають алюмінієві та 

пластикові. Обидва види багетів пожежостійкі, не виділяють шкідливі 

речовини і відмінно переносять температурні перепади. Ці якості вважаються 

дуже важливими при монтажі стелі, так як одним із етапів роботи є 

нагрівання плівки при високих температурах, внаслідок чого можуть 

плавитися багато матеріалів. Єдина відмінність багетів полягає в тому, що 

алюмінієвий багет для натяжних стель коштує дорожче пластикового з-за 

більшої міцності матеріалу. Такий багет використовується переважно для 

важкого полотна і швидко монтується.  

В залежності від місця кріплення багети поділяються на три види: 

•  Стіновий багет для натяжних стель . Дуже часто стеля кріпиться до стін 

даними багетом. Найпопулярнішим вважається пластиковий багет для 

натяжних стель. Він довговічніше алюмінієвого, простий в обробці, щільно 

прилягає до вигинів стін.  

•  Багет стельовий для натяжних стель . Використовується в тих випадках, 

коли потрібно обійти карнизи, встановлені стулчасті шафи-купе до 

капітального стелі або протягнути стелю на невеликій відстані від головного 

стелі. Паз багета закривається вставкою або декоративною накладкою по 

периметру стелі.  

•  Розділовий багет для натяжних стель . Застосовують при комбінації 

декількох матеріалів, при необхідності натягнути стелю великої площі. Багет 

має два пази в які заправляється ПВХ плівка. Розділовий багет потрібен при 

монтажі різнорівневих стель.  



В залежності від виду стелі і дизайну кімнати багети можуть бути по-різному 

оформлені. Вузький багет, клеючий на стику стіни і стелі, приховує стики 

плівки і стіни, а широкий багет ПВХ для натяжних стель навпаки привертає 

увагу та доповнює композицію. Також багети бувають плоскі, які кріпляться 

до стіни під натяжною стелею, а бувають кутові, які кріпляться однією 

стороною до стіни, другий – до стелі.  

Як приклеїти багети до стелі? 

Зазвичай кріплення багета для натяжних стель виконується за допомогою 

шуруповерта та перфоратора. Зазори між багетом і стіною закриваються 

маскуючої щілиною. При монтажі потрібно залишити 3-4 см між натяжним і 

головним стелею. Цей зазор дозволить приховати сигналізацію і лінії 

комунікацій. Перед установкою багета потрібно виявити найнижчу точку 

стелі квартири. Для цього потрібні лазерна рулетка далекомір і будівельний 

рівень.  

Натяжний полотно вставляється за допомогою однієї з двох систем монтажу: 

гарпунною або клинковою. При гарпунної системи полотно закріплюється 

багет допомогою гарпуна. Така стеля в майбутньому можна демонтувати. 

При клинковою системі полотно кріпиться клином, а залишки обрізаються. 

Ця системі спрощує процес вимірів і виробництва (полотно роблять більшого 

розміру), але ускладнюється монтаж натяжної полотна. Також цей варіант 

виключає повторний монтаж стелі. 

Висновок 
Вибираючи, чим краще клеїти багети на стелю, або вирішуючи, як правильно 

закріпити ці деталі іншим способом, потрібно мати на увазі, що натягнуте 

полімерне або тканинне полотно абсолютно не призначене для таких 

навантажень. Як випливає з тексту і відео в цій статті, монтаж потрібно 

проводити виключно на стіни. 
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