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TAK-ESS SISÄKATTOLEVY KAIKKIIN TILOIHIN

member of

tak ess



02TF White Stucco

02TF White Stucco
Paksuus: 12 mm
Nettomitat: 300/600 x 1200 mm
Bruttomitat: 320/620 x 1220 mm
500662020 / 500780988
Pakkaus: 5/4 levyä, netto 1,80/2,88 m²
Paino: 14/26 kg

40 TF White Silk
Paksuus: 12 mm
Nettomitat: 300 x 1200 mm
Bruttomitat: 320 x 1220 mm
500659692
Pakkaus: 5 levyä, netto 1,80 m²
Paino: 14 kg

Forestia Tak-ess kattolevyt:

40TF White Silk

Nettomitat ovat yhtä kuin peittävä pinta.  
Bruttomitat sisältävät pontin. Levyt säilytetään 
kuivassa paikassa tukevalla alustalla.

Huomaa. Kalvojen värit esitteen kuvissa voivat poiketa todellisista väreistä.

Oletpa uudisrakentaja, remontoija tai peruskorjaaja, voit toteuttaa unelmasi näyttävästä ja tyylikkäästä katosta 

Forestia Tak-ess kattolevyillä. Näyttävä katto on kuin piste i:n päällä, ja se kohottaa huoneen  

laatutasoa. Katto on katseenvangitsija, koska useimmilla on valaistus katossa lamppujen tai upotettujen  

halogeeni valaisimien muodossa. Katto, kun siinä on jotakin tavanomaisuudesta poikkeavaa, saa ansaittua  

huomiota osakseen. 

Tak-ess kattolevyt tarjoavat monia mahdollisuuksia omaleimaisen katon luomiseen. Tak-ess kattolevyjä on kahta 

eri kokoa, joilla saadaan aikaan erittäin näyttäviä kuviointeja ja tunnelmia. Vain mielikuvitus asettaa rajat. Tak-ess 

kattolevyt ovat ajattomia ja sointuvat yhteen sisustuksen kanssa, olkoon se klassinen, moderni tai jotakin siltä 

väliltä. Hämmästyksen aiheeksi voi muodostua myös se, ettei tämä katto kulu eikä vanhene.  Ajan hammas ei 

yksinkertaisesti pysty siihen. Tak-ess kattolevyistä valmistettu katto ei kaipaa koskaan hoitoa eikä kunnostusta.

Katto on lisäksi helppo pitää puhtaana, koska pöly ja lika eivät tartu sen pintaan. Auringon valo ei myöskään 

haalistuta Tak-ess’ia. Jos haluat joskus vaihtaa väriä, sekään ei ole ongelma. Valkoiset  Tak-ess kattolevyt on 

helppo maalata.

TERVETULOA TOTEUTTAMAAN UUSI UNELMIEN KATTO  
FORESTIA TAK-ESS KATTOLEVYILLÄ.
ME TEEMME VALINNASTASI HELPON!



Tak-ess on ympäripontattu sisäkattolevy. Tak-ess kattolevyä voidaan käyttää kodin kaikissa tiloissa. 
Sopii myös kylpyhuoneisiin, missä on riittävä ilmanvaihto.  Kattolevyjen puhdistukseen käytetään 
tavallisia mietoja puhdistusaineita. 

Huomaa. Kalvojen värit esitteen kuvissa voivat poiketa todellisista väreistä.

Tak-ess
30x120cm

Tak-ess
60x120cm
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Valmistaja:
Forestia AS
N-2435 Braskereidfoss
Norja
Puh.  +47 62 42 82 00
Faksi +47 62 42 38 81
E-post: forestia@byggma.no
www.byggma.no

Byggma - for better living

Myynti Suomessa:
Puh. 044 548 7599 tai
  044 548 7511
S-posti: byggma@byggmagroup.fi
www.byggmagroup.fi

Jälleenmyyjä:

www.k-rauta.se




