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Interior
Katto- ja seinälevyt
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02TF White stucco (NCS S 0502-B)
Paksuus: 12 mm
Nettomitat:  600 x 1200 mm
Bruttomitat: 620 x 1220 mm

40TF White silk (NCS S 0502-Y)
Paksuus: 12 mm
Nettomitat:  600 x 1200 mm
Bruttomitat: 620 x 1220 mm

Rakennatpa uutta tai remontoit, voit toteuttaa unelmasi elegantista ja tyylikkäästä sisäkatosta Tak-ess Inspirati-

on -levyillä. Kaunis katto viimeistelee tilan ja nostaa sen tasoa. 

Tak-ess Inspiration on ajaton ja sopii aina sisustukseen riippumatta siitä, suositko klassista, modernia tai jotain 

siltä väliltä. Katto myös kestää ajan hammasta hämmästyttävän hyvin kulumatta tai ikääntymättä. 

Kun olet asentanut Tak-ess Inspiration -katon, sinun ei koskaan tarvitse murehtia sen huollosta. Kalvoon ei tartu 

pöly eikä lika. Katto on siksi helppo pitää puhtaana. 

Haluatko vaihtaa valkoisesta toiseen väriin muutaman vuoden kuluttua? Ei ongelmaa - Tak-ess Inspiration -katon 

voi nimittäin maalata. 

Tak-ess Inspiration voidaan toimittaa seuraavissa kuosissa:

02 TF

White stucco

40 TF

White silk

Tak-ess Inspiration - jännittäviä ja kestäviä  
ratkaisuja

Huomaa. Kalvojen värit esitteen kuvissa voivat poiketa todellisista väreistä.
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Miksi Tak-ess Inspiration?
 

Saat kauniin katon
Helppo asentaa
Helppo pitää puhtaana
Voidaan maalata
Sopii sekä uudisrakentamiseen että remontointiin.
Kestävä pinta
Taloudellinen
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Sisäkatto on katseenvangitsija. Jos näet vaivaa katon 

eteen, muut kyllä huomaavat sen ja esittävät siitä 

myönteisiä kommentteja. 

 

Tak-ess Inspiration -levyjä voidaan käyttää asunnon 

kaikissa huoneissa, myös tehokkaasti tuuletetuissa 

tiloissa, kuten pesutuvassa ja kylpyhuoneessa.
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Forestia Walls2Paint
Nerokas ratkaisu, kun ei haluta tasoittaa ja 
hioa
Forestia Walls2Paint on sileä pintainen seinälevy, varustettu näkymättömällä saumaliitoksella pitkillä 
sivulla.
Levy on helppo asentaa ja työstää, säästää aikaa:

1. Asenna levyt
2. Maalaa levyt haluamasi värisiksi
3. Seinä on valmis 

Walls2Paint-levyissä on samanlainen lukitusprofiili kuin Walls4You-levyissä. Levyn molemmilla puolilla on 
pohjustuskalvo. Pinnalla on kuitutapettia. Levyt on helppo asentaa ja maalata halutun värisiksi. 
Niitä ei tarvitse tasoittaa ja hioa, joten aikaa säästyy.

Seinälevyt asennetaan vaakasuoraan 600 mm:n koolaukseen. On tärkeää asentaa levyt tarkkamittaiseksi 
ja suoraksi tehtyyn koolaukseen. Tasoittamista ei tarvita, joten hiomapölyä ei muodostu. Aikaa säästyy ja 
työskentely-ympäristöstä tulee mukavampi, kun pölyä ei synny. Walls2Paint seinälevyjä  voi käyttää myös 
peruskorjauksissa ja remonteissa. Walls2Paint seinälevyn pituus on 2800 mm. Leveys 600 mm ja paksuus 
12mm.

Walls2Paint lukitusprofiili





Forestia Premium - kattopaneelit ovat 
maalattavia sileitä kattopaneeleja, joissa on 
lukitusprofiili kaikilla sivuilla.

Meillä on ilo esitellä uudet Forestia Premium -kattopaneelit, joissa on lukitusprofiili. Paneelien  
kokonaismitat ovat 12 x 620 x 1220 mm (nettomitta 600x1200mm), ja ne toimitetaan neljän kappaleen 
pakkauksissa. Forestia Premium -kattopaneelit ovat erittäin hyvin ruuvauksen kestäviä ja siten niihin voi 
huoletta kiinnittää valaisimia ilman tausta tukea.

Forestia Premium -kattopaneelit soveltuvat erinomaisesti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin.  
Jos alusta on suora ja tasainen, vanhoja kattopaneeleita ei tarvitse irrottaa ja uudet Forestia Premium- 
kattopaneelit paneelit voidaan asentaa niiden päälle. 

Jos kyseessä on uudisrakennus tai haluat poistaa vanhat paneelit ja korvata ne uusilla, Forestia Premium 
-kattopaneelit voidaan asentaa sekä poikittain että pitkittäin 300 mm:n koolaukseen.
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Toimintamme pääpainopiste on tuotekehityksessä. Olemme erittäin iloisia voidessamme tarjota asiakkail-
lemme  laadukkaan ja vastuullisen kattotuotteen, joka ei vaadi tasoitustoimenpiteitä tai hiontaa ennen 
maalausta.  
Optimaalisten tulosten varmistamiseksi suosittelemme seuraavaa:

• Forestia Premium -kattopaneeleita ei saa tasoittaa. Kun olet maalannut ensimmäisen maalikerroksen    
   asennuksen jälkeen, liitokset kannattaa hioa kevyesti*. Maalaa sen jälkeen vielä yksi tai kaksi kerrosta.
• Forestia-ohjainkiskojen ja lyöntipalikan asennustyökalut on mukautettu tarkoin Forestia 
   Premium -kattopaneelien profiiliin, ja niitä on käytettävä asennettaessa. 
• Noudata asennusohjeita huolellisesti.

*  Tämä on tärkeää. Liitoksia ei saa tasoittaa, vaan ne on hiottava kevyesti* 240-hiomapaperilla  
ensimmäisen kerroksen jälkeen. Levitä sen jälkeen vielä 1–2 kerrosta. Jos hiot liikaa tai  
hiomapaperi on liian karkeaa, poistat pohjustekerroksen pinnan.

 
Asennustyökalusetti Forestia 
Premium Ceiling. Sisältää 
ohjainkiskon ja lyöntikapulan.
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JÄLLEENMYYJÄ:

VALMISTAJA:

Forestia AS, Damvegen 31
N - 2435 Braskereidfoss, Norja
Puh. (+47) 38 13 71 00  

www.forestia.byggmagroup.fi 
S-posti: forestia.kundesenter@byggma.no

MYYNTI SUOMESSA:

Puh.  044 548 7511

www.forestia.byggmagroup.fi 
S-posti: byggma@byggmagroup.fi




