Glöm allt du vet om
spackling, slipning,
målning och tapetsering!

målade väggar och tak

Våra penselmålade
innertak passar
också i badrummet.

Våra innertak tillverkas i miljövänlig,
slitstark, hårt sammanpressad träfiber
och målas 5 gånger. Detta gör att du får
en produkt som både är mycket enkel
att jobba med och har en hög kvalitet.
Takskivorna finns i fyra utföranden: Classique,
Plankett och Symfoni. Vi är säkra på att du
ska hitta något som passar din personliga stil.
Väljer du ett våra innertak kan du dessutom
glömma allt om spackling, slipning, målning
och tapetsering.

Not och fjäder ger enklare och snabbare montage.
Du får också en dold skruvning och smidigast
möjliga montage. Våra takskivor kan användas
i både nybyggnation som renovering och
fungerar utmärkt i hemmets alla rum. Väljer
du ett innertak från Huntonit kan du även
sätta upp spotlights för vår målade yta tål
den värme som spotlights alstrar.

Fungerar lika bra i badrumstaket.
Sätter du upp ett innertak från Huntonit, kan
du vara säker på att resultatet blir ett innertak
som håller, och ser vackert ut under många år.

Spar tid, pengar och
energi med våra penselmålade
innerväggar och tak!
Våra färdigmålade produkter är tillverkade
i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad
träfiber och målade fem gånger. Detta gör
att du får en produkt som både är mycket
enkel att jobba med och har en hög kvalitet.
Takskivorna från Huntonit och Bo Andrén är
försedda med not och fjäder för dold skruvning
och smidigast möjliga montage, vilket sparar
dig tid, pengar och energi. Våra takskivor kan

användas i såväl nybyggnation som renovering
och fungerar utmärkt i hemmets alla rum.

Målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20.
Sätter du upp ett innertak från Huntonit, så kan
du vara säker på att resultatet blir ett innertak
som håller, och ser vackert ut under många år.
Samtliga skivor är målade med vattenbaserad
akrylfärg, glans 20.

Det här behöver du inte göra, för det har vi redan gjort!

Slipa

Spackla

Måla

Tapetsera

Rekommenderas
av Norges Astmaoch Allergiförbund

Caffelatte
NCS S1005-Y30R

Vit
NCS S 0502-Y

Frost
NCS S1500-N

Perle vägg

Våra penselmålade
innerväggar är inte mycket
för att spackla och slipa.
Väggskivorna heter Perle, Skygge och
Faspanel 8 bord. Precis som våra välkända
innertak tillverkas de i en miljövänlig och
slitstark träfiber och målas fem gånger.
Detta ger dig en produkt med mycket
hög kvalitet och prestanda.
Skivorna har ett klassiskt och elegant utförande,
mycket likt vår traditionella svenska pärlspont.
De fungerar utmärkt till både nybyggnation
och renovering i hemmets olika rum. Den fina
designen och de behagliga färgerna gör att du
lätt kan placera och matcha väggskivorna med
övrig inredning.

Not och fjäder ger enklare och snabbare montage.
Du får också en dold infästning, antingen på
befintlig vägg eller direkt på regelstomme. Våra
färdigmålade väggskivor är naturprodukter som
bidrar till en sundare boendemiljö. De är lätta
att hålla rena och kan även lätt målas om i din
önskade färg. Standardfärger är Caffelatte,
Frost och Vit.

Montera bokhyllor, vägglampor, tavlor och speglar på!
Våra väggskivor är idealiska för snabb och
direkt montering av dina önskade saker. Och då
du slipper att spackla, slipa, måla och tapetsera
sparar du tid och pengar.

Caffelatte
NCS S1005-Y30R

Vit
NCS S 0502-Y

Frost
NCS S1500-N

Skygge penselmålad vägg.
Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende
som passar lika bra när ni bygger nytt som
renovering. Skygge levereras i tre färger,
Caffelatte, Frost och Vit.

Caffelatte
NCS S1005-Y30R

Vit
NCS S 0502-Y

Frost
NCS S1500-N

Faspanel 8 bord penselmålad vägg.
Fas 8 panel väggskiva har ett klassiskt
panelutseende som passar lika bra till alla
husets rum. Fas 8 levereras i tre färger,
Caffelatte, Frost och Vit.

Caffelatte
NCS S1005-Y30R

Vit
NCS S 0502-Y

Frost
NCS S1500-N

Huntonit färdigmålad bröstning.
Vill du ha en bröstpanel istället? Det går precis
lika bra. Kapa då våra väggskivor förslagsvis på
hälften, så får du en färdigmålad bröstpanel med
ett klassiskt och tidlöst pärlspontsutseende.

Vit
Classique

Huntonit Classique.
Detta färdigmålade innertak är vårt släta
innertak med svagt ”frostad” strukturerad yta.
Huntonit Classique är valet för dig som hellre
vill ha ett mer traditionellt innertak med
slät karaktär.

Vit
Symfoni

Huntonit Symfoni.
Detta färdigmålade innertak har en lite
mildare och mer elegant trästruktur som ger
taket det där lilla extra. Vill du ha ett modernt
lite elegantare innertak bör valet falla på
Huntonit Symfoni.

Vit
Plankett

Huntonit Plankett.
Detta färdigmålade innertak har en kraftig
trästruktur som ger ett rustikt intryck. Huntonit
Plankett bör vara ditt val om du vill ha ett
spännande innertak med mycket liv i.

Huntonit färdigmålat tak Classique (netto 600x1200 mm)
och Huntonit penselmålad bröstning Perle/Skygge och Fas 8 panel.
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* Huntonit färdigmålade tak Classique
* Plankett (netto 280x1200/1800 mm)
* Huntonit färdigmålat tak Royal och Symfoni
(netto 280 x1200 mm).
Montering tvärs läkt.

* Huntonit färdigmålade tak Classique
* Plankett (netto 280x1200/1800 mm)
* Huntonit färdigmålat tak Royal och Symfoni
(netto 280x1200 mm).
Montering på längsgående läkt.
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Hörnklips

Fogmassa

Bättringsfärg

Tillbehör:

Huntonit färdigmålat tak

Huntonit penselmålad vägg

Classique
Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280x1200, 280x1800, 600x1200 mm
Bruttomått: 300x1220, 300x1820, 620x1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,02 m²/2,88 m²
Vikt: 14/19/26 kg
Färg: NCS S0502-Y

Perle, Skygge och Fas 8 panel*
Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 600x2390 mm
Bruttomått: 620x2390 mm
Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m²
Vikt: 27,5 kg

Plankett
Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280x1200, 280x1800 mm
Bruttomått: 300x1220, 300x1820 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,02 m²
Vikt: 14/19 kg
Färg: NCS S0502-Y
Symfoni
Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280x1200 mm
Bruttomått: 300x1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg
Färg: NCS S0502-Y
Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg,
glans 20. Om man får tapetklister/primer på skivan skall
klistret /primern omedelbart torkas bort. Om detta ej görs
kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall
lagras torrt på fast underlag. Observera! Nettomått: lika
med täckande yta. Bruttomått: inklusive not och fjäder.

Perle penselmålad finns i färgerna:
Caffelatte:
NCS S1005-Y30R
Vit:		
NCS S0502-Y
Frost:		
NCS S1500-N
Skygge penselmålad finns i färgerna:
Caffelatte:
NCS S1005-Y30R
Vit:		
NCS S0502-Y
Frost:
NCS S1500-N
Fas 8 panel penselmålad finns i färgerna:
Caffelatte:
NCS S1005-Y30R
Vit:		
NCS S0502-Y
Frost:		
NCS S1500-N
*Levereras med not och fjäder endast på långsidorna.

Verktyg som behövs för montering av tak och väggskivor:
• Elektrisk skruvdragare
• Gipsskruvar
• Såg
• Snörslå (färgsnöre)
alt. långt vattenpass

Huntonit färdigmålad vägg
(netto 600x2390 mm) Perle, Skygge och Fas 8 panel.
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Distributör:

Producent:

Bo Andrén AB
Järngatan 19, Box 4018, 195 04 Rosersberg
Tel: 0771-62 30 00 | Fax: 08-35 26 20
www.boandren.se | info@boandren.se

Huntonit AS
Venneslavegen 233, 4700 Vennesla, Norge
Tel: +47 38 13 71 00 | Fax: +47 38 13 70 01
www.byggmagroup.se

