N YA E L EGA N TA

Lättmonterade
Färdigbehandlade
Underhållsfria

Pricken över i
Ett nytt, stiligt tak gör mer för inredningen än du tror. Det sätter
en stämning och lyfter hela rummet. Det är pricken över i för din
inredning. Det vet du säkert redan, men du kanske drar dig för att
byta för att du tror att det är svårt, dammigt och dyrt? Men då
känner du inte till takskivorna från Forestia.

LÄTTMONTERAT OCH ELEGANT. I ALLA RUM.
Takskivan Tak-ess Inspiration har not, spont och dold infästning.
Den är så lättmonterad att det inte krävs några förkunskaper. Är du
bara lite händig och följer våra instruktioner, så byter du taket själv
på en helg.
Tak-ess Inspiration är en folierad takskiva som finns i flera färgnyanser
och med olika strukturer, så de passar i alla rum och alla inredningsstilar. Du kan till och med montera den i tvättstugan och badrummet,
så länge det är bra ventilerat. Och den passar förstås lika bra när du
ska bygga nytt eller renovera. Dessutom är den konstruerad för att
klara värmen från infällda spotlights, om du vill ha det i ditt tak.

TAK-ESS INSPIRATION FINNS I FÖLJANDE
FÄRGER OCH DEKORER:
02 TF VIT STRUKTUR
NCS S 0502-B

40 TF SILKESMATT
NCS S 0502-Y

ETT UNDERHÅLLSFRITT TAK
Skivans folierade yta gör att den inte drar till sig damm eller smuts.
När du väl monterat ditt tak är det väldigt lätt att hålla rent. Och
skulle du någon gång i framtiden vilja måla över det, så är det inga
problem. Det är bara att måla på med akrylfärg.

21 TF SIRIUS
NCS S 0500-N

12 TF VIT LINNE
NCS S 0502-Y

14 TFL VIT INSPIRATION
NCS S 0500-N

Alla skivor är 12 mm och har nettomått 600 x 1200 mm och bruttomått: 620 x 1220 mm.
Använd nettomåtten när du beräknar mängd och omfång.
OBS! Färgerna i tryck kan avvika något mot de verkliga produkterna.

Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor och
våra monteringsfilmer hittar du här.

MONTERINGSANVISNING
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Rita alltid upp en skiss först. Kom ihåg att ett eventuellt bygge
alltid ska vara avslutat, ventilerat och ordentligt uttorkat innan
montering. Uppvärmningen ska vara igång.

Montera vidare enligt skissen. Skivorna får
inte pressas mot varandra och fogarna får
inte limmas.

Vi rekommenderar att montera första skivraden efter snöre. För
takytor längre än 20 meter måste det läggas in en genomgående
expansionsmöjlighet på 10–20 mm.
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Anpassa första skivan.

Klart!
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NÅGRA MO NTERINGS RÅD:
Skivorna kan monteras längs med eller tvärs över läkterna.
Minimiavstånd mellan skivor och väggar, pelare eller andra
permanenta konstruktioner är 10 mm.

• Använd ca 10 st skruv/klammer per m2 skiva.
• Gör alltid en ritning med mått av taket innan du handlar/beställer material/skivor.
• Räkna med nettomått när du dimensionerar ditt tak.
• Använd alltid snöre så att första raden med takskivor blir helt rak.
• Använd vattenpass och kontrollera att taket är rakt.
• Förvara alltid skivorna i oöppnad förpackning.
• Kontrollera skivorna innan montering.
• Såga skivorna med ovansidan nedåt med elsåg.
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Skivorna skruvas fast genom noten med träskruv med sänkhuvud
3,0/35 mm. Rekommenderat skruvavstånd 15 cm. Klammer kan
också användas. De måste ha rät rygg, rygglängden måste vara
minst 10 mm och benlängden minst 35 mm.
Observera! Justera trycket från häftpistolen noggrant!
Klamrar/skruvar får inte försänkas utan ska ligga plant med noten.

• Använd bra verktyg (geringssåg) vid gering och var noggrann.
• Använd gärna hörnklossar – enklare när du inte behöver använda gering.
• Kom ihåg att det ska vara ett litet mellanrum mellan list och tak (taket ska kunna röra sig fritt).
• Fäst alltid listen i väggen – inte i både tak och vägg.
• Du kan tvätta taket med rengöringsmedel som inte innehåller fett.
• Torrengöring sker bäst med en mikrofiberduk.
• Skivorna kan målas över om du vill. Till det rekommenderar vi akrylfärg.

Hållbara skivor till bygget
BOA är specialisten på byggskivor i alla dess former, såväl för
konstruktion som inredning. Alla våra skivor är fullständigt
giftfria och säkra, såväl för dig och din familj som för de som
arbetar med dem. De är också ansvarsfullt tillverkade med
hänsyn till både naturen och arbetsmiljön.

www.boandren.se

0771 62 30 00

info@boandren.se

