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B-57 04.15FÆRDIGMALET VÆG OG LOFT

NYE FARVER 
OG OVERFLADER
Tekst til billede - se bagside



PRODUKTFAKTA
Huntonit færdigmalet væg- og loftplader produceres i Norge af 
de reneste råvarer. Huntonit panelplader er valsemalet med 4 

gange maling og efterfølgende givet en gang klar lak.  
Alt sammen vandbaseret, hvorved der opnås en miljøvenlig 

overflade. Flere Huntonit produkter fremstår også med en  
patenteret penselmalet overflade, hvor man efter sidste valse 

har monteret en stiv børste som efterlader en pensel-effekt.
Pladerne er både slag- og skruefast, hvorved det er muligt at  
montere fx. mindre boghylder og lamper direkte i pladerne.

Huntonit væg- og loftpaneler tåler fugt og kan med fordel  
benyttes i vaskerum, badeværelse (ikke vådzone) og køkken.  

En forudsætning er, at der er normal lofthøjde og god ventilation.

Huntonit panelplader med træfiber-
kerne er eneste færdigmalet panelplade 

der er anbefalet af Norges Astma- og 
Allergiforbund. Har fået højeste klasse 

(m1) i finsk indeklimatest og ikke 
mindst: Har bestået den omfattende 

indeklimatest hos Dansk Teknologisk 
Institut og har hermed det danske 

Indeklima mærke .

Pladerne giver ingen afgasning 
og indeholder ingen 

kunstige tilsætningsstoffer.

Huntonit Perlestaf som brystningspanel

 Fra Skov til Panel
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HUNTONIT  
VÆG OG LOFT 
Huntonit færdigmalet væg- og loftpaneler er fremstillet af hårdt 
komprimeret træfiber. Det giver et miljørigtigt produkt med høj 
ydeevne og kvalitet. 

• Et rent naturprodukt som bidrager til et sundt indeklima.
• Opnået Dansk Indeklima mærke.
• Anbefalet af Norges Astma- og Allergiforbund.
• Patenteret penselmalet overflade på flere produkter.
• Benyttes i alle rum - gang, stue, køkken, soverum, bad (ikke vådzone).
• Færdigmalet slidstærk og rengøringsvenlig overflade.
• Hurtig montering, skjult befæstigelse.
• Lyddæmpende effekt.
• Leveres i transportvenlige pakker.

 Træfibermåtte før presse Færdigprodukt



Huntonit Loft Plankett Hvid og Perlestaf Penselmalet Hvid på væggen
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Huntonit Antik loftplade Brilliant Hvid og Antik vægplade Brilliant Hvid.



Huntonit Symfoni Hvid

Huntonit Loftplade Classique Hvid

Antik Brilliant Hvid
NCS S 0500-N**

Hvid Symfoni
NCS S 0502Y

Hvid Plankett
NCS S 0502Y

Hvid Classique
NCS S 0502Y

Oversigt/Mål (Brutto/Netto)
Antik Brilliant Hvid ** 11x300/280 x 1220/1200 mm  DB.1803494
Antik Brilliant Hvid ** 11x620/600 x 1220/1200 mm  DB.1827989
Symfoni Loft    11x300/280 x 1220/1200 mm  DB.5172484
Symfoni Loft    11x300/280 x 1820/1800 mm  DB.5172485
Plankett Loft    11x300/280 x 1220/1200 mm  DB.1455901
Plankett Loft    11x300/280 x 1820/1800 mm  DB.1455907
Classique Loft  11x300/280 x 1220/1200 mm  DB.5196907
Classique Loft * 11x300/280 x 1820/1800 mm  DB.5196908
Classique Loft 11x620/600 x 1220/1200 mm  DB.5196909
OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade. Bruttomål: Er inklusive not og fer.
Bruttomål er også faktureringsmål. Huntonit Malede lofter leveres i pakker af 4 plader. 
*)   Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.
**) Penselmalet

FÆRDIGMALET

LoFT

LæNgDE- Og ENDESAMLiNg i 
v-fAS PrOfiL.

Spar tid og Penge! Loftpladerne er forsynet med not og fer 
med henblik på skjult påskruning og så fleksibel montage som 
muligt. Huntonit loftplader kan bruges både til nybyggeri og 
renovering og fungerer udmærket i alle hjemmets rum. vælger 
du et loft fra Huntonit, kan du også montere spots, hvis du 
skulle ønske det (både pladen og den malede overflade tåler 
den varme, som spots afgiver).
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Tilgængel i ge 
over f lader



Hvid
S 0502Y

Wood Hvid
Symfoni
S 0502Y

Wood Panelboard Sand på væg og Wood Hvid på skråloft

Sand*
S 2502 Y

Mist*
S 3000 N
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Over f lader  
i  type  
Panelboard



Panelboard Hvid på loft 
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Huntonit Panelboard med penselmalet overflade kan fint 
anvendes både til loft og væg. Endesamling (v-fas) giver 
et pænt udseende, hvor panelboard skal dække længere 
afstande end de 2400 mm.

Panelboard har, som de andre Huntonit loft- og vægpaneler 
her i brochuren, opnået det Danske indeklima mærke.

Oversigt / Mål (Brutto/Netto)
Panelboard Hvid             11x200x2420 / 11x180x2400 mm   DB.1579476
Panelboard Wood Hvid   11x200x2420 / 11x180x2400 mm   DB.1596066
Panelboard Wood Sand *    11x200/2420 / 11x180/2400 mm   art. 231522
Panelboard Wood Mist *     11x200/2420 / 11x180/2400 mm   art. 231524
*) Bestillingsvare - Leveringstid ca. 14 dage. 
Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.

PENSELMALET

PANELBoARD

LæNgDESAMLiNg 
PANELBOArD
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Huntonit penselmalet panelplade type Skygge er for alle der 
ønsker et tidløst udseende på de indvendige vægge.

En flot penselmalet overflade, de lyse farver og det bedste  
kernemateriale, gør Skyggepanelet til et sikker valg for fremtiden.

Pladerne har 5 board som hver er 120 mm brede. De har not og 
fer og er enkle at montere med skjult befæstigelse, enten på en 
eksisterende væg eller direkte på forskalling.

Oversigt / Mål (Brutto / Netto)
Skygge Hvid           11x620/600 x 2390 mm  DB.1425349
Skygge Hvid*      11x620/600 x 2740 mm  art. 231860
Skygge Cafelatte*  11x620/600 x 2390 mm  art. 231852
Skygge Cafelatte*  11x620/600 x 2740 mm  art. 231862
Skygge frost*        11x620/600 x 2390 mm  art. 231855
Skygge frost*        11x620/600 x 2740 mm  art. 231865 
OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade. 
Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

PENSELMALET 

SkYggE PrOfiL

SkyGGE VÆGPANEL
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Huntonit Skygge frost.  

Farverne  i 
type  Skygge

Hvid
NCS S 0502Y

Caffelatte*
NCS S 1005-Y30r

frost*
NCS S 1500 N

SkyGGE VÆGPANEL
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Huntoni Perlestaf Hvid (Fra “Det Lille Kaffehus”, Skagen)

Huntonit Perlestaf Frost og Huntonit Designvæg type Antik Wood. (Se egen brochure)

Farverne  i 
type  Per le s ta f

Hvid
NCS S 0502Y

Caffelatte
NCS S 1005-Y30R

Frost
NCS S 1500 N

Pepper*
NCS S 6502-Y
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Huntonit penselmalet panelplade type Perlestaf  har et klassisk, 
stilfuldt og elegant udseende.

Med en flot penselmalet overflade og tidløse farver er Perlestaf 
vægpanel et valg du vil være tilfreds med i mange år.

Pladerne har 5 board som hver er 120 mm brede. Not og fer gør 
dem enkle og hurtige at montere. Leveres i pakker af 2 plader.

Du sparer tid og penge med Huntonit vægplader. Du slipper for at 
spartle, slipe, male og tapetsere. Vægpladerne er desuden ideelle til 
hurtig og direkte montage af boghylder, væglamper, tavler, spejle o.l.

PERLESTAF 
VÆGPANEL

Oversigt / Mål (Brutto/Netto)
Perlestaf Hvid  11x620/600 x 2390 mm  DB.1392584
Perlestaf Hvid*  11x620/600 x 2740 mm  art. 231760
Perlestaf Cafelatte  11x620/600 x 2390 mm  DB.1392574
Perlestaf Cafelatte*  11x620/600 x 2740 mm  art. 231762
Perlestaf Frost   11x620/600 x 2390 mm  DB.1392581
Perlestaf Frost*   11x620/600 x 2740 mm  art. 231765
Perlestaf Pepper*  11x620/600 x 2390 mm  art. 231887
 
OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade.  
Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

PENSELMALET

PERLEStAF PROFiL
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Huntonit faspanel 8 board HvidHuntonit faspanel 8 board Hvidkalket
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Huntonit penselmalet fas 8 Board har et nostalgisk, stilfuldt og 
elegant udseende.

Panelpladerne har 8 board som hver er 75 mm brede. De har not 
og fer og er enkle og hurtige at montere med skjult befæstigelse, 
enten på en eksisterende væg eller direkte på forskalling. 

Huntonit færdigmalede panelplader er et naturprodukt, der 
bidrager til et sundere indeklima. De er lette at renholde og kan 
også let males i en anden farve, hvis du får lyst til det. 

Oversigt / Mål (Brutto/Netto)
faspanel 8 board Hvid    11x620/600x2390 mm  DB.1425342
faspanel 8 board Hvid*  11x620/600x2740 mm    art. 233391
faspanel 8 board Hvidkalket*  11x620/600x2390 mm    art. 241712
faspanel 8 Board Cafelatte*  11x620/600x2390 mm  art.231852
faspanel 8 Board Cafelatte*  11x620/600x2740 mm  art.231862
faspanel 8 Board frost*  11x620/600x2390 mm  art.231855
faspanel 8 Board frost*  11x620/600x2740 mm  art.231865
 
OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade.  
Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

Farver  i  type 
Fas  8  board

v-fAS PrOfiL

Hvid
NCS S 0502Y

faspanel 8 bord 
Hvidkalket*

Caffelatte*
NCS S 1005-Y30r

frost*
NCS S 1500 N

PENSELMALET

FASPANEL 8 BoARD



LængdesamLing 
i micro profiL.
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Oversigt / Mål (Brutto/Netto)
Antik Væg Hvid*   11 x 620/600 x 2390 mm  art. 233130
Antik Væg Hvid*   11 x 620/600 x 2740 mm   art. 233131
Antik Væg Brilliant Hvid  11 x 620/600 x 2390 mm  DB.1828128
Antik Væg Brilliant Hvid*  11 x 620/600 x 2740 mm  art. 233137
Antik Væg Frost*   11 x 620/600 x 2390 mm  art. 233140
Antik Væg Frost*   11 x 620/600 x 2740 mm  art. 233141
OBS: Nettomål: Er lig med dækkende flade.  
Bruttomål: Er inklusive not og fer. Bruttomål er også faktureringsmål.
*) Bestillingsvare - leveringstid ca. 14 dage.

 

Huntonit Antik Frost

Huntonit Antik Væg med microfuge er en vægplade med en 
diskret fuge og ingen udfræst board. Microfugen giver pladen 
en minimal samling. Samme stærke overflade og det 
patenterede penselmalede look.

PENSELMALET

ANTIK VÆG MED MICROFUGE
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frost*
NCS S 1500 N

Brilliant Hvid
NCS S 0500-N

Hvid*
NCS S 0502Y

Huntonit vægplade: Antik penselmalet Brilliant Hvid. Loft: Antik penselmalet Brilliant Hvid.
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Loft- og vægpaneler fra Huntonit bruges fint i alle boligens rum. 
Høj slidstyrke giver panelerne en lang levetid. Panelerne er også 
anvendelig i badeværelset (ikke vådzone) under forudsætning af 
at der er normal lofthøjde og god ventilation.

FRIHED

HUNToNITS 
MANGE MULIGHEDER

Perlestaf Caffelatte



1 2 31 2 3Huntonit færdigmalede loft- og vægpaneler er velegnet til 
både nybyg og renovering. Panelerne har not og fer og er 
enkle og hurtige at montere med skjult befæstigelse, enten 
på en eksisterende væg eller direkte på forskalling.
Huntonit færdigmalede loft- og vægpaneler er rene natur-
produkter som bidrager til et sundt indeklima. De er enkle at 
holde rene, og har også den fordel at de let kan overmales, 
hvis ny farve ønskes.

Samtlige plader er malet med vandbaseret akrylmaling, glans 20. 
Hvis man får tapetklister på pladen, skal klisteret tørres af med det samme. 
Bliver dette ikke gjort, kan malingen efter nogen tid løsne sig fra pladen.
Pladerne skal opbevares tørt på fast underlag.

MONtEriNgStiPS

M
o

N
T

E
R
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Bruges til montage af væg-
paneler v/ indvendige hjørner 
(undgår synlige stifter).  
NB! kun på træunderlag; 3 stk pr. plade. 
(poser af 10 stk)

kombiliste til brug v/bryst-
ning og evt. til afslutninger 
omkring døre og vinduer. 
Leveres grundet hvid i lgd.2200mm 

(21x58x2200mm).

tilpasset 11mm Huntonit fær-
digmalede paneler.
væg: 4,2 x 35 mm
Loft: 4,2 x 25 mm 

fleksibel indvendig / udvendig 
hjørneliste. (Hvid folie)
(28x28x3000mm)

til brug ved  
udvendigt hjørne.
(28x28x2700mm)
Skaffevare - kan skaffes i flere farver (kun 
grundet, så skal overmales).

½ liter maling til 
reparationer m.m.
fås i flere farver.

til tætning af indvendige 
hjørner m.m. 1 ptr. rækker til 
ca. 20 lbm. v/ 3x3mm fuge.
Skaffevare. Skaffes i flere farver.

20 ml maling på flaske  
til plet reparationer.  
fås i flere farver.

til brug ved 
indvendigt hjørne. 
(12x12x2700mm)
Skaffevare - kan skaffes i flere farver (kun 
grundet, så skal overmales).

gør fugearbejdet 
let og smidigt.

HJØrNEkLiPS

kOMBiLiStE

MONtAgE SkrUEr

HJØrNELiStE

UDvENDig LiStE

MALiNg

AkrYL fUgEMASSE PLEtMALiNg

iNDvENDig LiStE

fUgESæt

ved indvendige hjørner kan 
sidste plade fastgøres til 
træforskallingen med 
montagelim. Herved undgås 
brug af hjørneklips eller skruer 
og en pæn enkel løsning opnås.

i bygninger, hvor der stilles 
ekstra krav til rengøring som 
f.eks. skoler og institutioner, 
kan man benytte en bundliste, 
der beskytter underkanten af 
pladen. Denne løsning bruges 
når pladerne løftes eksempelvis 
50mm op fra gulvet. 

OBS: trykte farver kan afvige noget fra selve produktet.

Huntonit Perlestaf som brystning (ruths Hotel, Skagen)

TILBEHøR
VÆG oG LoFT
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Huntonit færdigmalet loft Antik Brilliant, Classique loft (nettomål 600x1200mm) 
og Huntonit vægpaneler som brystningspanel.

Huntonit færdigmalet loft Antik Brilliant, 
Classique, Plankett, Symfoni (nettomål 
280x1200/1800mm). 
Montering på langsgående forskalling.

Huntonit færdigmalet Panelboard (nettomål 180x2400mm), Antik 
Brilliant, Classique, Plankett og Symfoni Loft (netto 280x1200/1800mm). 
Montering på tværs af forskalling. (cc 300mm eller cc 600mm).  
Ved montering på tværs af forskalling, skal endestød altid være over 
et forskallingsbrædt. Ved montering ved cc 600mm er det specielt 
vigtigt at byggemiljøet er tørt (RF 60-65). Der fastgøres med 2 skruer 
ved hvert krydspunkt med forskallingen  
og 3 skruer ved 
endestød.
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VÆG OG LOFT
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Salgskontor i Danmark:
A.Rindom A/S
Gammelager  3
DK-2605 Brøndby
Tlf. 43 96 22 11
Fax 43 63 17 24
e-mail: rindom@rindom.dk
www.rindom.dk

Byggma - for better living

    FH:

Fremstilles af:
Huntonit AS
N-4701 Vennesla
Norge
Telefon +47 38 13 71 00
Fax +47 38 13 71 01
www.huntonit.no


