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B-177-09.12DESIGN

Panelplader med  
flotte dekorer for  

effektfulde vægge
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Med den samme gode træfiberkerne 
som er anbefalet for et godt inde-miljø, 
lanceres nu et bredt udvalg i flere for-
skellige design.

Huntonit Design gør det enkelt at 
dekorere private hjem. Brug for eksem-
pel panelet til en flot dekorationsvæg i 
stuen eller til at skabe ekstra liv i entreen. 
Brug panelet til at få den sejeste gilde-
sal eller til lidt sjov i børneværelset. 
Brug panelet til fornyelse i køkken eller 
soveværelse. 

Huntonit Design kan også benyttes i 
offentlige bygninger – skoler, institutioner, 
sygehuse, kontorer m.m. Hvad med at 
skabe et inspirerende miljø i venteværel-

Huntonit Design 
er en ny flot      
visuel overflade 
på vores velkendte 
pladekerne.

Designvæg
set, lave den sejeste væg i børnehaven 
eller dekorerer kontoret spændende og 
stilfuldt ? 

Huntonit Design leveres med not og fer 
og kan nemt kombineres med Huntonit 
penselmalede panelplader.
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Alle Huntonits velkendte 
kvalitetsmæssige fordele. 
Nu også med en egen 
designkollektion.

Fantastisk naturtro gengivelse af en 
stenstabel med flotte naturskabte former. 
Elegant som effektpanel i en lang korridor 
eller på tandlægens normal hvide vægge. 
I storcentrets jeans-afdeling eller blot i 
hjemmets entré.

Leveres som enkeltpanel med en net-
tobredde på 60cm og kan fint benyttes 
i flere felter med varierende afstand i 
samme rum. Husk panelet nemt kan 
kombineres med Huntonit penselmalede 
panelplader.

Standard størrelse pr. panel er netto: 
11 x 600 x 2390 mm.

Stones
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Lige så inspirerende på en væg i køk-
kenet som i entréen – eller hvad med at 
illustrere en solid stenvæg i fitnesscentret 
eller på advokatkontoret ?
Design stonewall består af i alt 4 pa-
neler som leveres 2 og 2. Totalt dæk-
ker dekoren netto 2400mm i bredden.   

Stonewall
Standard størrelse pr. panel er netto: 
11 x 600 x 2390 mm.
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Betonvæg med en stærk illustrativ 3D 
virkning. Her ses en afslappende grøn eng 
gennem et vindue i den dybe betonvæg. 
Denne opsætning vil skabe et råt look 
på kontoret eller i frokoststuen. Vil give 
en fantastisk rumfølelse i et venteværelse 
eller i foyeren. Eller hvad med at shine 
hjemmet op – soveværelset, spisestuen 
og gildesalen kunne være gode bud 
herpå ?

Design Concrete består af i alt 3 paneler. 
Totalt dækker dekoren netto 1800mm i 
bredden. Standard størrelse pr. panel er 
netto: 11 x 600 x 2390 mm.

Bestillingsvare

Concrete
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Design Miami Skyline strækker sig over 
hele 6 paneler og har en netto bredde 
på 3600mm. Fascinerende som en flot 
dekorationsvæg i den store stue, eller 
som blikfang i en bar, en skole, et rejse-
bureau eller på shippingkontoret ?

Standard størrelse pr. panel er netto: 11 x 
600 x 2390 mm. Dekoren består af i alt 
6 paneler.

Bestillingsvare

Miami skyline
Hvem ønsker ikke 
denne udsigt ?  

Drøm dig til et 
varmt hav og en 
blå himmel....
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Huntonit Designpanel er enkle at 
montere og har skjult befæstigelse. 

Montér pladerne uden på eksisterende 
væg eller opbyg en helt ny væg



8

Design Hole in  the Wall er like egnet i 
entreen som loftstuen. Med sin fantastiske 
3D effekt føler man virkelig mursteinene 
kommer inn i rommet. Stilig innslag i foaje, 
jeansavdeling eller som effektpanel 
i kontorlandskapet.

Leveres som fire panel med total 
netto bredde 2400mm. 

Standard størrelse pr. panel er 
netto 11 x 600 x 2390mm.

Bestillingsvare

Hole in the Wall
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Et design med følelsen af en skjøn 
forårsdag i birkeskoven. 
Hvem nyder ikke forårets komme?

Leveres som 2 pakker à 2 paneler - 
totalt netto bredde er 2400mm. 

Standard størrelse pr panel er 
netto 11 x 600 x 2390mm.

Bestillingsvare

Forest
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Enkle og illustrative stregtegninger af 
menneskekroppen.

Brug den som dekoration ved gardero-
ben, indgang til toiletter, på fitnesscentret 
eller i entreen. Brug silhuetterne sammen 
eller brug hver for sig!  

Silhuette 1 er Male (1pl) og Silhuette 2 
er Female (2pl).
Design Silhuette består af til sammen  
3 paneler hvoraf Silhuette 1 leveres 
enkeltpakket og Silhuette 2 leveres som 
2 pack. 

Totalt dækker dekoren netto 1800mm 
bredde. Standard størrelse pr panel er 
netto 11 x 600 x 2390mm.

Bestillingsvare

Silhuette 1 & 2
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Drømmer du om terrassedør med en skøn udsigt men man-
gler muligheden til at få det?

Norwegian Autumn består af 2 paneler, der giver et fantastisk 
indtryk af dobbelt terrassedør med en herlig efterårsudsigt.
En udsigt at lakseelven Otra ved Kristiansand, Norge.

Norwegian Autumn
Spæmdende at bruge i kælderen, o venteværelset, korridoren 
eller for eksempel i kantinen.

Totalt dækker dekoren netto i 1200mm bredden. Standard 
størrelse pr. panel er netto 11 x 600 x 2390mm.
Bestillingsvare
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Minimalistisk design. Sort træ med flotte 
detaljer. Passer ind i de fleste miljøer, hvor 
man ønsker at bryde en væg med et 
enkelt design. F.eks. i korridoren, kantinen, 
institutionen eller i soveværelset.

Standard størrelse pr. panel er netto: 
11 x 600 x 2390 mm. 

Leveres i en pakke af 2 paneler, der 
dækker en bredde på 120cm.

Tree Of Hope
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Design Twilight har en hyggeligere 
atmosfære end navnet siger. Dette farvespil, 
giver et roligt og behageligt indtryk. 
Lige velegnet som dekorationsvæg i 
hjemmet, som på kontoret, i venteværelset, 
hos optikeren eller i friluftsbutikken.

Dekoren leveres i 2 pakker af 2 panelplader, 
med en total dækbredde på 240cm.

Standard størrelse pr. panel er netto: 
11 x 600 x 2390 mm.

Twilight
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Design ”brændestabel” er lige velegnet 
som dekor i hobbyrummet som på 
advokatens kontor. Eller den kan give 
et stilfuldt look i entréen.

Leveres i en pakke med to paneler, 
med en netto dækbredde på 120cm.

Standard størrelse pr. panel er netto 
11 x 600 x 2390 mm. 

Knock on wood
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Design præget med et antik gråligt 
trælook. Brug f.eks. dekoren som deko-
rationsvæg bag sengen i soveværelset 
eller brug den som blikfang i tøjbutikken, 
i sportsbutikken eller på pubben.

Leveres som 2 pakker af 2 paneler – 
med en total dækbredde på 240 cm.

Standard størrelse pr. panel er netto 
11 x 600 x 2390 mm.

Antique wood
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En væg med et af verdens mest kendte 
motiver som kan give inspiration til 
mangt og meget.

Brug for eksempel dekoren i et rejse-
bureau, en ungdomsklub, på skolen, hos 
optikeren ? – uanset hvor, vil Golden 
Gate vække opsigt.

Leveres som et design med i alt 
4 paneler, der netto dækker 240cm.
Standard størrelse pr. panel er netto 
11 x 600 x 2390 mm. 

Bestillingsvare

Golden Gate



17

Dekoren ”Kitten” og ”Puppy” smelter 
hjerterne på både små og store..
Bruges overalt, hvor man vil charmeres 
af kattekillinger og en hundehvalp. Skaber 
stemning i børnehaven, SFOen, hos 
dyrlægen, på børneafdelingen..

Designet er lavet sådan, at det er tilpas-
set så motivet fremkommer lige over 
fodpanelet. Panelet kan dog sagtens til-
skæres, hvis motivet vil hæves yderligere 
op i niveau.

Standard størrelse pr. panel er netto 
11 x 600 x 2390 mm. 

Børn i fokus

Kitten 1 
Under: Puppy 

og Kitten 2
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Et sejt design der dækker over hele 5 
paneler. Designet viser en antik version af 
verdenskortet. Her er for eksempel påført, 
hvor mange dage det i tidligere tider, tog at 
fragte sig med skib fra Europa til forskjel-
lige steder i Amerika. 

Her er både morskab og visdom. Brug 
designet i gildesalen, klasselokalet, mødelo-
kalet eller i venteværelset. 

Design The World består af i alt 5 paneler.
Totalt dækker dekoren netto 3000mm. 
Standard størrelse pr. panel er 
11 x 600 x 2390mm.
 
Bestillingsvare

The World
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Som de velkendte penselmalede panelplader fra Huntonit 
er Huntonit Design lige så enkle at montere. Pladerne 
leveres med not og fer og kan kombineres med alle 
andre Huntonit panelplader.

•	 Effektfuldt	og	stilfuldt	på	en,	to,	tre..
•	 Et	rent	naturprodukt	og	et	spændende	blikfang
•	 Kan	benyttes	i	de	fleste	rum
•	 Passer	til	mange	stilarter	og	brugsområder

DESIGN PAKNING PANELTYPE
Stones 1 panelplade Antik væg hvid
Kitten 1 1 panelplade Antik væg hvid
Kitten 2 1 panelplade Antik væg hvid
Puppy 1 panelplade Antik væg hvid
 
Tree of Hope 2 panelplader Royal caffelatte KM
Knock on wood 2 panelplader Antik væg 
Antique wood 1 2 panelplader Antik væg
Antique wood 2 2 panelplader Antik væg
Stonewall 1 2 panelplader Antik væg
Stonewall 2 2 panelplader Antik væg
Twilight 1 2 panelplader Faspanel 8 b hvid KM
Twilight 2 2 panelplader Faspanel 8 b hvid KM 
 
Concrete 3 panelplader - bestillingsvare
Golden Gate 4 panelplader - bestillingsvare
Miami Skyline 6 panelplader - bestillingsvare
Silhuette 1 male 1 panelplade   - bestillingsvare NYHED
Silhuette 2 female 2 panelplader -  bestillingsvare NYHED
Norwegian Autumn 2 panelplader - bestillingsvare NYHED
Forest 4 panelplader - bestillingsvare NYHED
Hole in the Wall 4 panelplader - bestillingsvare NYHED
The World 5 panelplader - bestillingsvare NYHED
 
Bestilles hos ledende byggevareforhandlere. Bestillingsvare har en leveringstid på ca. 3 uger. 
KM = penselmalet overflade 

Huntonit Design 1 panel

Dekorudvalg

Kitten 1 
art nr 204115

Stones
art nr 204123

Kitten 2
art nr 204116

Puppy
art nr 204122

Leveres som enkeltpanel på netto bredde 
60cm og kan både benyttes ved siden af 
hinanden eller som effektpaneler kombi-
neret med andre hvide Huntonit paneler.

Designet er lavet sådan, at det er tilpasset 
så motivet fremkommer lige over fod-
panelet. Panelet kan dog sagtens tilskæres, 
hvis motivet vil hæves yderligere op i niveau.

Huntonit panelplader 
fremstilles af de reneste 
råstoffer og indeholder 
ingen skadelige 
opløsningsmidler.
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Bestillingsvare:

Stonewall 1 art nr 204125
Panel 1 Panel 2

Stonewall 2 art nr 204126
Panel 1 Panel 2

Tree of Hope art nr 204128
Panel 1 Panel 2

Knock on wood art nr 204120
Panel 1 Panel 2

Miami Skyline art nr 204121 - bredde netto 360cm
Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4 Panel 5 Panel 6

Antique wood 1 art nr 204101
Panel 1 Panel 2

Antique wood 2 art nr 204102
Panel 1 Panel 2

Twilight 1 art nr 204130
Panel 1 Panel 2

Twilight 2 art nr 204131
Panel 1 Panel 2

Concrete art nr 204105 bredde netto 180cm
Panel 1 Panel 2 Panel 3

Golden Gate art nr 204110 bredde netto 240cm
Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4

Silhuette 1 art nr 204117 Silhuette 2 art nr 204118
Silhuette 1 Silhuette 2 Silhuette 2

Motiv - mann Motiv - kvinne Motiv - sammenMotiv - mann Motiv - kvinne Motiv - sammen

Forest art nr 204127 bredde netto 2400mm
Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4

Hole in the Wall art nr 204132 bredde netto 2400mm
Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4

The World art nr 204133 bredde netto 3000mm
Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4 Panel 5

Norwegian Autumn art nr 204119
Panel 1 Panel 2

Huntonit 
Design 2 panel
2panel: Nettodækmål 11 x 1200 x 2390mm

Ved en vægbredde over 120cm kan 
Antique Wood 1+2, Stonewall 1+2 
eller Twilight 1+2 kombineres 
for dobbelt vægbredde – 240 cm. 

Disse dekorer er tilpasset fire paneler og 
vil udgøre et stort billede ved køb af alle 
fire paneler.
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1)Pladerne skal akklimatiseres i minimum 
2 døgn i emballagen i rumtemperatur, og 
monteres umiddelbart efter at pakken er 
åbnet. Pladerne monteres på træskelet med 
en afstand c/c 600mm. Begynd monteringen 
fra venstre mod højre

2)1. plade skæres til. Ved skæring med 
rundsav skal den færdigmalede side vende 
ned. 

3)Brug loddestok så pladerne bliver sat i 
lod fra starten.

4)Pladerne monteres 10mm fra gulv og loft – 
placér evt. 2 klodser under pladen for at lette 
monteringen. Afstandsklodserne fjernes igen når 
pladen er monteret.

5)Sømafstand er c/c 150mm. For at 
undgå skader på pladen udføres sidste 
hammerslag med dorn. I hjørnet bliver 
de synlige søm skjult af den sidste plade, 
der monteres. I stedet for søm kan 
kramper og skruer også benyttes.

6)Næste plade sættes på plads. Vægp-
laderne leveres med not, fer og v-fuge 
for skjult befæstigelse. Pladesamlinger 
skal ikke limes.

9)Sidste plade mod næste hjørne 
skæres til. Husk ved skæring med 
rundsav skal den færdigmalede side 
vende ned.

11)Første plade på næste væg skæres så til. 
Hjørneklips benyttes for skjult befæstigelse i 
indvendige hjørne. Slå hjørneklipsen helt ind i 
pladen. Der benyttes 3 klips per pladehøjde.

12)Pladen placeres tæt ind i hjørnet og 
bankes på plads ved hver hjørneklips.

10)Så er pladen skåret til. Pladen sømmes syn-
ligt helt ude i hjørnet. Sømrækken bliver skjult af 
første plade på næste væg. Husk at bruge dorn, 
så pladen ikke beskadiges.

7)Fer-siden på pladen føres ind i noten. 8)Dette giver en skjult samling som ikke kræver 
lim. 
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23

15)Så sømmes pladen i feren + et søm øverst 
og et søm nederst i venstre hjørne af pladen. 
Sømmene skjules senere af fodpanel og skygge-
liste.

16)Resten af pladerne monteres på 
samme måde.

17)Ved eventuelle udvendige hjørner benyttes 
hjørneliste.

18)Hjørnelisten stiftes på plads med en c/c afstand 
på 300mm. Stifterne skjules nemt med lidt ”plet”- 
maling. Pletmaling leveres i originalfarver for at 
skjule synlig befæstigelse samt eventuelle små 
skader i pladerne. Vær forsigtig med pletmalingen 
da overfladestrukturen bliver forskellig fra pladens 
færdigmalede struktur.

19)Så er der et perfekt, udvendig hjørne. Det 
udvendige hjørne kan eventuel også limes på.

20)Vi kan levere Akryl Fugemasse i originalfarver 
til indvendige hjørner – alt efter behov.

21)Vi kan også levere et fugesæt som giver dig 
en perfekt fuge i det indvendige hjørne.

24)Pladerne leveres i mange typer og 
farver, og med tilbehør som gør arbejdet 
enkelt og resultatet professionelt. Med 
Huntonit færdigmalede vægpaneler har du 
mange muligheder for et spændende og 
stilrent interiør.

22)Vi kan tilbyde en glat kombiliste (220 cm 
grundet hvid) til eventuelle afslutninger ved 
døre og vinduer. Desuden kan kombilisten 
også bruges som afslutningsliste, hvis 
pladen bruges som brystningspanel.

23)Akrylmaling i ½ liter kan leveres i origi-
nalfarve, til at male lister i samme farver som 
pladerne.

14)Vær sikker på, at pladen bliver banket 
helt på plads.

13)Brug en slagklods så hammeren ikke 
laver mærker i pladen.

13 14 15

16

19

22

17

20

23

18

21

24

MONTER INGSv EjlEDNING
Hunto ni t  D e s i g n  o g  f æ rdi g m a l et  v æ g



2

_

Byggma - for better living

09.12  2000x Trykk: K
ai H

ansen as 

Huntonit AS
Postboks 21, 4701 Vennesla, Norge
Tlf.  :+47 38 13 71 00    
Faks:+47 38 13 71 01
e-post:byggma@byggma.no 
www.byggma.no

Foto: Peder A
ustrud

A. RINDOM A/S
Gammelager 3,  2605 Brøndby     

Telf. 43 96 22 11  -  Fax. 43 63 17 24  
www.rindom.dk


