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Trenger du en veggplate som tåler en del juling?

Forestia Elitex P7 - Ferdigbehandlede veggplater  
for byggets utsatte rom



Styrkeegenskaper
Elitex har styrkeegenskaper 
som gjør platene 
motstandsdyktige mot støt 
og annen mekanisk 
påkjenning. 
Styrkeegenskapene gir 
også mulighet for feste av 
mekanisk/teknisk utstyr 
direkte på platene.

Ferdigbehandlet
Forestia Elitex er laminert med 
melaminbelegg på begge sider. Det 
gir platene en overflate som ikke 
trenger ytterligere behandling. 
Du slipper jevnlig vedlikehold som 
maling, pussing og tapetsering. De 
lyse og trivelige dekorene gjør 
miljøet trivelig og gir en følelse av 
velvære. Dekorene har en svak 
strukturert overflate uten dype 
porer. Melaminbelegget gjør platene 
motstands dyktige mot kjemiske og 
mekaniske påkjenninger. Overflaten 
er glatt og lar seg lett rengjøre.

Dekorene vil pga. trykkteknisk gjengivelse avvike noe fra originaldekoren.

En veggplate vi har hatt tilgjengelig i årevis, men som vi nå har valgt å “freshe” opp litt  
med et par nye dekorer.

Denne veggplaten egner seg godt på vaskerom, sportsboder, garasjer, landbruksbygg osv.  
Den er robust og tåler mye.  Finnes i format 60x2390/2440*/2600*mm (*kun i hvit)

Vi har også Forestia Elitex  P7 som himlingsplate. Farge hvit, og i størrelse 60x120cm.

FORESTIA ELITEX P7
FukTbESTAndIg SPOnPLATE 

Bruksområder
Forestia Elitex benyttes hvor 
det stilles krav til 
fuktbestandige materialer, 
enkelt renhold og minimalt 
vedlikehold. Disse forhold 
finner vi i en rekke typer 
yrkes bygg, industri/
landbruksbygg, garasjer, 
sportsboder o.l.

Enkel montering
Forestia Elitex er profilert med 
not/fjær for skjult spikring.  
Platene monteres direkte på 
avrettet stenderverk eller 
utlekting. Platene er enkle å 
sette opp, og sammen med 
vårt listtilbehør gir dette en 
sikker montering. For 
ytterligere informasjon 
henvises det til våre 
monteringsveiledninger.

Fuktbestandige
Forestia Elitex har en fukt-
bestandig kjerne som er  vel 
utprøvd i over 40 år. Kjernen 
består av kun furu-virke og 
fuktforsterket lim.

102 HvitVenezia sandGrå sand



Dekorene vil pga. trykkteknisk gjengivelse avvike noe fra originaldekoren.

Tilbehør

PVC Kombilist  
Innv./Utv. 
hjørne

PVC
Horisontal 
skjøtelist

Aluminium
sokkellist

PVC Hjørnelist. 
135°

Innv. hjørne

PVC Hjørnelist
Innv.  

delevegg
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