
FERDIGMALTE  VEGGPLATER OG TILBEHØR

Skap indre  
harmoni i hjem  
og sinn! 

    J
obben gjør d

u enkelt selv



Den enkleste veien til ferdig 
slett vegg. 

Endelig kan du montere opp Harmoni Trend 
i ferdigmalte veggpanel.

Leveres i Lys Sand - som har NCS S 2002-
Y50R som er en lys behagelig farge med litt 
rødt i undertonen og i Dempet Jord som har 
NCS S 4005-Y20R og er en lun og behagelig 
beigebrun fargetone.

Leveres med klikkskjøt for sømløs vegg med 
lite synlige skjøter.
Vær påpasselig med underlaget for den nye 
veggen for å få de perfekte skjøter.

    E
ndelig slet

  ferdigmalt vegg



Med våre veggpanel så kommer du raskt og enkelt frem til et 
godt resultat. Du kan til og med gjøre jobben selv. Veggpanel 
er ikke lenger hva det var, vi har nå et større utvalg enn noen 
gang slik at du har valgmuligheten til å skap et genuint hjem.

Enkel montering av panelen gjør at alle kan lykkes med å 
forvandle en gammel vegg til en flott og moderne vegg på få 
timer. Alle veggplatene er malt med miljøvennlig og vannba-
sert maling.

Et ekstra toppstrøk med UV-lakk gjør overflaten ekstra mot-
standsdyktig mot riper og slitasje, og gjør veggpanelen meget 
enkel å holde ren.

FERDIGMALT VEGGPANEL, 11 MM

Struktur på overflaten / med penselstrøk 

Teknisk info.:

Mål:           11x620x2390 mm 
Per plate:           1,48 m²

Per pall Skygge / Perle hvit:  56 plater /82,99m²
           leveres i 2pakk - 
Per pall andre varianter:        67 plater / 99,28 m²

Fargekoder oppgitt er nærmeste standard NCS S

 HARMONI TREND

    J
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u enkelt selv

Trend
Dempet Jord

NCS S 4005-Y20R

Trend 
Lys Sand

NCS S 2002-Y50R

    E
ndelig slet

  ferdigmalt vegg
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Harm
oni Skygge Grå Antikk Skygge

Grå Antikk
NCS S 2502-Y

Harm
oni Skygge Bom

ull

Den enkle veien til nytt lekkert rom.

Lettvint - lekkert og varig.
Ferdig malte Harmoni plater i lekre farger. Skjult innfesting slik 
at montering går som en lek.  Lekker kostemalt sterk overflate.

Forskjellige profiler - ditt valg.
Skygge eller Perle i Bomull - det klassiske valg.

HARMONI VEGGPLATER

OBS: trykte farger kan avvike noe fra selve produktet

Skygge
Bomull

NCS S 0502Y

SKYGGE PROFIL

HARMONI SKYGGE
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V-FAS PROFIL

Faspanel 4
Klassisk Hvit

NCS S 0500 N
Harmoni V-fas 4 bord Klassisk Hvit

V-fas 4 bord gir deg akkurat den 
riktige og eksklusive følelsen av 
bred plank.
En klassiker som gir deg Harmoni.

Perle
Bomull

NCS S 0502Y

PERLE PROFIL

Veggpanel Perle i farge Bo-
mull. Klassisk og varig. 
Gir et lett, lyst og trivelig 
interiør.
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HARMONI PERLE OG V-FAS



TIPS OG RÅD I FORHOLD TIL MONTERING.

4 Ved utvendige hjørner kan 
hjørnelist benyttes.

1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i emballasjen i romtemperatur, og monteres umiddelbart etter 
at pakken er åpnet. På langsgående lekter/stolper maks. c/c 600 mm. Kan også monteres på horison-
tale spiker-slag, med maks. avstand 600 mm c/c. 
Ved montering på horisontale spikerslag spikres/skrues platene med 2 stk. fester per spikerslag.
Se ellers Youtube for monteringsfilm.

2) 1. plate skjæres til. Ved 
skjæring med sirkelsag skal 
den malte siden vende ned. 

3) Bruk vater slik at platene 
blir montert rett.

1

2 4

Vi arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt 
erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.

Vedlikehold av ferdigmalt vegg- og takpanel
Harmoni rengjøres med klut og lunkent vann tilsatt et mildt 
rengjøringsmiddel. Pass på at kluten ikke er våt, kun lett fuk-
tet. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier 
og syrer. 

Vanskelige flekker kan alternativt fjernes med sitrusrens. 

Til reparasjon av småskader i panelen anbefaler vi vår 25ml 
Smartpanel Flekkmaling. Det er svært viktig at det kun er 
skaden som flekkes over, da maling på området utenfor vil gi 
glansforskjell som kan oppleves som fargeavvik.

Dersom skaden er av omfattende størrelse anbefales overma-
ling av hele veggen; fra hjørne til hjørne. Dette for å unngå 
større, synlige reparasjonsfelter på veggen. Følg da vår veiled-
ning for overmaling av ferdigmalt vegg- og takpanel.  Ved 
overmaling av fugemasse i hjørner skal det benyttes masker-
ingstape på hver side av fugemassen, slik at du ikke får maling 
på overflaten av panelen.

Overmaling av ferdigmalt vegg- og takpanel
Harnoni er overflatebehandlet med et tynt lag lakk som 
må rubbes opp før overmaling. Bruk et finkornet slipepapir 
(P180-P220) og puss lett over før alt støv og smuss fjernes. 

Velg en god malervask fremfor kjente husholdningsartikler, 
da disse kan legge igjen en hinne på overflaten som hindrer 
god vedheft. Avslutt med to strøk vannbasert akrylmaling 
beregnet for panel. Bruk pensel eller rulle for glatte underlag.

NB! Foreta alltid prøvemaling på et mindre område for å se at 
grunnarbeidet er tilstrekkelig utført. 
NB! Noe fargeavvik kan forekomme ved blanding etter NCS 
kode.
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OVERMALING / VEDLIKEHOLD



PERLE PROFILSKYGGE PROFIL

Skygge
Kostemalt. 5 bord.

Perle
Kostemalt. 5 bord.

Klassisk hvit
Nobb 53464997

Grå Antikk
Nobb 53464978

Bomull
Nobb 60072090

Bomull
Nobb 60072091

Fas 4 bord
Kostemalt
V-FAS PROFIL 

PRODUKTOVERSIKT

Dempet Jord
Nobb 60070387

Trend slett vett
Kostemalt
V-FAS PROFIL 

Lys Sand
Nobb 60070385

FERDIGMALT VEGGPANEL, 11 MM
Struktur på overflaten / med penselstrøk 

Teknisk info.:
Mål:   11x620x2390 mm 
Per plate: 1,48 m²
Per pall: 67 plater /99,28 m²

FARGEKODER nærmeste standard NCS:
Klassisk Hvit NCS S 0500-N
Hvit  NCS S 0502-Y
Antikk Grå NCS S 2502-Y
Lys Sand NCS S 2002-Y50R
Dempet Jord NCS S 4005-Y20R

Veggplater



FERDIGMALTE VEGGPLATER

Et kjapt og pent resultat 
som gir deg økt 
kvalitetstid 

03.23
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