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Komplett kolleksjon

GARANTI

20 år

H
UN T O NIT

۷ For alle rom i hus og hytter
۷ Anbefalt av Norges Astma- og 
   Allergiforbund
۷ Ingen skadelige avgasser

Huntonit.no



Huntonit -
suveren i forhold til 
å tåle temperatur- 
og fuktsvingninger.
Utmerket for 
eksempel i 
baderoms-taket.

Huntonit panelbord:
-2 bredder og 2 lengder kostemalt
- kan brukes stående og liggende 
- til både tak og vegg

Huntonit panelbord er verdens 
reneste panelbord og eneste som 
anbefales av Norges Astma- og 
Allergiforbund. De er også godkjent av 
det Danske Teknologiske Institutt som 
Inneklimamerket.



Huntonit -
uten tvil det beste 
produkt for et godt 
innemiljø

Huntonit panelbord:
-2 bredder og 2 lengder kostemalt
- kan brukes stående og liggende 
- til både tak og vegg

Huntonit panelbord er verdens 
reneste panelbord og eneste som 
anbefales av Norges Astma- og 
Allergiforbund. De er også godkjent av 
det Danske Teknologiske Institutt som 
Inneklimamerket.



Huntonit:

Huntonit.no

Dimensjoner og beskrivelser:
Smale panelbord: antall pr pk m2 netto  m2 brutto
2420 mm lange  4 1,2  1.3744
3020 mm lange  4 1,5  1,7152
Brede panelbord:
2420 mm lange  4 1,728  1,936
3020 mm lange  4 2,174  2,416 

Alle panelbordene har not og fjær på 4 sider og beholder sin fine
finish også ved påvirkning av fukt og temperatursvingninger.

۷ For alle rom i hus og hytter
۷ Anbefalt av Norges Astma
   - og Allergiforbund
۷ Ingen skadelige avgasser
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Smal
b125mm

Bred
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Hvit
b180mm

Mist
b180mm

Sand
b180mm

Ekte kostemalt overflate:
2 bredder (nto 125 og 180mm)
2 lengder (nto 2400 og 3020mm)

Wood trestruktur overflate:
1 bredde (nto 180mm)
1 lengde  (nto 2420mm)
3 farger:
Hvit NCS S 0502Y
Mist NCS S 3000 N
Sand NCS S 2502 Y

GARANTI

20 år

H

UN T O NIT

For mer info om garanti 
se huntonit.no


