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D ESIGN

Panel v eg g er m e d effe k t full
de kor - fo r d en som øn s ke r
vegger li tt uten for A4

member of
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Huntonit Design
er en ny lekker
visuell overflate
på vår velkjente
platekjerne.

DESIGNVEGG
Den samme gode fiberkjernen som
er anbefalt for et godt innemiljø
leveres også med et bredt utvalg
forskjellige design.

trivsel på venterommet, lage verdens
tøffeste vegg i barnehagen, friske opp
garderobeområdet eller lage bransjens
stiligste kontor?

Huntonit Design gjør det enkelt å
dekorere private hjem - for eksempel
sette opp en lekker fondvegg i stuen,
skape liv i entreen, få den kuleste
kjellerstuen, skape verdens triveligste
vegg på barnerommet, fornye kjøkkenet
eller redesigne soverommet.

Huntonit Design leveres med not og
fjær og kan enkelt kombineres med
Huntonit ferdigmalte veggpaneler.

Huntonit Design kan like gjerne benyttes i offentlige rom, skoler, butikker,
kontorer og liknende. Hva med å skape
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THE WORLD
En knalltøff design over 5 panel med
en antikk versjon av verdenskartet.
Det er påført antall dager og uker det
tok i tidligere tider å reise med skip
fra blant annet Europa til forskjellige
steder i Amerika.
Her er både mye lærerikt og morsomt.
Perfekt for kjellerstua, grupperom,
forelesningsrom, venterom og møterom.
Totalt dekker dekoren netto 3000 mm
bredde. Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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LIBRARY
Design Library fremstiller en fargerik
bokhylle. Skaper stemning til rommet.
Leveres som fire panel med total
netto bredde 2400 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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WATERSIDE
Design Waterside med lekker
dybdefølelse gir deg den rette
stremningen når du trenger å heve
blikket fra hverdagens rutiner.
Leveres som to panel med total
netto bredde 1200 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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HOLE IN THE WALL
Design Hole in the Wall er like egnet i
entreen som loftstuen. Med fantastisk
3D effekt føler man virkelig mursteinene
kommer inn i rommet. Stilig innslag
i en foaje, jeansavdeling eller som
effektpanel i kontorlandskapet.
Leveres som fire panel med
total netto bredde 2400 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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FOREST
Design med nydelig følelse av en
vårdag i bjørkeskogen. Bruk som
fondvegg bak sengen, i TV-kroken,
i en jeansavdeling eller villmarksavdelingen, i entreen, på klubbhuset
eller hva med puben?
Leveres som 2 pakker à 2 paneler,
totalt netto bredde er 2400 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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BRICK WALL
Liker du en industriell look, er dette en
vegg som vil tilføre ditt utvalgte rom det
lille ekstra.
Brick Wall består av totalt 6 paneler
og har en netto bredde på 3600 mm.
Platene leveres i opptil 3 pakker à 2
panelplater.
Kan leveres i andre lengder.
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Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm
Bestillingsvare

FORMWORK
Formwork er et stilfult og lekkert design.
Dette designet passer perfekt som en
kontrastvegg i de fleste rom.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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GRAY CONCRETE
Synes du det er stilig med betongvegg,
men føler prisen for å lage en helt ny
vegg er for drøy? Her har vi løsningen du
kommer til å elske!

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

10

Moderne
industrielt
uttrykk
Passer like godt til
soverom og kjøkken
som til gang og stue.
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MIAMI SKYLINE
Hvem ønsker ikke
denne utsikten?
Drømme seg til
varmt hav
og blå himmel..

Design Miami Skyline strekker seg over
6 paneler og har en netto bredde på
3600 mm. Facinerende som en lekker
fondvegg i stuen hjemme, som blikkfang
i en bar, en skole, et reisebyrå, et
solstudio eller på et shippingkontor.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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Huntonit Designpanel er enkle å
montere og har skjult spikring.
Monter platene over eksisterende
vegg eller sett opp din egen vegg.
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SILHUETTE 1 & 2
Enkle og illustrative strektegninger
av menneskekroppen.
Brukes sammen eller hver for seg!
Silhuette 1 er Male (1pl) og
Silhuette 2 er Female (2pl).
Design Silhuette består av til sammen
3 paneler hvorav Silhuette 1 leveres
enkeltpakket og Silhuette 2 leveres
som 2 pack.
Totalt dekker dekoren netto 1800 mm
bredde. Standard størrelse pr panel
er netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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NORWEGIAN AUTUMN
Drømmer du om terrassedør med nydelig
utsikt, men mangler mulighet til å få det?
Norwegian Autumn består av 2 paneler,
gir et fantastisk inntrykk av dobbel
terrassedør med utsikt en herlig høstdag
ved lakseelven Otra i Kristiansand.
Herlig å bruke i kjellerstuen, på trimrommet, i venterommet, i en korridor
eller for eksempel i en kantine.
Totalt dekker dekoren netto 1200 mm
bredde. Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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STONES
Fantastisk naturtro gjengivelse av en
stenstabel med mykt avrundede stener.
Elegant som effektpanel i flere
felt i korridor, tannlegekontor,
inngangsparti, jeansavdeling,
eller i entreen hjemme.
Leveres som enkelt panel på netto
600 mm bredde og kan gjerne benyttes
i flere felt med varierende avstand i
samme rom. Matcher perfekt sammen
med alle Huntonit hvite panelplater.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.

Alle Huntonits velkjente
kvalitetsmessige fordeler,
nå også med en egen
designkolleksjon.
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CONCRETE
Betongvegg med svært illustrativ
3D virkning. Skaper et røfft inntrykk på
kontoret eller arbeidsrommet - gir en
fantastisk romfølelse i et venteværelse
eller i en foaje - eller hva med gutterommet, kjellerbaren eller trimrommet?
Design Concrete består av totalt 3 paneler
som dekker netto 1800mm bredde.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390mm.
Bestillingsvare
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TREE OF HOPE
Minimalistisk design.
Sort tre med lekre detaljer.
Passer i de fleste miljøer hvor det er
ønskelig å bryte opp en vegg med en
minimalistisk dekor f.eks i
korridorer, barnehager, entreer,
interiøravdelinger og vinterhager.
Leveres som pakke av 2 panel med
total netto bredde 1200 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
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TWILIGHT
Design Twilight med duse lune fargesjatteringer gir et rolig og behagelig
inntrykk. Like velegnet som fondvegg
i stuen som i kontorlandskapet,
på venteværelset, hos optikeren,
i kjellerstuen eller på soverommet.
Leveres i 2 pakker à 2 panelplater
med total netto bredde 2400 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
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KNOCK ON WOOD
Design vedstabel er like egnet i hobbyrommet som på advokatens venteværelse.
Leveres som to panel med total
netto bredde 1200 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
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ANTIQUE WOOD
Design preget som antikk ved med likhet i rekved.
Leveres som 2 pakker à 2 paneler totalt netto bredde er 2400 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
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TEDDY
Like lekkert på en kjøkkenvegg, som i
entreen - eller hva med å illudere en
solid murvegg på trimrommet i
kjelleren eller på advokatkontoret?
Leveres som enkeltpanel på netto
bredde 60 cm
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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BARN I FOKUS
Kitten og Puppy smelter hjertene til
både små og store. Luner og myker opp
barnehager, barnerom, garderobe
og ellers overalt for alle som
sjarmeres av valper og kattunger.
Platene er laget slik at designen
fremkommer over gulvlist, men
kan enkelt kappes og tilpasses til
brystpanel og liknende.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.

Kitten 1
Under: Puppy
og Kitten 2
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STONEWALL
Like lekkert på en kjøkkenvegg, som i
entreen - eller hva med å illudere en
solid murvegg på trimrommet i kjelleren
eller på advokatkontoret?
Design Stonewall består av totalt
4 paneler som leveres 2 og 2. Totalt
dekker dekoren netto 2400 mm bredde.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
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GOLDEN GATE
En vegg med et av verdens mest kjente
motiver kan gi inspirasjon til så mangt.
Reisebyrå, en ungdomsklubb, skole,
soverom, ungdomsrom, en optiker Golden Gate vekke oppsikt.
Leveres med totalt 4 paneler på
til sammen netto bredde 2400 mm.
Standard størrelse pr panel er
netto 11 x 600 x 2390 mm.
Bestillingsvare
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Huntonit panelplater
fremstilles av de
reneste råstoffer
og inneholder ingen
skadelige løsemidler

DEKORUTVALG

Platene leveres med not og fjær for enkel og skjult montering
og kan kombineres med alle andre Huntonit panelplater.
* Effektfullt og stilig på en, to, tre...
* Et rent naturprodukt og et spennende blikkfang
* Kan benyttes i de fleste rom
* Passer til mange stilarter og bruksområder

DESIGN

FORPAKNING

PANELTYPE

NOBB

Stones

1 panelplate

Antikk vegg hvit

43839233

Kitten 1

1 panelplate

Antikk vegg hvit

43839263

Kitten 2*

1 panelplate

Antikk vegg hvit

43839278

Puppy*

1 panelplate

Antikk vegg hvit

43839282

Tree of Hope*

2 panelplater

Perlestaff caffelatte KM

43839297

Knock on wood

2 panelplater

Antikk vegg

43839301

Antique wood 1

2 panelplater

Antikk vegg

43839320

Antique wood 2

2 panelplater

Antikk vegg

43839335

Stonewall 1

2 panelplater

Antikk vegg

43839345

Stonewall 2

2 panelplater

Antikk vegg

43839354

Twilight 1

2 panelplater

Faspanel 8 bord KM

43839365

Twilight 2

2 panelplater

Faspanel 8 bord KM

43839373

Concrete*

3 panelplater

Antikk vegg

43839384

Golden Gate*

4 panelplater

Antikk vegg

43839392

Miami Skyline*

6 panelplater

Antikk vegg

43839403

Forest*

4 panelplater

Antikk vegg

45558917

Hole in the Wall*

4 panelplater

Antikk vegg

45558898

Norwegian Autumn* 2 panelplater

Antikk vegg

45558883

Silhuette 1 male*

1 panelplate

Antikk vegg

45558864

Silhuette 2 female*

2 panelplater

Antikk vegg

45558872

The World*

5 panelplater

Antikk vegg

45558902

Teddy*

1 panelplate

Antikk vegg

47566286

Waterside*

2 panelplater

Antikk vegg

47566324

Library*

4 panelplater

Antikk vegg

47566358

Brick Wall 1*

2 panelplater

Antikk vegg

50672746

Brick Wall 2*

2 panelplater

Antikk vegg

50672754

Brick Wall 3*

2 panelplater

Antikk vegg

50672765

Formwork 1*

2 panelplater

Antikk vegg

50672720

Formwork 2*

2 panelplater

Antikk vegg

50672735

Gray Concrete 1*

2 panelplater

Antikk vegg

50672701

Gray Concrete 2*

2 panelplater

Antikk vegg

50672716

Bestilles hos ledende byggevareforhandlere. KM = kostemalt overflate *bestillingsvare 3-4 uker
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1 PANEL

netto 11 x 600 x 2390 mm
Leveres som enkeltpanel på
netto bredde 60 cm.

STONES

KITTEN 1

KITTEN 2

PUPPY

TEDDY

2 PANEL

netto 11 x 1200 x 2390 mm
For veggbredde på over 120 cm kan
Antique Wood 1+2, Stonewall 1+2
eller Twilight 1+2 kombineres for
dobbel lengde. Disse dekorene er
tilpasset fire plater og vil utgjøre
et stort bilde ved kjøp av alle fire
platene. Leveres i 2 pack.
PANEL 1

PANEL 2

NORWEGIAN AUTUMN

PANEL 1

PANEL 2

ANTIQUE WOOD 1

PANEL 1

PANEL 2

WATERSIDE

PANEL 1

PANEL 2

ANTIQUE WOOD 2

PANEL 1

PANEL 2

TREE OF HOPE

PANEL 1

PANEL 2

STONEWALL 1

PANEL 1

PANEL 2

KNOCK ON WOOD

PANEL 1

PANEL 2

STONEWALL 2
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2 PANEL

netto 11 x 1200 x 2390 mm

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 1

FORMWORK

PANEL 2

PANEL 1

FORMWORK

PANEL 2

BRICK WALL 1

PANEL 1

3 PANEL

PANEL 1

PANEL 2

BRICK WALL 3

4 PANEL

netto 11 x 1800 x 2390 mm

inne

PANEL 2

BRICK WALL 2

netto 11 x 2400 x 2390 mm

Motiv - sammen
Motiv - sammen

SILHUETTE 1

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 1

PANEL 3

PANEL 2

PANEL 3

PANEL 4

LIBRARY - BREDDE NETTO 2400MM

netto 11 x 3600 x 2390 mm

PANEL 4

THE WORLD - BREDDE NETTO 3000MM
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PANEL 1

6 PANEL

netto 11 x 3000 x 2390 mm

PANEL 2

PANEL 3

CONCRETE - BREDDE NETTO 180CM

SILHUETTE 2

5 PANEL

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 5

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 3

PANEL 4

PANEL 5

MIAMI SKYLINE - BREDDE NETTO 360CM

PANEL 6

PANEL 1

PANEL 2

GRAY CONCRETE

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 1

GRAY CONCRETE

PANEL 3

PANEL 4

GOLDEN GATE - BREDDE NETTO 240CM

PANEL 2

PANEL 1

TWILIGHT 1

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 2

TWILIGHT 2

PANEL 3

PANEL 4

HOLE IN THE WALL - BREDDE NETTO 2400MM

PANEL 1

PANEL 2

PANEL 3

PANEL 4

FOREST - BREDDE NETTO 2400MM

29

MONTERINGSVEILEDNING
Hu n t o ni t D e s i g n o g fe rdi g m a l t v e g g

1
1) Platene må akklimatiseres 2 døgn i
emballasjen i romtemperatur, og monteres
umiddelbart etter at pakken er åpnet. Platene
monteres på stenderverk med avstand c/c
600 mm. Taket er normalt ferdig-platet.
Begynn monteringen fra venstre hjørne.

4
4) Platene monteres 10 mm fra gulv/tak –
plasser gjerne 2 klosser under veggplaten

for å lette monteringen.

7
7) Fjærsiden på platen føres inn i noten.

10
10) Siste plate mot neste hjørne skjæres
til. Platen spikres åpent i hjørnet. Dette blir
skjult av 1. plate på neste vegg. Husk dor.
Kramper og skruer kan også benyttes
(se for øvrig mont.veil. M004-01-04).
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2
2) 1. plate skjæres til.Ved skjæring med
sirkelsag skal den malte siden vende ned.

5
5) Spikeravstand er c/c 150 mm. For å
unngå skader på platen utføres siste spikerslag med dor. I hjørnet blir åpen spikring i
platen skjult av siste plate som monteres.
Kramper og skruer kan også benyttes.

8
8) Dette gir en skjult skjøt som

ikke trenger å limes.

11
11) 1. plate i neste veggrekke skjæres til. Hjørne-

klips benyttes for skjult spikring i innvendig hjørne.
Slå hjørneklipsen helt inn i platen.
Det benyttes 3 klips per platehøyde samt en
spiker øverst og en spiker nederst i venstre hjørne
i platen. Spikrene skjules av gulv- og taklist.

3
3) Bruk vater slik at platene blir montert rett.

6
6) Skjøtene skal ikke limes. Neste plate

settes på plass.Veggplatene leveres med
not, fjær og v-fuge for skjult spikring.

9
9) Siste plate mot neste hjørne skjæres

til.Ved skjæring med sirkelsag skal den
malte siden vende ned.

12
12) Platen plasseres tett inn i hjørnet og
bankes på plass ved hver hjørneklips.

MONTERINGSVEILEDNING
Hu n t o ni t D e s i g n o g fe rdi g m a l t v e g g

13
13) Bruk en lekte mellom hammeren
og platen til å slå på.

16
16) Resten av platene monteres på
samme måten.

19
19) Dette gir et perfekt, utvendig hjørne.

Den utvendige hjørnelisten kan også limes på.

22
22) Vi kan tilby glatt kombigerikt (foring/
gerikt) til bruk rundt vinduer og dører, der
det monteres et eks-tra platelag direkte på
eksisterende plater/panel under oppussing.

14
14) Pass på at platen bankes helt inn.

17
17) Ved utvendige hjørner benyttes hjørnelist.

20
20) Vi kan levere Akryl Fugemasse i
originalfarger til innvendige hjørner
ved behov.

23
23) Akrylmaling i 1/2 liter kan leveres i originalfarger til å male lister i samme farge som platene.

15
15) Platen spikres så i spikerleppen. Inne i
hjørnet spikres platen synlig med dykkstift
(håndspikring). Bunn og topp kan spikres på
vanlig måte. Man bruker flikkmalingen
(i org.fargen) til å male hodene på de synlige
dykkstiftene. Bruk kosten som sitter i korken
på flikkmalingsflasken (se bildet under).

18
18) Denne stiftes på plass med avstand c/c 300 mm.
Stiftene kan skjules med flikkmaling. Flikkmaling
leveres i originalfarger for å skjule spiker og utbedre små skader i platene. Flikkemaling bør
utføres svært forsiktig da overflatestrukturen
blir forskjellig fra ferdigmalt struktur på platen.

21
21) Vi kan også levere fugesett som gir
deg en perfekt fuge i innvendige hjørner.

24
24) Platene leveres i mange typer og farger,
og med tilbehør som gjør jobben enklere og
resultatet mer profesjonelt. Med Huntonit
ferdigmalte veggplater har du mange muligheter for et spennende og stilrent interiør.
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