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WALLS4YOU

Ferdigtapetserte veggplater
-mange design og farger

Wa l l s 2 P a i n t
For deg som ikke er så glad i å
sparkle & pusse

Ferdig grunnede og tapetserte veggplater
beregnet for maling. Samme unike låseprofil
som Walls4You.
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Wa l l s 2 P a i n t
Et genialt produkt for deg som ikke er så glad i å sparkle & pusse.

1. montèr platene
2. mal i ønsket farge
3. ferdig vegg
Tips! For best resultat kan det etter første strøk med maling være lurt å glatte over skjøten med et finkornet pussepapir.

• Platene leveres ferdig grunnet og tapetsert
• Unik låseprofil
• Ingen sparkling - du unngår pussestøv
• Veggplatene skal monteres på horisontal utlekting, c/c 600 mm
• Plateskjøten på Walls2Paint skal limes med èn fyldig limstreng

• Veggplatene har god skrufasthet
• God økonomi
• Format på platene er nto. 600 x 2390 / 2600mm
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TAPETSERTE VEGGPLATER

WALLS4YOU

Forestia har etter flere års produktutvikling gleden av å presentere høykvalitets sponplater
for vegg med ferdig pålagt fibertapet i topp kvalitet og lekker design.Vi har valgt ut et bredt
utvalg av tapeter som vi har delt inn i tre kolleksjoner, TREND, CLASSIC og BASIC.
Velg de kombinasjoner du selv ønsker, og spar deg selv for mange timers jobb!
• Mange design
• Kombiner farger og design
• Enkel montering med den geniale låseprofilen
• Gode hjørneløsninger
• Til nybygg og renovering
• Platene leveres i to-pack
• Skjult innfesting
• Ingen liming
• Format 12x620x2390mm

NYHET!! Innvendig/utvendig hjørnelister med tapet
Lister som matcher tapeten finnes nå i følgende 4 varianter:
47284542
47285204
47286044
47286063
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W4Y OFF-WHITE 14213 			
W4Y LIGHT CONCRETE 40592 		
W4Y VERVE PLAIN UNI 40291 		
W4Y WINEBOX 10432 			

3,2X50X2400 6PK
3,2X50X2400 6PK
3,2X50X2400 6PK
3,2X50X2400 6PK

TAPETSERTE VEGGPLATER

WALLS4YOU

VÅRE TRE KOLLEKSJONER
TREND
Kolleksjonen for deg som vil ha det nyeste.
Lekker både som fondvegg og til hele rommet. Et utall av variasjonsmuligheter.
C LA S S I C
Klassiske dekorer og overflater.
Et utall av variasjonsmuligheter hvor mange klassiske striper har ensfargede
matchende dekorer. Eksklusivt og varig resultat.
BA S I C
Enklere dekorer med diskret overflater som gir delikate, lyse og tidløse rom. Like velegnet i privat som i offentlig miljø.

Ny tapet i vår Trend kolleksjon, “Driftwood”

Ny tapet i vår Classic kolleksjon,
“Flow stripes grey concrete”

Godkjenninger:

Promoting sustainable forest managementFor more info - "www.pefc.org"
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TREND
C O L L E CT I O N

Nytt design:

14241 Driftwood
En nydelig tapet i en fargesetting som passer godt
i de Skandinaviske hjem.
Lekker drivved effekt.

6

7

TREND
C O L L E CT I O N

Nye design:
14241 Metallic snow white w/silver flower
14242 Metallic stripe snow white/silver
Walls4You med tapeter som gir en lekker metallisk look. Denne finnes i fargene turkis, lilla, sølv,
snøhvit og sort. Både som ensfarget, stripet og
med blomsterranke.
Her er det bare kreativiteten og din personlige
smak som setter grenser for hvordan du kan
dekorere et rom. På denne og de neste sidene
viser vi noen variasjonsmuligheter.
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14238 Metallic snow white og 14242 Metallic stripe snow white & silver.
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TREND
C O L L E CT I O N

14230 Metallic plain silver, 14237 Metallic stripe silver/black og 14232 Metallic plain black
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14230 Metallic plain silver, 14232 Metallic plain black og
14236 Metallic black w/silver flower

14234 Metallic black w/turquoise flower og 14233 Metallic plain turquoise

14234 Metallic black w/turquoise flower og 14233 Metallic plain turquoise
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TREND
C O L L E CT I O N

Denne dekoren har vi kalt Winebox...
Dette er en rustikk dekor som kan egne seg i mange sammenhenger.
Hva som en røff vegg i en jeansbutikk? Som fondvegg i et rustikk
kjøkken, eller i spisekroken el.
vinkjelleren.
Noen vil absolutt mene den
er perfekt for lesekroken eller
biblioteket.
Mulighetene er mange
og valget er ditt!

55F Beige Linnen i kombinasjon med 10432 Winebox
12

10432 Winebox
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Fra beige via delikat rosa til violet.
Mix og match som du ønsker.

TREND
C O L L E CT I O N

14

Annenhver panel 40898 Imagine
plain violet og 40892 Imagine
plain beige

40897 Imagine plain rose
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TREND
C O L L E CT I O N

Mix & Match
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40892 Imagine plain beige, 40797
Imagine violet flower, 40897 Imagine
plain rose og 40898 Imagine plain
violet.
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TREND
C O L L E CT I O N

Kvalitet o g d es i g n fra I t alia
Tidløs bladranke i rødt, sølv eller lilla. Den lyse bakgrunnsfargen med spetter av sølv finnes også i
ensfarget og matcher alle tre dekorene.

40291 Verve plain uni og 40395 Verve red leafs
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40291 Verve plain uni og 40397 Verve purple leafs

40291 Verve plain uni og 40391 Verve silver leafs
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Collection Flow - med et delikat preg av betong

C LA S S I C
C O L L E CT I O N

Flow kolleksjonen består av 8 design hvor flere av de kan mikses og matches
sammen.
Delikate lyse farger som tilpasser seg den stemning som ellers skapes i rommet.
Passer like fortreffelig på soverommet som på kjøkkenet - i entreen eller
sammen med den lekre spisestuen. Flow kolleksjonen er også et utmerket valg for
ungdomsrom, barnerom eller kjellerstue.

40599 Flow plain dark grey concrete
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40699 Flow stripes grey concrete

NYHET
40699

NYHET
40599
40589 Flow plain light grey concrete

NYHET
40589
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Klassiske striper i rødt og offwhite. Hva med
å lage sengegavl av ferdige Walls4You panel?
Skjær de til i ønsket høyde, fest de sammen
og få på en ramme.
Match veggen og få en flott helhet.
Denne tapeten finnes også i
offwhite/blue (14216) og offwhite/beige
(14214).
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C LA S S I C
C O L L E CT I O N

14215 Stripes offwhite/red og 14213 Plain offwhite

23

Maritimt og klassisk. Passer like godt på hytta ved sjøen som
hjemme i stua eller på soverommet.

C LA S S I C
C O L L E CT I O N

14213 Plain offwhite og 14216 Stripes offwhite/blue
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Finnes i heldekkende blått/offwhite og smalstripete blå/offwhite
mot heldekkende offwhite.
Den heldekkende finnes også i rødt/offwhite (14215) og i
beige/offwhite (14214)
Den smalstripete finnes i tillegg til blå også i beige.

14217 Narrow stripes offwhite/blue

14219 Plain Beige og 14218 narrow stripes off-white/beige

25

C LA S S I C
C O L L E CT I O N

En meget delikat kvalitetstapet i tekstil-utførelse i offwhite, beige og sølv.
Passer like godt i stuen som i gangen.
Textile stripes er også et utmerket valg til spisestuen - en lekker prismekrone
vil gi det flotteste gjenskinn i de delikate sølvstripene.
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40191 Textile stripes offwhite/beige/silver

27
Antique wood

C LA S S I C
C O L L E CT I O N

En klassisk dekor i to utførelser.
Tapeten har et lekkert skimmer.
Stripebredden er ca. 5 cm. Til denne
tapeten har vi en ensfarget offwhite
tapet som matcher.
Lekker og staselig kvalitetstapet.

14221 Stripe offwhite/pearl/white

14222 Stripe offwh/silver
28

Striper er klassisk.
Denne varianten
har et betongpreget trykk
og stripebredden er 15cm.
Finnes i tre stripevarianter
og fem ensfargede tapeter
som matcher.

40692 Flow stripes light concrete og 40592 Flow plain light concrete

40691 Flow stripes dark concrete
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Ny! 14243 Light textile

BA S I C
C O L L E CT I O N
Delikate og behagelige gråtoner.
Mix gjerne ensfargede panel med
hverandre
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Ny! 14244 Grey textile
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TREND

C O L L E CT I O N

14230 Metallic plain silver
NCS: S2005-R70B

14236 Metallic black w/
silver flower

14232 Metallic plain black

14237 Metallic stripe
silver / black

14231 Metallic plain
purple
NCS: S4030-R60B

14235 Metallic purple w/
silver flower
NCS: S4030-R60B

14233 Metallic plain
turquoise
NCS: S2040-B10G

14234 Metllic black
w/turquoise flower

NY!

14238 Metallic
snow white
32

14241 Metallic snow
white w/silver flower

NY!

14242 Metallic stripe
silver/snow white

NY!

14240 Driftwood

40391 Verve Silver Leafs
NCS silver: S 2005-R80B
NCS bakgr: S0502-Y

40291 Verve plain uni
NCS: S0502-Y

40397 Verve Purple Leafs
NCS purple: S6020-R50B
NCS bakgr: S0502-Y

40395 Verve Red Leafs
NCS red: S 2070-R
NCS bakgr: S0502-Y

40897 Imagine plain rosè
NCS: S2020-1230B

40898 Imagine plain violet
NCS: S6010-R50B

40895 Imagine plain red
NCS: S 3040-R10B

40892 Imagine plain beige
NCS: S1505-Y40R

40795 Imagine red
flower
NCS bakgr: S1505-Y40R

40797 Imagine violet
flower
NCS bakgr: S1505-Y40R

10432 Winebox
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C LA S S I C

C O L L E CT I O N

14213 Plain offwhite
NCS: S0502-Y

14214 Stripes offwhite beige
NCS offwh: S0502-Y

14215 Stripes offwhite red
NCS offwh: S0502-Y

14219 Plain light beige
NCS: S2005-Y30R

14218 Narrow stripes
offwhite - beige
NCS offwh: S0502-Y

14217 Narrow stripes
offwhite - blue
NCS offwh: S0502-Y

14216 Stripes offwhite blue
NCS offwh: S0502-Y

40191 Textile stripes offwhite - beige - silver
NCS offwh: S0502-Y

NB!
Alle NCS-koder er veiledende og er
ment som et supplement for maling av
listverk.
Gjør ogå oppmerksom på at dekorfargene i brosjyren kan avvike noe pga.
trykktekniske årsaker.
14221 Stripes offwhitepearl - white, NCS offwh:
34
S0500

14222 Stripes offwhite silver - white
NCS offwh: S0500-N

14220 plain offwhite
NCS: S0500-N

40590 Flow plain offwhite
concrete
NCS: S 0500-N

40592 Flow plain light
concrete
NCS: S 1005-Y30R

NY!

40692 Flow stripes light
concrete
NCS: lys stripe= S 0500-N

BA S I C

40699 Flow stripes grey
concrete

40591 Flow plain dark
concrete
NCS: S 3005-Y20R

NY!

40589 Flow plain light
grey concrete

40691 Flow stripes dark
concrete. NCS mørk
stripe: S5005-Y50R

NY!

40599 Flow plain dark
grey concrete

C O L L E CT I O N
NY!

50F Bohemian Beige
NCS: S0505-Y60R

14243 Light Textile

NY!

14244 Grey Textile

55F Beige Linnen
NCS: S0502-Y50R
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m o n t er in gsv eiled nin g
Fo re s t i a Wa ll s4Yo u
Generelt

Montering

Disse retningslinjene gjelder for
montering av Forestia Walls4You .
Forestia Walls4You leveres i 12 mm
tykkelse med låseprofil på langsider.
Finnes i mange forskjellige design og
farger. NB! Tapetplatene må
håndteres varsomt slik at
overflaten og profilkanten ikke
skades.Tips: Bruk rene hansker.

Før montering tar til skal bygget være
lukket, ventilert og forsvarlig uttørket.
Oppvarming skal være igangsatt. Som
kjent påvirkes sponplater av luftfuktigheten. I rom hvor Walls4You skal
monteres er det derfor meget viktig at
byggfukten er tørket ut, og at romklimaet
er så nær opptil normalt inneklima som
mulig, dvs. en luftfuktighet på 30 – 60 %
RF, og en temperatur på 18 – 20o C.

Forestia Walls4You inneholder 5-8 %
fuktighet levert fra fabrikk. Det er derfor
meget viktig at byggfukten holdes under
kontroll ved hjelp av ventilering og
oppvarming.
Mur- og pussarbeider skal være
avsluttet før montering av Forestia
Walls4You starter.
Platene vil bevege seg noe med
variasjoner i luftfuktigheten. En kan regne
med en dimensjonsendring i plateplanet
på ca. 1mm/m ved endring av relativ luftfuktighet fra 30 til 60 % (fig. 1).
Bruksområde

Forestia Walls4You kan benyttes hvor det
ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (klimaklasse 1).
Transport, lagring, håndtering

Platene skal beskyttes mot fuktighet
under transport og lagring. Platene skal
lagres på et stabilt og plant underlag
med 3–5 strø pr. pall. Ved lagring av
flere paller på hverandre skal strøene
ligge rett over hverandre.
Platene skal lagres innendørs. Platene skal
akklimatiseres i emballasjen til romtemperatur. Forestia Walls4You monteres
umiddelbart etter at emballasjen er
åpnet.
Underlag for montering

Platene monteres på godt avrettet
stenderverk med nøyaktig c/c 600 mm.
Det er viktig at stendere er plassert helt
nøyaktig, og at veggene står i lodd.
Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/
eksisterende vegg må rettes opp før
veggplatene monteres.
Walls4You kan også monteres på
horisontal utlekting uten understøttelse.
Der hvor tunge gjenstander skal festes til
vegg bør det monteres losholter/
tverrgående spikerslag.
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Platene monteres med min. 5 mm
klaring mot tak og gulv. For veggflater
lengre enn 10 m må det legges inn
ekstra ekspansjonsklaring, min. 1,5 mm
pr. lm. vegg. Kan utføres ved f.eks.
innvendige delevegger.
Innvendig hjørne m/avsluttende
hulkillist
Første plate renskjæres og monteres til
stenderen med stift eller skrue, det tas
hensyn til ekspansjonsfuge på 2 mm
(fig. 5).Ved montering i neste innvendig
hjørne tilpasses platen og innvendig
hjørnelist (fig.4). Deretter svinges platen
og hjørnelisten på plass. Hjørnelisten
stiftes/skrues i stenderverket (fig. 4). Plate
på tilstøtende vegg tilpasses fra hjørnelisten til første stender og skyves på plass.
Siste plate tilpasses slik at det passer mot
plate i tilstøtende vegg (fig. 5), platene
stiftes eller skrues. Avslutningslist (fig. 5)
tilpasses og monteres etter at gulv og
taklist er montert. Avstand mellom stifter
ca. 250 mm.
NB! Husk ekspansjonsfuge 2 mm (fig. 5).
Andre hjørneløsninger
I et rom med bare innvendige hjørner
kan en spesiell innvendig hjørnelist
(fig. 4) benyttes. I dette tilfellet starter og
avsluttes monteringen over en dør
(fig. 8). Hvis rommet har et eller flere
utvendige hjørner, så starter
monteringen ved et utvendig hjørne
og avsluttes ved det samme utvendige
hjørnet.
Lister ved ulike hjørneløsninger
Ved utvendig hjørne benyttes det en utvendig hjørnelist som bygger 21x21 mm
(fig.7). Listen stiftes eller limes. Kombilist
for innvendig/utvendig hjørne er også et
godt alternativ. (fig. 3).
Innvendig hulkillist (fig. 6.b) kan også
brukes som eneste innvendig hjørnelist.

Dersom det forekommer støvpartikler på
tapeten i området rundt profilen, tas
dette bort med en fuktig klut.
Under montering må hver plate sjekkes i
profilen at denne gir en mest mulig usynlig skjøt.
Feil på plater må meldes før montering.
Det vil ikke være reklamasjonsgrunnlag
dersom det monteres plater som har
synlige feil.
Festing med spiker
Platene festes skjult i not og synlig til
topp- og bunnsvill med el-forsinket
kammet fiber/spon spiker 2,3/45 (fig. 2).
Spikeravstand 150 mm.
Plateskjøten skal ikke limes.
Festing med kramper
Krampene skal ha rett rygg og min.
10 mm avstand mellom krampebena.
Krampenes lengde skal være min.
30 mm. Avstanden mellom krampene
er den samme som for spiker.
NB! Utvis forsiktighet ved bruk av
krampepistol. Kanten er ikke
beregnet for harde slag.
Festing med skruer
Til stålstendere anbefales BKF 25
eller tilsvarende.Til trestendere anbefales
BKF 35 eller tilsvarende.
Generell informasjon
Sponplater er fabrikkfremstilte produkter. Til tross
for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at
plater med feil slipper ut fra fabrikken.
Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere
produktet FØR MONTERING.
Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre
erfaringer. De er angitt for å hjelpe forbrukerne til
å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå
det best mulige resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll.Vi påtar oss ikke
ansvar for feil anvendelse av produktene.Vi tar
forbehold om endringer i spesifikasjon uten varsel.

EN 13986
NS-EN 312 P4
D-s2, d0
E1

m o n t er in gsv eiled nin g
Wa ll s4Yo u
Fig. 1
Fig. 5 Innvendig hulkillist
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Fig. 2 Låseprofil

Fig. 6 Innvendige hjørnelister

a

b

Fig. 7 Utvendig hjørnelist
Fig. 3 Kombilist for innvendig og
utvendig hjørne

Nyhet! Nå kan du
få en kombilist som
er tapetsert. Ferdig
med solid dobbeltsidig tape for enkel
innfesting.

Fig. 8 Siste panel (panel over dør)
Panelene på dørveggen kuttes og tilpasses mot
hjørneprofilene, slik at siste panel kommer
symmetrisk over døren. Den siste panelen falses i
den ene siden slik at skjøten blir pen og festes
med stifter som skjules av tak- og dørlister.

Fig. 4 Innvendig hjørnelist
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M o n t e r i n g s a n v i s n i n g Wa l l s 2 P a i n t
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Generelt
Disse retningslinjene gjelder for montering av Forestia Walls2Paint . Forestia
Walls2Paint leveres i 12 mm tykkelse
med låseprofil på langsider.
NB! Tapetplatene må håndteres
varsomt slik at overflaten og profilkanten ikke skades.

horisontale spikerslag c/c 600 mm mellom stenderne i stedet for utlekting.
Der hvor tunge gjenstander skal festes
til vegg skal det monteres losholter/
tverrgående spikerslag. NB! Montèr slik
at plateskjøten kommer mellom
stenderne.

Fig. 4 Utv. hjørnelist

Fig. 2 Låseprofil

Plateskjøten skal limes med en
fyldig limstreng på den lange s
pikerleppa (fig. 2), evt. overskytende
lim tørkes bort. Anbefalt limtype er
Bostik Tre & Sponplatelim 2512 Inne,
eller PVAC vinterlim.

Forestia Walls2Paint inneholder 5-8 %
fuktighet levert fra fabrikk. Det er derfor meget viktig at bygggfukten
holdes under kontroll ved hjelp av
ventilering og oppvarming.
Mur- og pussarbeider skal være
avsluttet før montering av Forestia
Walls2Paint starter. Platene vil bevege
seg noe med variasjoner i luftfuktigheten. En kan regne med en dimensjonsendring i plateplanet på ca. 1 mm ved
endring av relativ luftfuktighet fra 30 til
60 % (fig. 1).
Fig. 1
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Bruksområde
Forestia Walls2Paint kan benyttes hvor
det ikke stilles krav til fuktbestandige
materialer (klimaklasse 1).
Transport, lagring, håndtering
Platene skal beskyttes mot fuktighet
under transport og lagring. Platene
skal lagres på et stabilt og plant
underlag med 3–5 strø pr. pall. Ved
lagring av flere paller på hverandre skal
strøene ligge rett over hverandre.
Platene skal lagres innendørs og
akklimatiseres i romtemperatur.
Underlag for montering
NB! Stendere skal plasseres med
nøyaktig c/c 600 mm. Det er viktig at
stenderverket er nøyaktig avrettet og
at veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/ eksisterende
vegg må rettes opp før veggplatene
monteres. Horisontal utlekting c/c 600
mm monteres på stenderverket, og
Walls2Paint monteres på utlektingen.
Alternativt anbefales å montere
Tips! For best resultat kan det etter
første strøk med maling være lurt å
glatte over skjøten med et finkornet
pussepapir.

Her legges
limstrengen

Montering
Før montering tar til skal bygget være
lukket, ventilert og forsvarlig uttørket.
Oppvarming skal være igangsatt. Som
kjent påvirkes sponplater av luftfuktigheten. I rom hvor Walls2Paint
skal monteres er det derfor meget
viktig at byggfukten er tørket ut,
og at romklimaet er så nær opptil
normalt inneklima som mulig, dvs.
en luftfuktighet på 30 – 60 % RF, og
en temperatur på 18 – 20o C.
Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. For veggflater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra
ekspansjonsklaring, min. 1,5 mm pr. lm.
vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige
delevegger.
Ulike hjørneløsninger
Innvendige hjørner kan med fordel
fuges med overmalbar fugemasse.
Ved utvendig hjørne benyttes det en
utvendig hjørnelist som bygger 21x21
mm (fig.4). Listen stiftes eller limes.
Kombilist for innvendig/utvendig hjørne
er også et godt alternativ. (fig. 3).
Dersom det forekommer støvpartikler
på tapeten i området rundt profilen, tas
dette bort med en fuktig klut. Under
montering må hver plate sjekkes i profilen slik at denne gir en mest mulig
usynlig skjøt. Feil på plater må meldes
før montering. Det vil ikke være
reklamasjonsgrunnlag dersom det monteres plater som har synlige feil.
Fig. 3 Kombilist

EN 13986
NS-EN 312 P4
D-s2, d0, E1

Fig. 5 Innv.
hjørnelist

Festing med spiker
Platene festes skjult i not og synlig til
topp- og bunnsvill med el-forsinket
kammet fiber/spon spiker 2,3/45 (fig. 2).
Spikeravstand c/c 150 mm til topp- og
bunnsvill og til vertikale stendere. Ved
horisontal utlekting settes 2 stk
spiker/skruer/kramper ved hver
kryssende lekt.
Festing med kramper
Krampene skal ha rett rygg og min. 10
mm avstand mellom krampebena.
Krampenes lengde skal være min. 30
mm. Avstanden mellom krampene er
den samme som for spiker. NB! Utvis
forsiktighet ved bruk av krampepistol. Kanten er ikke beregnet for
harde slag.
Festing med skruer
Til trestendere anbefales Fibo-Trespo
skrue 3,0x35mm eller tilsvarende med
to skruer i hver lekt.
Generell informasjon
Sponplater er fabrikkfremstilte produkter.
Til tross for grundig kvalitetskontroll kan
det forekomme at plater med feil slipper
ut fra fabrikken.
Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet FØR MONTERING.
Våre anvisninger og anbefalinger er basert
på våre erfaringer. De er angitt for å hjelpe
forbrukerne til å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige
resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll.Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene.Vi tar
forbehold om endringer i spesifikasjon uten
varsel.
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