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Träbaserad skiva  
för ett slätt innertak 

Nyhet!

Premium Ceiling 



Det släta taket 
Premium Ceiling
Nu presenterar vi nya generationens takskiva. Ett slätt 
premiumtak helt i trä. Den nya takskivan är grundfolierad 
i vitt och är perfekt för dig som vill kunna jobba effektivt 
- och ändå få ett resultat i premiumklass. 

Den nya takskivan från Forestia ger dig ett slätt och 
vitt innertak. Slipp slipa och spackla - det är bara att 
limma, skruva och klicka så är det nya taket på plats. Med 
Premium Ceiling låter du taket vara den diskreta delen av 
inredningen och det blir det perfekta taket ingen märker. 

Finns i ett standardmått:  
Bruttomått: 12x620x1220 mm 
Täckande mått: 12x600x1200 mm

Utforska Premium Ceiling på forestia.se 

Information  
om produkten

Forestia Premium Ceiling 
levereras med låsprofil på alla 
fyra sidor av skivan. Det gör att 
du får en dold infästning och 
smidig montage. Skruva direkt i 
den dolda infästningen.  
 
En skiva täcker cirka 0,72 
kvadratmeter. Varje paket 
innehåller fyra skivor. Forestia 
Premium Ceiling går att 
använda där det inte ställs krav 
på fukttåliga material (våtzon 1). 
 
Premium Ceiling är belagd med 
en folie som är grundmålad 
i vit. Det gör att du kan måla 
taket direkt efter montering 
med två lager färg. Skivan 
funkar lika bra vid renovering 
som till nybyggnation och 
är skruvfast för exempelvis 
lampfästen och gardinskenor. 

Nyhet!

Artikelnummer: 57132581

Premium Ceiling har en låsprofil där du skruvar för en 
dold infästning. Detta illustreras i bilden ovan. 

forestia.se



”Det här är den nya generationens tak: färdig- 
tapetserade, släta takskivor med låsprofil och  
god skruvfasthet. Med Premium Ceiling sparar 
du också tid, eftersom du inte behöver spackla 
och slipa före målningen. 
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Med sin enkla låsprofil och minimala behov 
för slipning så är Forestia Pemium Ceiling 
en arbetsbesparande lösning. Takskivan är 
träbaserad med låsprofil på skivans alla fyra 
sidor. Sätt på plats, måla, slipa lätt över skarvarna 
och måla! Sedan har du ett slätt innertak.

Så sätter du ett nytt innertak

på kortast möjliga tid 
Med nya generationens tak från Forestia kan du 
effektivisera arbetsmomenten när du bygger nytt 
eller renoverar. Till skillnad från andra produkter 
så har Premium Ceiling nya revlotionerande 
egenskaper och ger dig nu ett helt slätt tak. 
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5  
steg 
för en lyckad  
montering av 
Premium Ceiling

Steg 1. Sätt första skivan på plats
Sätt första skivan en centimeter från 
vägg och tak. Se till att reglarna är helt 
raka innan du börja montera den första 
takskivan. Montera skivorna i samma 
riktning som inkomande ljus med ett  
cc-avstånd på 300 mm.

Steg 2: Skruva 
Skruva fast takskivan i reglarna i taket 
eller fäst på befintligt tak. 

Steg 3: Limma 
Lägg en limsträng 
med trälim i profilen på 
nästa takskiva som ska 
monteras.

Steg 4. Klicka 
Använd slagklots och 
styrverktyg för att få helt 
perfekta skarvar. Steg 5. Måla och slipa lätt 

Då takskivorna är grundade kan de direkt efter 
montage målas i önskad färg. Akrylatfärg med 
glansgrad 02 rekommenderas. Måla ett lager, 
slipa skarvarna lätt med slippapper K240. Måla 
därefter ett till två lager till

Forestia Premium Ceiling 
Så monterar du 

Se monteringsfilm för 
Premium Ceiling 
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Forestia lägger ett stort fokus 
på produktutveckling, och att 
vi nu kan erbjuda en produkt 
som ger dig ett slätt tak utan 
att du behöver spackla och 
slipa före målningen är något 
vi glädjer oss över.

Detta behöver du för att få ett 
så bra slutresultat som möjligt: 

Forestia Premium Ceiling behöver 
endast en lätt slipning*. Måla därefter 
med två lager färg. Vi rekommenderar 
att du använder en akrylfärg med 
glansgrad 02. Exempelvis Beckers 
Mood Perfect Ceiling eller Jotun  
Perfection takfärg. 

* Detta är viktigt. Skarvarna ska 
inte spacklas. Däremot behöver 
de slipas lätt* med sandpapper 
240  efter att det första lagret 
har målats. Därefter ska du 
måla ett till två lager till. Om du 
slipar för hårt eller med för 
grovkorningt sandpapper 
tar du bort strukturen på 
grundtapeten.

Monteringsverktygen i form av  
Forestia styrskena och slagkloss är 
specialanpassade för Forestia Premium 
Ceiling och måste användas.

Var noga med att följa 
monteringsanvisningarna.
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Närproducerat 
innertak i trä  
Träråvaran i Forestia Premium 
Ceiling kommer från de nordiska 
skogarna. Den binder koldioxid 
under hela sin långa livstid. 
Dessutom har forskning visat att 
trä kan ge en positiv påverkan på 
vår hälsa.  

Genom att välja innertaket 
Premium Ceiling får fördelarna:

• Tillverkad i trä 
• Råvara från nordiska skogar
• Närproducerad i Norge 
• Binder 9,67 CO₂ per kvm
• Ger ett gott inomhusklimat  

Takskiva: Forestia Premium Ceiling  

Produktchefen berättar 

De två bilderna ovan visar referensprojektet där Premium Ceiling användes i hela 

bostaden. Paret monterade taket själva och efter montering målades taket två gånger. 

Resultatet blev ett helt slätt vitt innertak med minsta möjliga arbete. Se det färdiga slut- 

resultatet på Instagram genom att besöka @Carolineinterior.

Referensprojekt med  
Forestia Premium Ceiling 
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