
Tak-ess inspiration



16TF Vit Struktur 
60 x 120mm

Tjocklek: 12 mm
Nettomått : 300/600/600 x 1200/600/1200 mm
Bruttomått: 320/620/620 x 1220/620/1220 mm

Forestia Tak-ess Inspiration:
16 TF Vit Struktur 

       Tak-ess Inspiration

Antingen du bygger nytt eller renoverar kan du uppfylla drömmen om ett elegant och stilfullt tak 

med Tak-ess Inspiration. Ett snyggt tak sätter pricken över “i” och bidrar till att höja standarden i 

rummet. 

Tak-ess Inspiration är tidlöst och harmonierar alltid med interiören oavsett om du föredrar  

klassiskt eller modernt, eller vill ha en stilart mittemellan. Många kommer också att förundras 

över att taket varken slits eller åldras, utan förblir opåverkat av tidens tand. Har du en gång lagt 

Tak-ess Inspiration, behöver du aldrig mer tänka på underhåll. Folien tar ej till seg damm eller 

smuts. Taket är därför också lätt att hålla rent. Om du vill ha en annan färg än vitt efter något år? 

Inget problem - Tak-ess Inspiration kan nämligen övermålas. 

Tak-ess Inspiration finns i 3 storlekar; 60x120 cm, 30x120 cm och 60x60 cm, och i 5 olika 

dekorer; 16 TF Vit Struktur, 45 TF Vit Rustik, 12 TF Vit Linne, 40 TF Vit Silkesmatt och  

305 Laserad Ask.  

    Tak-ess Inspiration
- spännande lösningar som varar

40 TF Vit Silkesmatt 

45 TF Vit Rustik 

12 TF Vit Linne 
305 Laserad Ask 



Taket är ett blickfång eftersom de flesta har belysning-

en i taket, antingen i form av lampor eller downlights. 

Gör du något extra av taket kommer andra att lägga 

märke till det och kommentera det därefter.  

 

Med Tak-ess Inspiration har du många möjligheter att 

sätta din personlige prägel på taket. 
 

 

 

 

Tak-ess Inspiration kan användas i alla rum i  

bostaden, även i bra ventilerade rum som  

tvättstuga och badrum.

I broschyren “Så gör du det” finns en utförlig och 

lättbegriplig monteringsbeskrivning. Där kan du se 

att det är enkla principer som ligger till grund för 

monteringen.  Monteringsbeskrivningen ger all  

information som du behöver, ned i minsta detalj. 
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