TAK, VÄGG och INREDNING – Byggelit

Elitsortimentet
tak, vägg och
inredning
Färdigbehandlade tak- och väggskivor i Byggelits Elitsortiment.
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Färdigbehandlat och enkelt att montera

TAK OCH VÄGGAR
FÖR ALLA RUM

Med Byggelits Elitsortiment blir det enklare när det är dags att renovera
eller bygga nytt. Elitsortimentet består av färdigbehandlade skivor för tak och
vägg, som är konstruerade för enkel och snabb montering. Både tak- och
väggskivorna finns i flera olika dekorer, så det är lätt att hitta något i sin egen
smak. Skivorna kräver inte heller någon efterbehandling såsom tapeter eller
färg, vilket gör att du sparar både tid och pengar.
Både Elittaket och Elitväggen fungerar utmärkt i såväl hemmet, stugan,
kontoret eller garaget. Skivans egenskaper gör att de även klarar lite fuktiga
miljöer som badrum. Elitsortimentet är ett Svanenmärkt byggmaterial som passar för alla rum. Snyggt, enkelt och proffsigt.

•
•
•
•
•
•
•

ENKEL MONTERING
FLERTALET OLIKA DEKORER
INGEN EFTERBEARBETNING
TYDLIGA MONTERINGSANVISNINGAR
PRISVÄRD RENOVERING
FÖR ALLA RUM
SVANENMÄRKT
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ELITTAKET ME
D
SPOTAR
SNYGGT O
CH
ENKELT

ELITVÄGGEN
FLERTAL OLIKA
DEKORER
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Snyggt, proffsigt och effektivt

ELITTAKET I FYRA
SNYGGA DEKORER
Byggelits färdigbehandlade Elittak är smart konstruerat och enkelt att sätta upp.
Allt som behövs är vanliga verktyg såsom måttstock, såg och skruvdragare. Taket monteras
med dold infästning direkt på reglar eller gamla tak. Det gör att arbetet tar mindre tid och
att resultatet blir ett snyggt tak på nolltid, utan synliga skruvar. Eftersom taket redan är förbehandlat, behöver du varken spackla skarvar eller tänka på grundfärg och täckfärg.
Med Elittaket får du ett snyggt tak, snabbt, effektivt och proffsigt.
Elittaket – Fyra snygga dekorer som gör
det möjligt för dig att välja vad som passar ditt
rum och dina väggar. Elittaket passar perfekt för
dig som vill på ett kostnadseffektivt och proffsigt
sätt sätta upp ett nytt tak eller byta ett befintligt.
Passar i husets alla rum. De tre dekorerna ser du
nedan: Vit struktur, snövit furu, vitlaserad ek samt vit topp.

4.

Vit struktur

Vit topp

Snövit furu

Vitlaserad ek
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Produktfakta, tak
Mönster:		
		
Utförande:		
Stomme:		
Folie:		
Antal skivor per paket:		
Vikt per m2:		
Ytans ljusbeständighet:		
Tjocklek		

Vit struktur, Vit topp, Vitlaserad ek
och Snövit furu
Not och fjäder på 4 sidor samt V-fog
Spånskiva i kvalitet P2
Miljövänlig polypropen
600 mm bredd 5 st, 300 mm bredd 5 st
8 kg
6 enligt DIN-norm 53389
12 mm

VIT STRUKTUR

SNÖVIT FURU

VIT TOPP

VITLASERAD EK

Täckande format (T)
Bruttoformat (B)

Täckande format (T)
Bruttoformat (B)

Täckande format (T)
Bruttoformat (B)

Täckande format (T)
Bruttoformat (B)

T 300 x 1200 mm
B 320 x 1220 mm

T 300 x 1200 mm
B 320 x 1220 mm

T 600 x 1200 mm
B 620 x 1220 mm

T 600 x 1200 mm
B 620 x 1220 mm

T 300 x 1800 mm
B 320 x 1820 mm

T 300 x 1800 mm
B 320 x 1820 mm

T 600 x 1200 mm
B 620 x 1220 mm

T 600 x 1200 mm
B 620 x 1220 mm

Not
c/c-avstånd 600 mm

der

Fjä

Glespanel 28x70 mm
c/c-avstånd max 1200 mm

c/c 300 mm

Målning
Den som vill kan givetvis måla sitt tak med vattenbaserade färger. Har taket suttit uppe en tid bör det före målning
rengöras med någon form av målartvätt.
Grundmålning
• För högsta krav på vidhäftning: Grunda med Beckers
Våtrumstäck eller Alcros Tät Täckfärg (halvblank).
• För medelhöga krav på vidhäftning: Grunda med
Beckers Symfoni Tak- eller Väggfärg, Scotte GT-20
(halvmatt) eller Alcros Tålig (halvmatt).

Färdigmålning
• Färdigmåla med: Beckers Symfoni Tak- eller Väggfärg,
Scotte Tak, Scotte 3 eller Alcros Sober Tak, Milltex RF2.
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Enkelt och proffsigt

ELITTAKET LIGHT –
FÖR ETT LJUSARE RUM
Elittaket Light - ett tak med förmonterade spotlights direkt i takskivan.
Med Elittaket Light har vi gjort det ännu enklare för dig. Taket som enkelt och smidigt
sätts upp, har färdigmonterade spotlights i takskivan redan vid leverans. Elittaket Light
behöver inte någon efterbehandling och är konstruerad för enkel och snabb montering. Med spotlightsen färdigmonterade i skivan spar du både tid, pengar, får ett
snyggt resultat och ljusare rum på en gång.

•
•
•
•
•
•

FÖRMONTERADE SPOTLIGHTS I TAKSKIVAN
SNABBT SNYGGT RESULTAT
BEHÖVER EJ EFTERBEARBETAS
ENKEL MONTERING
STYRBAR SPOT OCH GÅR ATT DIMRA
GÅR ATT KOMBINERA MED
ELITTAKET VIT STRUKTUR

Elitspoten - en spot för anpassad till Elittaket
Det finns ju ändå fall då det kan fungera bättre med fristående spotar
så du kan montera dem exakt var du vill. Därför har vi kompletterat vårt
utbud med Elitspoten. En spot av hög kvalitet anpassad att passa Elittaket.
Elitspoten beställer du enklast genom att maila info@byggelit.se.

6.
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Produktfakta, Elittaket Light
ELITTAKET LIGHT passar husets alla rum och taksivan
kräver inte någon efterbearbetning. Den spotlight
som är monterad i skivan håller hög kvalitet och
går att rikta och dimra för att du skall kunna styra
var du vill ha din belysning. Ett snyggt och enkelt
sätt att få ett ljusare rum och spotar i taket.

Vit struktur

Brutto: 1220x320x12 mm
Netto: 1200x300x12 mm
Antal skivor/paket: 1st
Färg: Vit Struktur (Kan även tillhandahållas i
Elitakets övriga strukturer, vid förfrågan.)
Övrig info: 3000K / 28º / IP21 / 230V AC /
1x3W / Drivdon. Går att dimra

SLIPP TI
DSKRÄVAN
FÖRBOR DE
RNING
I SKIVA
N

Bygglit Elittaket Light
(FAQ)

Bygglit Elittaket Light
(FAQ)
Byggelit
– Elittaket
Light, FAQ
Bygglit
Elittaket
Light
(FAQ)
78
lm/w
lins,driver
driver
» 78
lm/wmed
med lins,
104
lins,driver
driver
» 104lm/w
lm/w utan
utan lins,
CRI
värde
» CRI
Värde>80
>80

Ljusfördelningskurva
(Enhet: Cd)Ljusfördelningskurva
Ljusfördelningskurva (Enhet: Cd)
Ljusfördelningskurva
(Enhet:
(Enhet:
Cd)Cd)

» 78 lm/w med li
» 104 lm/w utan
» CRI Värde >80

Belysningsstyrka
(Enhet:(Enhet:
Lux)Lux)
Belysningsstyrka
Belysningsstyrka

Belysningsstyrka
(Enhet: Lux)
(Enhet: Lux)
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Enkel- och dubbelgarderob

ELITGARDEROBEN
EN NYHET I BYGGELIT ELITSORTIMENT
Elitgarderoben är en garderob för dig som vill ha en snygg och klassisk
garderob för bra förvaring.

•
•
•
•
•

8.

STILRENA GARDEROBER
GÅR ATT ANPASSA EFTER EGNA BEHOV
FEM STORLEKAR
BRA KVALITET
PASSAR ALLA RUM

www.byggelit.se

Det röda handtaget på bilden finns ej som tillval. Privat anpassning.

Det senaste tillskottet i Byggelits Elitsortiment är Elitgarderoben – enkel och dubbel.
Många som renoverar och bygger nytt vill ha bra förvaring och det kan Byggelit nu
erbjuda. Elitgarderoben är en garderob i bra kvalitet och bra pris, som levereras med
klassiska handtag samt klädstång. Garderoben kan anpassat efter eget behov med
olika handtag och hyllor. En stabil, snygg och klassisk garderob i Elitsortimentet.

TAK, VÄGG och INREDNING – Byggelit

ELITGARDEROB SINGEL

400, 500, 600 mm
ELITGARDEROBEN SINGEL finns i tre olika bredder och har
en enkel och stilren design. Elitgarderoben är gjord av
en melaminlaminerad spånskiva, vilket skapar en slittålig och fin yta. En hylla, klädstång samt tippskydd följer
med garderoben. Lösa hyllplan kan beställas extra. Ett
snyggt kromat handtag som enkelt monteras på dörren
levereras i förpackningen.

Format:
Höjd: 2080 mm
Djup: 580 mm
Bredd: 400, 500, 600 mm
Färg: Vit

ELITGARDEROB DUBBEL

800, 1000 mm
ELITGARDEROBEN DUBBEL finns i två
olika bredder och är ett praktiskt och yteffektivt sätt att skapa
bra förvaring. I dubbelgarderoben finns förutom klädstång och
en hylla även en sektion med
mindre hyllor. Tippskydd och
kromat handtag levereras med
garderoben. Garderoben finns
i klassiskt vitt och är gjord av en
melaminlaminerad spånskiva.
Format:
Höjd: 2080 mm
Djup: 580 mm
Bredd: 800 och 1000 mm
Färg: Vit
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Med den smarta flexilisten

ELITVÄGGEN SNYGGT RESULTAT
ENKELT OCH SNABBT
Elitväggen kan dock tala för sig själv. Det är ett praktiskt alternativ för dig som tänker såväl funktion som kvalitet. Och tid. För när det är dags att renovera eller bygga nytt vill
man gärna se snabba resultat och samtidigt veta att man gjort ett klokt val. Med Elitväggen
kan du räkna med att både reducera kostnaderna och arbetsinsatsen.
Väggen är helt färdigbehandlad och består av folierad spånskiva. Den kan
väljas i fyra olika dekorer. Elitväggen sätts enkelt upp med dold infästning, utan synliga skruvar. När du väl satt den på plats, är det klart. Du behöver varken spackla,
måla eller tapetsera! Den passar lika bra i offentliga miljöer, kontor och butiker, som
i hemmet, garaget eller förrådet.

10.
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Vit
glasfiberstruktur

Grafit
glasfiberstruktur

Cappuccino

White
across
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Produktfakta, Elitväggen
Mönster:	Grå glasfiberstruktur/
Vit glasfiberstruktur/
Cappuccino/ White Across
Utförande:	Not och fjäder 2 långsidor 		
samt V-fog
Stomme:
Spånskiva i kvalitet P2
Folie:
Miljövänlig polypropen
Tjocklek:
12 mm

Täckande format:			
600x2500 mm
Bruttoformat:			
620x2500 mm
Antal skivor per paket:
50 st
Vikt per m2:			
8 kg
Ytans ljusbeständighet: 	6 enligt
DIN-norm 53389
Andra format och spontutföranden kan offereras.

Mellan skiva A och
hörnregeln lämnas en
rörelsefog på 5 mm.

Snedfasning av kanten
på sista skivan under
lättar monteringen.

AA
B
B

En hörnlist eller silikonfog
täcker enkelt spik eller
infästningarna i hörnet.
(Skruv i skiva A täcks av
skiva B).

Skivan skruvas eller spikas dolt.
Lim behövs inte.

Elitväggen har oslagbara värden när det gäller hållfasthet
och infästningar!
Det är viktigt att veta vad väggen håller för och v ilka infästningar som rekommenderas för vertikal belastning.
Spånskivan har generellt sett en överlägsen hållfasthet. Tabellen här nedan anger maxlast vid olika infästningar i
Byggelits 12 mm tjocka väggspånskiva.
Infästningsanordning
		

Max last
Förborrning		
Ø mm
N
Kg

Räfflad dyckert förzinkad 35x17		
Kamspik förzinkad 25x21		
Träskruv 1” nr 7		
2,5
Plåtskruv 1” x12		
3,5
X-krok 3 stift			
Rawlplug 3/16”		
10,0
Molly 4SL		
7,0

315
535
700
965
800
1450
1000

31,5
53,5
70,0
96,5
80
145
100

FLEXILIST
Med Byggelits flexibla list döljer du enkelt skarvar. Listen fungerar lika bra som snygg övergång mellan tak och vägg som vid
innerhörn eller ytterhörn.
Artikelnummer

Dimension

Benämning

D31040A10786

2400x50

Flexilist 50mm Vit
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FÖRVERKLIGA ERA
BYGGDRÖMMAR
Byggelit finns till hands med skivor för golv, vägg,
tak och inredning inte bara när ni bygger nytt,
utan även bygger om. Enkelt, proffsigt och snyggt.

ANDRA PRODUKTER I BYGGELITS SORTIMENT
TEMPO VÄRMEGOLVSYSTEM

CONTIFLOOR
REGELGOLV

– ett komplett golvsystem för vattenburen
golvvärme med
färdigspårade skivor
och vändskivor som
säljs tillsammans med
värmespridningsplåtar
och rör.

har en speciellt utformad
profil som fördelar tyngden optimalt. Golvet är
patenterat och godkänt för
löpande montering med
skarvning mellan reglar,
vilket ger både ekonomiska
och miljömässiga vinster.

Information och monteringsanvisningar hittar
du på www.byggelit.se. För mer information kring
produkterna, tekniska frågor eller andra frågor,
kontakta oss gärna så hjälper vi dig.
Mail: info@byggelit.se
Telefon: 0642-444 00

Alla Byggelits produkter går igenom grundliga kvalitetskontroller, men trots det kan det hända att enstaka
felande produkter ändå kommer ut på marknaden. Det är därför viktigt att alla skivor kontrolleras innan
montering och hanteras enligt respektive produkts monteringsanvisning. Byggelits ersättningsansvar vid
eventuella produktfel begränsas till produktens/skivans värde.

Byggelit Sverige AB
Tel. 0642-444 00
Mail: info@byggelit.se
12.
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VI HJÄLPER DIG ATT
FÖRVERKLIGA PROJEKTEN

