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Disse platene er svært enkle å jobbe med. De er lette i vekt, enkle å 
tilpasse, og de kan skjøtes fortløpende mellom stenderverket på vegg. 
Man kan gjøre hele jobben alene, og med få verktøy og hjelpemidler. Vi er 
overbevist om at dette er den beste  platen på markedet for rehabilitering 
og oppussing.

Siden platen har Sintef Teknisk Godkjenning har den flere bruks-
områder, og kan brukes til blant annet kjøkkenvegger, undertak  
og bad i tillegg til rehabilitering av små og trange rom. Og sist, 
 men ikke minst: not og fjær (TG4) på alle fire sider er en enorm fordel!

SVÆRT ENKEL Å JOBBE MED
Vi er overbevist om at dette er den beste platen på markedet for oppussing.

Hendig, ergonomisk 
format: 2400 x 300
med TG4 (12/15/18mm)
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– Dette er et fantastisk godt produkt å jobbe med. Vi rehabiliterer 
blant annet baderom, og ErgoBoard er den perfekte platen for å sette 
opp bakvegger i slike rom der det er liten plass og store krav.

Kjell skulle rive og pusse opp et trangt bad i Eidsvoll da vi kom i 
kontakt med ham. Siden dette dreide seg om rehabilitering i en 
eksisterende bolig anbefalte vi å bruke ErgoBoard. Da kunne han 
nemlig frakte, kappe og håndtere platene uten store ressurser, plass 
og verktøy. Det eneste Kjell trengte var kappsag, innfestingsverktøy 
og to hender. 

– Platene gikk bak i bilen til snekkeren. På dette badet, som er 
ca 10 kvm inkludert et utvendig hjørne, brukte vår mann ca. 5 timer 
på å kle alle veggene, helt alene. Dette sparte oss enormt med tid og 
penger. Dette er noe vi har savnet i vår bransje, sier Mork.

– Da vi ønsket å lage et slikt produkt, ønsket vi å benytte en kjent 
produsent. UPM, som lager vår Konstruksjons kryssfiner, kunne hjelpe 
oss med å utvikle dette produktet. Resultatet er en ny plate, i et 
hendig og ergonomisk format, med de samme attestene som 
Konstruksjonskryssfiner, sier Geir M. Grongstad, Produktsjef.

ErgoBoard = 
konstruksjons 
kryssfiner

Produktet tilfredstiller 
alle de kravene vi og våre 
kunder stiller til plater som 
skal brukes i konstruksjoner.

MIN NYE 
FAVORITTPLATE!

Kjell Mork, mannen bak  
Kjell Byggservice, er storfornøyd med vår 

nye plate ErgoBoard.



12 x 2400 x 300 TG4/NOBB: 53660857
15 x 2400 x 300 TG4/NOBB: 53660978
18 x 2400 x 300 TG4/NOBB: 55439001

Bestill ErgoBoard på 38 13 71 00/forestia.kundesenter@byggma.no
Se også www.forestia.no eller kontakt din representant.
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