
   

Hur fräsch är er biltvätt? 

NT: Vägg- och takskivor för 

krävande kunder 

Hållbara. 
Hygieniska. 
Hopfogas lätt. 



 
 

1
 

 
 

FAKTA 
NT Produkter AB erbjuder 
vägg- och innertakskivor 
för verksamheter med 
extra krav på fukttäthet, 
vattentryck, hygien, 
materialbeständighet eller 
temperaturskiftningar. 
 
NT-skivorna är byggda i 
s.k. sandwichkonstruktion 
med kärna av Divinycell 
med gelcoat som ytskikt. 
 
Dimensioner upp till 
4700x1750 mm. 
 

Ur sortimentet: 
 

Väggpanel, slät: 

 
Väggpanel, kakeldesign: 

 
 

Innertakpanel: 

 
 

Foglist, ytterhörn: 

 
 

Foglist, innerhörn: 

 
 

Foglist, klack/nederkant: 

 

Varför NT-väggen? 

1. Hållbar. 
NT-väggen tål rejält högtryck, är helt vattentät, och 
vattenavstötande. Väggskivan är kemikalieresistent 
(testats), och lätt att hålla ren. Den unika ”sandwich”-
konstruktionen ger lång hållbarhet. NT kan installeras 
både inne och ute, och klarar vårt tuffa nordiska klimat 
och temperaturer med bibehållen funktion och fräschör, 
och har hög UV- och termisk resistens. 
 

2. Hygienisk 
Den släta ytan och de ’osynliga’ fogarna gör att 
smutsen inte fastnar på NT-väggen. Den är 
färgbeständig, rostfri, och leder inte el. Skivan är 
ljudisolerande i sig, och relativt värmeisolerande för sin 
tjocklek. NT-väggen används idag i allt från avancerade 
fordonstvättar till t.ex. biokemiska laboratorier med 
höga krav på kvalitet och hygien. 
 

3. Hopfogas lätt 
Den modulbaserade NT-väggen monteras betydligt 
snabbare än t.ex. kakel. Välj din design. NT-väggen 
kommer i storlekar upp till hela 4 meter och är enkla att 
beskära till önskad storlek. Samtidigt är skivan tunn och 
kräver minimalt av hallutrymmet. De snillrika fogarna 
gör konstruktionen tät och fogarna 'osynliga'. 
 

Välkommen till en bättre vägg fram för er tvätthall. 

Ring och boka gratis uppmätning! 

Gäller inom Stockholms Län, för offert i hela Sverige – maila oss en skiss! 

 
Tel 070-619 55 35   info@ntprodukter.se 

 

I Finland har skivan använts i 15 år och blivit normgivande vid 
byggnation av tvätt- och spolhallar. Konstruktionen är en 
vidareutveckling av det väl beprövade material som använts i 
båtbranschen i över 50 år. Nu finns NT-skivan även i Sverige. 


