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Att kunna efterlikna trä, men ändå behålla 
plastens alla fördelar. Och att, efter egen  
fantasi, kunna skapa egna mönsterbilder.  
Det var vår vision när WoodLook utvecklades.

Trä är inte alltid trä
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Färgskala WoodLook
Nature Classics

Förslag på användningsområden Teknisk information

HESTRAPLATTAN AB
Flodalavägen 9 • SE-330 27 Hestra • Sweden

Tel: +46 (0) 370-33 47 99
Fax: +46 (0) 370-33 59 10

info@hestraplattan.se

Hemma  Eco Divine
Altan • • 
Balkong • • 
Hobbyrum   
Tvättrum • • 
Garage   
Förråd • • 
Källare • • 
Dusch • • 
Lekstuga • • 
Partytält • • 
Växthus • • 
Förtält • • 
Poolområde • • 
Båt • • 
Bastu • • 
Offentlig miljö  Eco Divine
Gym   
Butiker   
Kontor   
Trapphus   
Förrådsutrymme   
Verkstad   
Arbetsbänk   
Lager   
Varuhus   
Mässor • • 
Utställningar • • 
Varuexponering • • 
Båtdäck   
Depåer   
Event   

Egenskaper 
Enkel montering •
Dränerande •
Temperaturstabil i större 
installationer 
UV stabil •
Inomhusmiljö •
Utomhusmiljö •
Lite underhåll •
Ergonomisk 
Ljuddämpande 
10 års funktionsgaranti •

Tillbehör
Kantlist •
Hörnlist •
Markeringslist 
Kabellist 
Bultsats för garage 
Upptagningsverktyg 

Tillval
ECO • Divine 

Golv
 Mått 300 x 300 x 12 mm
 Vikt/platta 210 gram
 Antal per frp 11 st = 1 m2

 Jämn belastning 50 ton/m2

Kantlist
 Mått 300 x 55 x 12 mm
 Antal per frp 5 st = 150 cm
Hörnlist
 Mått 355 x 55 x 12 mm
 Antal per frp 2 st = 71 cm
Markeringslist
 Mått – 
 Antal per frp – 
Kabellist
 Mått – 
 Antal per frp – 
Material

Återvinningsbar polypropylenplast (PP), 
godkänd enligt REACH direktiv. Färg god-
känd enligt REACH direktiv med tillsats av 
UV stabilisator för ett långvarigt utomhusbruk. 
Tål de flesta kemikalier.
Förpackning
Återvinningsbar kartong.

HESTRAPLATTAN AB  
Made in Sweden.  
Certified production  
according to ISO 9001, ISO 14001 
and OHSAS 18001.

ÅTERFÖRSÄLJARE:

Glacier Grey -26

Elegance -01
Eco

Antique -28

Mahogany -48

Iron Ore -06
Eco

Dusty Road -29

Dark Oak -38



REKOMMENDATIONER
Lättmonterade WoodLook är UV-stabilt och passar lika bra 
inomhus som utomhus. Perfekt för tvättstuga, uterum eller varför 
inte som halkskydd runt poolen. Den är dessutom dränerande 
och låter på så sätt fuktiga golv andas. Golvplattan har en inbyggd 
expansionsfunktion men lämpar sig bäst i mindre installationer, 
under 20 m2.

WoodLook tål de flesta hushållskemikalier och är lätt och billig 
att underhålla. Spola enkelt av, svabba eller dammsug ditt golv och 
det känns snabbt fräsch igen.

Dessutom har Hestraplattan en funktionsgaranti på 10 år.

WoodLook, plastgolv i ny form
Vårt mål var aldrig att ersätta trägolvet, utan 
att skapa ett komplement till marknaden som 
kräver mindre underhåll och håller flisorna 
ur fötterna. WoodLook är ett högkvalitativt 
svensktillverkat golv i ren, 100% återvinnings-
bar, polypropen som tål det mesta. Lätt att 
installera, komplettera och underhålla. Till 
golvet finns kant- och hörnlister som hjälper 
dig att få till fina avslut där så behövs.
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Beräkningsformel WoodLook golvplatta
Längd X cm / 30 = A plattor
(avrundas alltid uppåt till närmaste heltal)

Bredd Y cm / 30 = B plattor
(avrundas alltid uppåt till närmaste heltal)

A x B = C plattor totalt
C / 11st = Antal förpackningar

Beräkningsformel WoodLook kantlist
Längd X cm / 30 = A st lister
(avrundas alltid uppåt till närmaste heltal)

Hörnlister
Beräkna 1 per utvändigt hörn
Varje hörnlist ersätter 1 kantlist

X / 30 = A

X / 30 = A

Y / 30 = B


