
Lägginstruktioner HestraPlattan Classic

Wherever you live your life
BALCONY  |  POOL  |  PATIO  |  GARAGE  |  STORAGE  |  LAUNDRY ROOM  |  SPORTS & PLAY

1. Lämna en spalt på 15 mm mot fasta 
installationer. Underlaget bör vara plant. För 
installation i garage rekommenderar vi att 
golvet bultas i yttersta raden. 

3. Passbitar kan skäras ut med såg eller 
sticksåg. 

2. Golvplattorna klickas enkelt tillsammans

5. Kant- och hörnlist finns som tillbehör och 
säljs separat. Dessa klickas fast på samma 
sätt som golvplattorna

6. För att fästa kantlist mot de sidor av golv-
plattan utan fasta klickfästen vrider du enkelt 
av lösa fästen och klickar fast.

MADE IN HESTRA

SWEDEN



Lägginstruktioner HestraPlattan Universa

Wherever you live your life
BALCONY  |  POOL  |  PATIO  |  GARAGE  |  STORAGE  |  LAUNDRY ROOM  |  SPORTS & PLAY

MADE IN HESTRA

SWEDEN

1. Lämna en spalt på 15 mm mot fasta 
installationer. Underlaget bör vara plant. För 
installation i garage rekommenderar vi att 
golvet bultas i yttersta raden. 

3. Passbitar kan skäras ut med såg eller 
sticksåg. 

2. Golvplattorna klickas enkelt tillsammans

5. Kant- och hörnlist finns som tillbehör och 
säljs separat. Dessa klickas fast på samma 
sätt som golvplattorna

6. För att fästa kantlist mot de sidor av golv-
plattan utan fasta klickfästen vrider du enkelt 
av fästen från listen och klickar fast.



Lägginstruktioner HestraPlattan Stone

Wherever you live your life
BALCONY  |  POOL  |  PATIO  |  GARAGE  |  STORAGE  |  LAUNDRY ROOM  |  SPORTS & PLAY

1. Lämna en spalt på 15 mm mot fasta 
installationer. Underlaget bör vara plant. För 
installation i garage rekommenderar vi att 
golvet bultas i yttersta raden. 

3. Passbitar kan skäras ut med såg eller 
sticksåg. 

2. Golvplattorna klickas enkelt tillsammans

5. Kant- och hörnlist finns som tillbehör och 
säljs separat. Dessa klickas fast på samma 
sätt som golvplattorna

6. För att fästa kantlist mot de sidor av golv-
plattan utan fasta klickfästen vrider du enkelt 
av lösa fästen och klickar fast.

MADE IN HESTRA

SWEDEN


