
Klar-ferdig-list

Knut Bergseng
Prosjektselger

E-post: knut.bergseng@moelven.no
Mobil: 482 72 611

Knut Bergseng 
–  vår listverksekspert – ditt kontaktpunkt. 

Ingen prosjekter er for små eller for store. 
Kontakt oss vedrørende dine listverksprosjekt. 

–  spar tid og penger ved å velge skreddersydd listverk 
fra Moelven til dine prosjekter

Gode rom

Gode rom

Moelven Wood AS, NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 63 95 97 50, Fax. +47 63 95 97 80

post.wood@moelven.com

www.moelven.no/ByggeOgBo

Klar-ferdig-list
–  prosjektlevering av kvalitetslistverk
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PROSESSEN
1. Prosjekteier sender forespørsel til sin byggevarehandel 

på gjeldende prosjekt. 

2. Byggevarehandel sender Moelven forespørsel med dør 
og vindusskjema, eller ordrebekreftelse fra produsent 
av dører og vinduer. 

3. Moelven sender et komplett tilbud som blir gjennomgått 
av trelastleverandør med prosjekteier.  

4. Prosjekteier godkjenner tilbudet og vi blir enig om 
leveringstid, leveringsrekkefølge og hvordan det skal 
pakkes og merkes før det settes i bestilling.

5. Ordrebekreftelse blir sendt prosjekteier med oppgitt 
levringstid, leveringsrekkefølge, merking pr. etg., 
pr. leilighet og i henhold til tilbud. 

Med prosjekttilspasset listverk fra Moelven blir 
det minimalt med svinn og du sikrer effektivitet 
og fremdrift på byggeplass!

Moelven har investert i maskiner og bemannet opp 
slik at vi hjelper dere med å lykkes i deres  listverksprosjekter. 
Vi tilbyr skreddersøm, etter deres prosjekters mål.

Spar tid og penger, 
vi leverer følgende:
• Kapping
• Gjæring
• Slissing
• Kanting/Splitting
• G-fi ks løsning
•  Ferdigmalt listverk i den 

NCS-fargen du ønsker
•  Levert emballert og merket 

på byggeplass

800 varelinjer 
Furu, eik og MDF
Behandlingsalternativer:
• Ubehandlet
• Malt – valgfri NCS farge
• Lakkert
• Hvitlasert
• Hardvoksoljet i valgfri farge

Moelven – din totalleverandør 
av listverk og utforinger

Mona Fossum er dedikert ressurs og sørger for skreddersøm til 
ditt listverksprosjekt. 

Moelven har produsert kvalitets listverk siden 1989. I 2018 hadde 
de en reklamasjonsgrad på < 0,03%

Klar, ferdig, list gjør det enkelt for mottaker 
på byggeplass som enkelt kan plassere dette 

inn i hver enkelt etasje og leilighet. 
Montørene bruker sin tid på montering og 

trenger da ikke bruke tid på sjauing.
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Moelven har produsert kvalitets listverk siden 1989. I 2018 hadde 

• 4 høvellinjer, 2 høvler volumvarer 
de øvrige høvler kantsortiment 
og eik

• 1 overfl atebehandlingsanlegg for 
både maling og beis

• 2 mikrolinjer for oljede 
interiørprodukter

• 30 ansatte, hvorav 2 i dag er 
dedikert prosjektleveranser

Moelven Eidsvoll AS


