
(Produkterna nedan är sorterade med gran som är billigast överst)

 

Traditionell ytterpanel.
Finns i flera olika profiler och 
dimensioner. Möjligt att skapa 
många olika stilar.

Traditionell ytterpanel.
Finns i flera olika profiler och 
dimensioner. Möjligt att skapa 
många olika stilar.

Traditionell ytterpanel. 
Finns i flera olika profiler och 
dimensioner. Möjligt att skapa 
många olika stilar.

Svagt gula och röda färgtoner.
Kvist.

Varm brun färg.
Kvist.

Mörkbrun färg.
Nästan utan kvistar.

Ljusa färgtoner med variation.
Nästan utan kvistar.
Finsågad eller hyvlad.

Grundmålad + mellanstruken  
med täckfärg. Gran står emot  
fukt bra och har därför en bra  
livslängd. Industrimålad  
granpanel har en färsk yta där  
färgen fäster mycket bra.
Formstabilitet: Hög.

Grundmålad + mellanstruken  
med täckfärg. Gran står emot  
fukt bra och har därför en bra 
 livslängd. Industrimålad  
granpanel har en färsk yta där 
färgen fäster mycket bra.
Formstabilitet: Hög.

Obehandlad.
Gran står emot fukt bra och  
har därför en bra livslängd.
Formstabilitet: Hög.

Mot röta: Klass 3, måttlig
beständighet.
Formstabilitet: Låg.

Mot röta: Klass 2, beständig.
Formstabilitet: Mycket hög.

Mot röta: Klass 2, beständig.
Formstabilitet: Hög.

Mot röta: Klass 2, beständig.
Formstabilitet: Mycket hög.

Ska målas med endast ett ytter- 
liggare lager täckfärg. Färdigmålas 
inom 12 månader. Ändträ behand-
las med olja, grund- och täckfärg. 
Slamfärger eller lasyr rekommen-
deras ej. Ses över och tvättas ev en 
gång per år. Målas om vid behov 
och beroende på väder och vind.

Ska målas med två lager täckfärg.  
Färdigmålas inom 6 månader. 
Ändträ behandlas med olja, grund- 
och täckfärg. Slamfärger eller lasyr 
rekommenderas ej. Ses över och 
tvättas ev en gång per år. Målas om 
vid behov och beroende på väder 
och vind.

Vid målning: grundfärg före mon-
tering och två lager täckfärg efter 
montering. Slamfärg och lasyr kan 
användas. Ändträ behandlas med 
olja, grund- och täckfärg/slamfärg/
lasyr. Underhåll beror på ev vald 
ytbehandling.

Olja alltid ändträ.
Trätvätt före oljebehandling.
Obehandlad panel blir grå.

Olja alltid ändträ.
Träolja regelbundet för  
bibehållen färg. 
Obehandlad panel blir grå.

Olja alltid ändträ.
Träolja regelbundet för  
bibehållen färg. 
Obehandlad panel blir grå.

Olja alltid ändträ.
Träolja regelbundet för  
bibehållen färg. 
Obehandlad panel blir grå.

Målad och klar att sätta upp 
året runt. 
Slå bara in spiken i nivå med 
träytan så det inte bildas en 
krater där fukt kan samlas.

Målad och klar att sätta  
upp året runt. 
Slå bara in spiken i nivå med 
träytan så det inte bildas 
en krater där fukt kan samlas.

Slå bara in spiken i nivå med 
träytan så det inte bildas en 
krater där fukt kan samlas.

Rostfri spik eller skruv i lägst 
A2 kvalité rekommenderas. 
Vid havsnära läge används 
med fördel A4 kvalité.  
Förborrning rekommenderas.
Infästning c/c 400 mm.

Rostfri spik eller skruv i lägst 
A2 kvalité rekommenderas. 
Vid havsnära läge används 
med fördel A4 kvalité.  
Förborrning rekommenderas.

Rostfri spik eller skruv i lägst 
A2 kvalité rekommenderas. 
Vid havsnära läge används 
med fördel A4 kvalité. 
Förborrning rekommenderas.

Rostfri spik eller skruv i lägst 
A2 kvalité rekommenderas. 
Vid havsnära läge används 
med fördel A4 kvalité. 
Förborrning rekommenderas.

Välj mellan fyra standardfärger  
(vitt, gult, rött och grått) eller 
annan önskad NCS-kulör.
Beräkna med vår kalkylator hur 
mycket du sparar i tid och pengar 
med industrimålad panel.

Vit. 
Beräkna med vår kalkylator
hur mycket du sparar i tid 
och pengar med  
industrimålad panel.

Tänk på att industrimålad 
granpanel oftast ger bättre 
totalekonomi, sparar mycket 
tid och resultatet blir bättre 
och jämnare än att göra 
jobbet själv.

Naturlig beständighet.

Ekologiskt val, formstabilt  
och beständigt.

Ekologiskt och vackert med  
bra egenskaper.

Vackert, formstabilt och  
beständigt.

Moelven Proffs, 
finsågad gran

Moelven Bekväm, 
finsågad gran

Moelven Bas, 
finsågad gran

Sibirisk lärk

ThermoWood furu

TermoAsk

Cederträ,
finsågad

Cederträ,
hyvlad
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