Panel – naturligtvis

Finsågad
slätspont
Trendigt och naturligt
Vår ﬁnsågade inredningspanel har en naturlig och rustik yta. Den passar
för dig som vill skapa en spännande och levande interiör. Panelen kan
användas både som liggande och stående väggpanel, som fondvägg eller
varför inte som takpanel.
Sponttypen gör skarven mindre framträdande och bildar en nästan jämn
yta. Panelen är också ändspontad för att minimera spillet samt gör att
monteringen blir lätt och snabb.

HsPL 18x120
HsPL 18x145

Produktnamn
HsPL 18x120 mm
HsPL 18x145 mm
HsPL 18x120 mm
HsPL 18x145 mm
HsPL 18x120 mm
HsPL 18x145 mm
HsPL 18x120 mm
HsPL 18x145 mm

Kulör
Frosty White
Frosty White
Sandy Grey
Sandy Grey
Black Liquorice
Black Liquorice
Natural
Natural

5 paneler/folierad bunt, väderbeständig.
Alla paneler ﬁnns i lager.

Åtgång
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2

vår storsäljare
optimal råvara för ändamålet
förädlat av inhemskt virke
snabb och enkel montering

Hyvlad
slätspont

STS 18x120
STS 18x145
HPL 18x120

Modern klassiker
Hyvlade paneler har en helt jämn yta som kan betsas, laseras eller målas
i önskad kulör. När du vill ha en slät ﬁnish väljer du vår HPL -proﬁl. Föredrar du däremot en liten springa mellan panelerna, rekommenderar vi
STS -proﬁlen. Panelerna passar för de ﬂesta inredningsobjekt, även som
bastupanel.
Panelen är också ändspontad för att minimera spillet vilket gör att monteringen blir lätt och snabb.

HPL 18x145

Produktnamn
STS 18x120 mm
STS 18x145 mm
HPL 18x120 mm
HPL 18x145 mm
HPL 18x120 mm
HPL 18x120 mm

Kulör
Natural
Natural
Natural
Natural
Vitlaserad
Vitlaserad & Borstad

5 paneler/folierad bunt, väderbeständig.
Alla paneler ﬁnns i lager.

Åtgång
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2

praktisk förpackning
lokalt tillverkat
förädlat av inhemskt virke
ger en trivsam inomhusmiljö

Kvistfria inredningspaneler

HEP 15X95

För en traditionell och klassisk interiör med äkta träkänsla. Kvistfria/fåkvistiga paneler är tillverkade av det bästa virket.
Våra ytbehandlade paneler genomgår en noggrann granskning och
spacklas, grundmålas och toppmålas (två gånger).
Panelerna kan även användas i inredningsdetaljer som t.ex. skåpluckor
och sänggavlar.

STP 15x95
STV 15x95
Produktnamn
HEP 15x95 mm
HEP 15x95 mm
STP 15x95 mm
STP 15x95 mm
STP 15x95 mm
STV 15x95 mm
STV 15x95 mm

Kulör
Natural
White
Natural
White
Vitlaserad & Borstad
Natural
White

Åtgång
11,8 lm/m2
11,8 lm/m2
11,8 lm/m2
11,8 lm/m2
11,8 lm/m2
11,8 lm/m2
11,8 lm/m2

8 paneler/folierad bunt, väderbeständig.

Betsade inredningspaneler
Betsade och lackade paneler har en slät och vacker yta. Ytbehandlingen
tar fram träets naturliga ådring.
De ytbehandlade panelerna passar utmärkt till badrum, kök och hjälpkök
tillsammans med kakel och klinker. Mot beställning betsar vi panelen i den
kulör du önskar. Vi lagerför även små partier, främst i kulörer där efterfrågan är störst (ss. valnöt och grå).

Produktnamn
STV 14x120 mm
STV 14x120 mm
STV 14x120 mm*
STV 14x120 mm*
STV 14x120 mm*

Kulör
Charcoal Grey
Brushed Walnut
Ocra Orange
Sage Green
Carmine Red

6 paneler/folierad bunt, väderbeständig.
*beställningsvara

Åtgång
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2

Passion för paneler
Hur kommer det sig att just vi på Svarvars
kan dethär med paneler?
På andra sidan vägen, vid Svarvars Trävaruhandel, ligger Ekopaint. Där
hyvlas och målas våra paneler. Vi har alltid tillgång till inhemskt kvalitetsvirke och genom vår närhet till hyvleriet håller vi vårt lager fyllt med paneler.
Vi samarbetar även med Spickbackas Måleri, främst när det gäller betsning
och lackering.
Vår kunskap grundar sig även på ett genuint intresse för trähantering, snickeriarbeten och inredning. Våra försäljare hjälper gärna dig med råd och tips
i valet av panel. Tillsammans kan vi räkna ut hur mycket virke du behöver för
att minska på svinnet. Vi lagerför även skruv och spik för panelarbetet.

Besök oss och
inspireras!
För att få en bättre uppfattning om hur panelerna ser ut i verkligheten
välkomnar vi dig till vårt
utställningsutrymme.
Där kan du bekanta dig
med olika paneler, ytor
och färgsättningar. Vi
har även modellväggar
som gör det enkelt för
dig att jämföra de olika
panelerna.

Byggråd
•
•
•
•
•

Panelen kan skruvas eller spikas
Använd skruv med sänkt huvud eller dyckertspik
Om du vill dölja spikhuvudet, kan du spika i sponten
Välj ﬁnsågat för ett mer rustikt utseende, hyvlat för helt slät yta
Ska du behandla panelen gör det innan montering

Panelen är inte torkad, vi rekommenderar att förvara panelen i inomhusvärme minst 2 veckor före montering. Monteras tätt.
I januari-mars månad är springorna som störst och när det blir fuktigare blir springorna mindre. Springorna kan även variera lite i storlek, så
vi kan verkligen tala om ett ”levande material”.

Granska panelerna så de uppfyller kvalitetskraven. Kontrollera att panelerna inte är transportskadade. När panelen är monterad anses den godkänd.

Kontakta oss och fråga mer om
paneler för inredning
Ring 06 - 788 9950
Sänd e-post: sales@svarvars.fi
www.svarvars.fi

Svarvars Trävaruhandel Ab, Bangatan 39, 66900 Nykarleby, FINLAND

