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Til deg som bygger med tre!
Jeg heter Asgeir og er en av flere som sitter i juryen for Bergene 
Holm AS sin Inspirasjonspris.

Bygger du nytt eller pusser opp innvendig? Bruker du trepanel i 
stuen eller kanskje på soverommet? Bytter du ut listverket eller 
bruker du panel på en kreativ måte? Er du i ferd med å innrede 
hytta med en tradisjonell trepanel og tilhørende listverk?

Da håper vi du vil søke på Interiørprisen. Vinneren får 50 000 
kroner, plakett og hederlig omtale.

Les mer om prisen på våre nettsider www.bergeneholm.no.
Søknadsskjema får du i byggevarehandelen eller på nettsidene våre.

INTERIØRPRISEN 
- du kan vinne 50 000,- kroner!



Hjem kjære hjem

Norge har mange interiøreksperter. Det vil si, vi er mange 
som bruker tid, kreativitet og penger på å skape hjem 
med stil, særpreg og atmosfære. Vi prøver å henge med 
på internasjonale trender og stiler, men er også flinke til å 
skape våre egne. Interiørblader, tv-programmer, blogger 
og butikker gir oss ideer og inspirasjon, kunnskap henter 
vi hos produsenter og forhandlere.

Denne brosjyren er for deg som ønsker å bruke interiør-
produkter - panel og listverk - i tre. Nordmenn har lange  
tradisjoner for å bruke tre i interiøret. Det er flere årsaker 
til det; tre er lett å bearbeide, enkelt å sette opp, raskt å 
overflatebehandle og lettvint å vedlikeholde. Tre er miljø-
vennlig, allergivennlig og barnevennlig.

Tradisjonell, retro, nostalgisk, Shabby Chick, landlig, 
minimalistitsk, urban - uansett hvilken stil som passer til 
ditt hus og din smak, har vi panel og listverk som kan 
komplettere stilen.

Når du skal velge trepanel og listverk, husk:
• Pris og kvalitet henger ofte sammen.
• Trepanel finnes i mange dimensjoner og profiler. Velg 

en profil som harmonerer med husets øvrige stil.
• Listverk kommer som regel i serier som hører sam-

men. Det vil si at det finnes fotlist, karmlist og taklist i 
samme serie.

• Rommet får en penest avslutning dersom du velger 
listverk i samme serie og som er avstemt med panel-
profil eller tapetstil.

• Skal du restaurere et hus bør du velge profil på panel 
og listverk lik eller tilnærmet lik den eksisterende.

TTrend
- og tradisjon



N
TIPS!

Du kan se flere bilder 
fra Charlottes hus på 

våre nettsider.

Nostalgisk chic 
Avslappet elegant - uansett trend

Charlotte er en ung og stilsikker huseier. Hun kjøpte huset 
i 2006 og satte umiddelbart i gang med å skape et hjem 
som både tok vare på husets opprinnelige stil, men som 
samtidig reflekterte Charlottes alder og dagens trendbilde. 
Charlottes pappa er snekkerkyndig og har vært til god hjelp 
når drømmehjemmet skulle realiseres.

Huset ble bygget i 1932, men har tydelige elementer fra 
Jugendstilen både utvendig og innvendig. I alle rom er det 
brukt flotte trepaneler, stilriktig tapet og harmonerende 
listverk. Gjennomgående bruk av samme profil gir huset 
harmoni og helhet. Alle rommene har en klassisk faspanel. 
Bare i karnappet, som er typisk for stilepoken, har Charlotte 
valgt å bruke panelprofilen rundfas. 

Panelbruken i huset er elegant og gjennomført, også på 
kjøkkenet hvor vegg over arbeidsbenk og avtrekk er kledd 
med panel og tilhørende listverk. På denne måten blir tre-
panelet en integrert og naturlig del av det øvrige interiøret.

Charlotte liker stilretningen som ofte omtales som Shabby 
Chick, nostalgisk, fransk landlig. Allerede i entreen får man 
en smak av den gjennomførte stilen med klassisk faspanel 
omsluttet av listverk med riller. Rillet listverk var typisk for 
Jugendperioden og gjør seg svært godt både til tapet og 
trepaneler uten for mye profilering. 



Bergene Holm AS produserer denne listen under navnet 
Hoppskilist, samt en annen rillet variant kalt Herregårdslist, 
som kun har riller i midten av listen. Enkel, med få detaljer.
 
Det er mange som synes fliser gir et kaldt inntrykk og 
derfor ønsker å bruke trepanel på baderom. Char-
lotte har gjor t nettopp det og er svær t fornøyd med 
resultatet. I skråtaket har hun fått et stor t speil listet 
inn i tilsvarende listverk som er benyttet for øvrig. 
Inngangspar tiet til dusjen er også kledd inn i panel 
og gir badet en gjennomfør t og innbydende følelse.

Gulvlistene i Charlottes hus er satt sammen av tre 
lister; en glattkant, en feielist og en liten hulkillist på 
toppen. Elegant og annerledes. For å oppnå en pen 
overgang mellom gulv og karmlist, har alle dører fått 
en kvadratisk dørkloss mot gulvflaten. 

STILKUNNSKAP
Listverk med riller stammer fra Klassisismen (Louis-seize, 
1780-1810) og bryter med tidligere profiltradisjoner. 
Listene er symmetriske, flate i toppen og med tydelige 
rifler/riller. Rillene kan være konvekse eller konkave. Den 
karakteristiske riflingen ble senere kopiert i perioden 
1900-1930, Jugend, slik som i huset til Charlotte.



Lasert panel har ett strøk vokslakk, som gir en glatt overflate der treets struktur synes gjennom. Behan-
dlet panel lagres i folien i romtemperatur i to til tre døgn før montering. Best resultat får du ved å pakke 
ut panelet og la det tørke strølagt i tørt inneklima i en uke. Lasert/lakkert panel har ferdig overflate og 
behøver ikke etterbehandles. 

M

TIPS!
Husk at kvisten skal 
peke oppover når du 
setter opp panelet. 
Ellers får du “sur”  

panel.

Med fantastisk utsikt til Gaustadtoppen ligger dette leilighet-
skomplekset og bader i sol og snø. Bergene Holm AS 
har levert byggevarer i tre til prosjektet og det har vært 
spennende å følge prosessen fra skisse til innflytningsklare 
leiligheter.

Nordmenn elsker sine hytter og vi er ofte tradisjonelle når vi 
velger stil og råstoff  til våre fritidsboliger. Både til fjords og 
til fjells. Dette prosjektet beviser at det fint går an å kombin-
ere det tradisjonelle med det moderne. 

Leilighetene oser av kvalitet og trepanelet er uten tvil med 
på å sette standarden for interiøret. En slett panel - uten 
krimskrams - overflatebehandlet med en “drivved look” gir 
både kropp og øye ro og god følelse. Selv om utrykket er 
minimalistisk og moderne er man aldri i tvil om at det er en 
hytte med tradisjonelle verdier.

Det er nettopp i slike miljøer at trestrukturen kommer til 
sin rett. Verken tapet eller MDF-panel vil kunne skape en 
tilsvarende stemning og gi et slikt tidløst resultat. Tre er 
naturens vakreste råstoff  - uansett trend.

Moderne tradisjon 
Tre - naturens vakreste råstoff



STILKUNNSKAP
Slettpanel, med sin glatte overflate, skulle i utgangspunktet 
illudere gipsstruktur eller rappet vegg. Det ble derfor gjerne 
malt og dekorert direkte på panelet, som om det var en trukket 
vegg. Slett panel fantes i byborgerhus fra midten av 1700-tallet 
og ble vanlig etter 1800 og forbundet med Empirestilen.

Listverket i leiligheten er like enkelt og stramt som pan-
elet. En enkel standard karmlist er benyttet både rundt 
dører og vinduer. Denne er minimalistisk, glatt og ujålete. 
En slik list passer godt til trepanel og miljøer der listverket 
ikke skal stjele fokus. Listen finnes i mange dimensjoner, i 
furu ubehandlet, grunnet hvit og lakkert eik. Eller så be-
handles listen i tilsvarende finish som det øvrige interiøret 
– slik som på denne hytta.
 

TREND!
Trendbildet er tydelig, 
krystall og bling bling 
ryddes ut - rustikt 
interiør og treverk 

skal inn.



H

TIPS!
Velg ferdig industrielt 

grunnet dersom du likevel 
har tenkt å male. Dette 
gjelder både panel og 

listverk.

Herskapelig og eksklusivt 
Tradisjonelt når det lages - trendy når det brukes

Frode har åpnet dørene og viser oss hvordan man kan 
bruke listverk på en spennende og elegant måte for å 
oppnå et stilig og eksklusivt, nærmest herskapelig uttrykk. 
Huset fremstår med klassiske empiredetaljer som lektekled-
ning med empireprofil og toramsvinduer med seks ruter.

For å gjennomføre husets stil har Frode brukt en list-
verksserie som ofte kalles Antikk. Denne er brukt både 
rundt dører og vinduer og i taket. Denne listverkspro-
filen henter inspirasjon både fra empire- og sveitser-
stilen og passer til både store og små hus.

Med en stram og tidløs tapet kommer listverket spe-
sielt godt frem. Alle utgangsdører har fått en ramme 
av herregårdslist med riller. Alle dørlistene møter 
gulvet med en pyntekloss. Klossen er en glattkant med 
litt større bredde enn listen - enkelt og elegant. Som 
fotlist har Frode valgt en eikelist med enkel profilering 
som gir eikegulvet en vakker ramme.



I taket på kjøkkenet har Frode satt sammen tre lister for å 
illudere en svært kraftig taklist. Resultatet vekker oppsikt 
og høster mange komplimenter fra besøkende. Samme 
teknikk er brukt i mellomstuen hvor prismekronen henger 
vakkert ned fra takrosetten. 

For å lage en tilsvarende løsning kan du velge:
1. Profiler t kombilist 15 x 70 i taket
2. Profiler t kombilist 15 x 70 på veggen 
3. Antikk taklist 21 x 95 som overlappende list

Tre er et levende materiale. Alt listverk bør derfor opp-
bevares i romtemperatur for akklimatisering. Hvor lenge 
er avhengig av blant annet årstid og romtemperatur. For 
et best mulig resultat påføres lim i alle skjøter og hjørner 
under montering. 

STILKUNNSKAP
Listverk fra empiretiden er ofte preget av enkel og nøktern 
profilering, avbrutt av brede og flate partier. I finere hus 
finner vi listverk med en høyreist rygg som trappes ned med 
en karnissprofil og hulkil. Denne karnissprofilen er periodens 
sikreste kjennetegn. Antikklisten har detaljer fra denne perioden.

Profilert kombilist 
15x70 mm

Antikk taklist
21x95 mm

Profilert kombilist 
15x70 mm



P

STILKUNNSKAP
Vi kan skille mellom fire hovedepoker i panelhistorien:

• 1700-tallet med bred panel med relativt kraftig og 
bred profil

• Klassisismen med bred panel men med smalere, 
enklere og spinklere profil

• Sveitserstilen med smalere bord med fetere og 
ofte sammensatte profiler og nyhetene faspanel og 
skyggepanel

• 1900-tallet med “nystiler” og senere modernismens 
spinklere panel med forenklet eller fraværende profil

Kjell og Monika liker godt det klassiske og tidløse preget 
som eksteriør og interiørprodukter i tre gir. Huset med 
typiske sveitserstildetaljer har de restaurert fra bunnen 
av og resultatet er et interiør med spennende detaljer og 
løsninger. De fleste rommene har fått ny trepanel med 
profilering lik det opprinnelige panelet som ble avdekket da 
flere lag med plater og tapet ble fjernet.

Profilert panel fikk sitt store gjennombrudd med sveitser-
stilen etter 1860 og ble denne stilens gjenganger. Det er 
særlig fas- og staffprofilering i ulike varianter og kombina-
sjoner som går igjen og som fortsatt har stor popularitet. 
Kjell har valgt panelprofilen rundfas til de fleste veggene i 
kombinasjon med profilen skygge skrå i taket.

Listverk kommer som regel i serier, det vil si at det finnes 
fotlist, karmlist og taklist i samme serie. Rommet får en pen-
est avslutning dersom du velger listverk i samme serie og 
som er avstemt med panelprofil eller tapetstil. Sveitserperi-
odens listverk har en svært rik og sammensatt profilering. 
Som regel brukes både fas, karniss og halv- eller trekvart-
staft. Kjell og Monika har valgt listverksprofilen Antikk både 
i tak, til karm og til gulv. Et skolebokeksempel på at et rom opp-
leves som mer helhetlig når man velger listverk i samme serie.

Profiler t og kontrastfylt
Yin og yang - feminint og macho



HUSK!
Tre er et levende 

materiale. Vi kan derfor 
ikke garantere at ikke 
kvistgulning oppstår 

over tid.

Listverk og panel i første etasje er holdt i fargen lys antikk 
og er typisk for vår tid, mens listverket i andre etasje 
har et helt annet uttrykk inspirert av tidligere trender og 
husets opprinnelige stil.

Lille Tormod nyter utsikten mot båthavnen i høye tidstyp-
iske vinduer. Belistet med antikk karmlist, malt i mørke 
brunt med glans 80, oppleves vinduet nærmest som et 
bilde med en kraftig ramme. Samme overflatebehandling 
er brukt på tak- og fotlister og gir rommene et spennende 
uttrykk og særpreg. I mange stilperioder har det vært 
vanlig å fremheve listverket i en egen farge eller med en 
dekorteknikk, som marmorering eller ådring.

Gjesterommet har fått panelte vegger og tak i klassisk 
skygge skrå profil, igjen med taklister med den særegne 
overflatebehandlingen. Sengen er bygget på stedet og 
listet inn med harmonerende gulvlister. Å bruke listverk til 
å ramme inn senger, bokhyller og sittebenker på denne 
måten gir rommet en flott helhet og “finish”. 
 



Enkel - minimalistisk, glatt og ujålete Tips og råd

Enkel list i flere bredder 
og tykkelser. Serien 
finnes også i MDF.

Denne oversikten viser kun et lite 
utvalg av vårt listverksortiment, som 
består av lister i furu, eik og melamin-
belagt MDF. De fleste listtypene kan 
leveres som fotlist i matchende profil 
til karm- og taklist og finnes i en rekke 
ulike dimensjoner. Vi produserer 
også ferdige dørsett og foringssett, 
ubehandlet og hvitmalt. Her har vi 
satt sammen 4 serier av våre mest 
populære lister.

Vi anbefaler å bruke 12 
mm karmlist til 10 mm 
fotlist.

Denne taklisten finnes 
med enkle og doble skyg-
ger, med og uten profil.

Tidløs - litt mer dekorativ Tips og råd

Serien “Tidløs” finnes 
kun i dimensjon 18x70.

Taklisten skjuler og forskjønner 
overgangen mellom vegg og tak. 
Ønsker man å fremheve taket, kan 
flere taklister settes sammen for å 
oppnå en bred, dekorativ takramme 
(se “Herskapelig”). Smålister 
benyttes til å dekke eventuelle andre 
små overganger som oppstår i ulike 
rom, slik som mellom brannmur og vegg, 
avslutning på brystpanelet etc.

Alt listverk bør ligge tørt 
og luftig i minst en uke før 
kapping og montering.

Alle skjøter bør limes. 
Spikre 3-4 cm fra enden, 
deretter hver 40-60 cm.

Klassisk - flott og profilert Tips og råd

“Klassisk” er en flott 
profilert serie som kan 
brukes i de fleste hus.

Karmlisten skjuler og forskjønner 
overgangen mellom karm og vegg. 
En riktig karmlist rammer inn og 
fremhever særpreget i husets dører 
og vinduer. Kombilisten kan brukes 
både som karm- og fotlist. Listen har 
rette sidekanter, slik som karmlisten, 
og vil derfor ikke gi et like godt re-
sultat mot gulvet mot gulvet som den 
skrå fotlisten gir.

Denne serien finnes 
både i furu og eik og i 
3-4 ulike dimensjoner.

Eikelister bør forbores 
for å unngå at listen 
sprekker.

Antikk - staselig og tradisjonell Tips og råd

“Antikk” er en staselig 
listserie som gir rommet 
en tydelig identitet.

Fotlisten skjuler og forskjønner 
overgangen mellom vegg og gulv. 
Avhengig av rommet forøvrig kan man 
velge samme farge på gulvlist, karmlist 
og taklist. Ønsker man å sette fokus 
på gulvet bør man velge en fotlist som 
er mest mulig lik gulvet, for eksempel 
en eikelist. En fotlist skrår utover i bun-
nen slik at den ligger helt tett ned mot 
gulvet.

Bruk akrylmasse i 
spikerhullene. Monter 
fotlisten til slutt.

Alle våre serier finnes 
både i furu, ubehandlet 
og hvit. 

Karmlist:
1005

Fotlist:
1305

Taklist:
1608

Karmlist:
1908

Fotlist:
1929

Taklist:
1950 

Karmlist:
1902

Fotlist:
1926

Taklist:
1952

Karmlist:
1920

Fotlist:
1932

Taklist:
1959



Enkel - minimalistisk, glatt og ujålete Tips og råd

Enkel list i flere bredder 
og tykkelser. Serien 
finnes også i MDF.

Denne oversikten viser kun et lite 
utvalg av vårt listverksortiment, som 
består av lister i furu, eik og melamin-
belagt MDF. De fleste listtypene kan 
leveres som fotlist i matchende profil 
til karm- og taklist og finnes i en rekke 
ulike dimensjoner. Vi produserer 
også ferdige dørsett og foringssett, 
ubehandlet og hvitmalt. Her har vi 
satt sammen 4 serier av våre mest 
populære lister.

Vi anbefaler å bruke 12 
mm karmlist til 10 mm 
fotlist.

Denne taklisten finnes 
med enkle og doble skyg-
ger, med og uten profil.

Tidløs - litt mer dekorativ Tips og råd

Serien “Tidløs” finnes 
kun i dimensjon 18x70.

Taklisten skjuler og forskjønner 
overgangen mellom vegg og tak. 
Ønsker man å fremheve taket, kan 
flere taklister settes sammen for å 
oppnå en bred, dekorativ takramme 
(se “Herskapelig”). Smålister 
benyttes til å dekke eventuelle andre 
små overganger som oppstår i ulike 
rom, slik som mellom brannmur og vegg, 
avslutning på brystpanelet etc.

Alt listverk bør ligge tørt 
og luftig i minst en uke før 
kapping og montering.

Alle skjøter bør limes. 
Spikre 3-4 cm fra enden, 
deretter hver 40-60 cm.

Klassisk - flott og profilert Tips og råd

“Klassisk” er en flott 
profilert serie som kan 
brukes i de fleste hus.

Karmlisten skjuler og forskjønner 
overgangen mellom karm og vegg. 
En riktig karmlist rammer inn og 
fremhever særpreget i husets dører 
og vinduer. Kombilisten kan brukes 
både som karm- og fotlist. Listen har 
rette sidekanter, slik som karmlisten, 
og vil derfor ikke gi et like godt re-
sultat mot gulvet mot gulvet som den 
skrå fotlisten gir.

Denne serien finnes 
både i furu og eik og i 
3-4 ulike dimensjoner.

Eikelister bør forbores 
for å unngå at listen 
sprekker.

Antikk - staselig og tradisjonell Tips og råd

“Antikk” er en staselig 
listserie som gir rommet 
en tydelig identitet.

Fotlisten skjuler og forskjønner 
overgangen mellom vegg og gulv. 
Avhengig av rommet forøvrig kan man 
velge samme farge på gulvlist, karmlist 
og taklist. Ønsker man å sette fokus 
på gulvet bør man velge en fotlist som 
er mest mulig lik gulvet, for eksempel 
en eikelist. En fotlist skrår utover i bun-
nen slik at den ligger helt tett ned mot 
gulvet.

Bruk akrylmasse i 
spikerhullene. Monter 
fotlisten til slutt.

Alle våre serier finnes 
både i furu, ubehandlet 
og hvit. 

HVIS DU PUSSER OPP MED TRE  
KAN DU FÅ 50 000,- FOR DET! 
Skal du pusse opp? Har du tenkt å bruke trepanel 
i stuen eller kanskje på soverommet? Bytter du ut 
listverket? Er du i ferd med å innrede hytta med en 
flott, tradisjonell trepanel og tilhørende listverk? 

Bergene Holm AS inviterer deg til å søke på Interiørprisen. Vin-
neren får 50 000,- kroner, plakett og hederlig omtale.

SØK PÅ
INTERIØRPRISEN
VINN 50 000,-

Flere karmlister/kombilister

Flere fotlister/kombilister

Flere taklister

Taklist:1641 Taklist:1610 Taklist:215000 (MDF)

Taklist:1953Taklist: 1956 (også i eik)Taklist:1978

Karmlist:1918 Karmlist:1905 Karmlist:1914

Kombilist:1935Karmlist:1911Karmlist:1917

Fotlist:1960

Kombilist:1939 Kombilist:1947

Kombillist:16700 (MDF)Fotlist: 11137 (EIK)

Kombilist:1938



Panelprofiler Gran         Furu Tips og råd

14x120
14x145

14x120
14x145

Bergene Holm AS produserer et bredt 
spekter av panel i ubehandlet gran 
og ubehandlet og hvitlasert furu med 
ulike profiler og overflatebehandlinger.  
Trepanel kan benyttes som en del 
av interiøret, men også utvendig i 
himlinger, på overbygde terrasser, 
gavlutstikk og gesimser.

12x95
12x120
14x95
14x120

12x120
14x95
14x120

Normalt anses furu å være noe mer 
eksklusivt en gran. Furu har mer 
fargespill med tydelige årringer, men 
mørkner mer enn gran hvis den står 
ubehandlet. Gran er hvitere i veden 
og har en mer nøytral overflate. Kvis-
tene er mindre, men er gjerne flere. 
Begge treslag kan males, men gran 
blir som regel benyttet når maling er 
bestemt fra starten av.

14x95
14x120

12x120
14x95
14x120
14x145

Panel kan monteres stående, liggen-
de, på langs, på tvers, rett, skrått, 
som brystning eller i full høyde. I taket 
vil langsgående panel øke lengde-
inntrykket av rommet, mens tvers-
gående gir motsatt effekt. Liggende 
panel på veggene virker dempende 
på takhøyden, samtidig som rommet 
virker bredere og lengre. Stående 
panel gir motsatt effekt.

12x120
14x145

12x120
14x145

12 mm panel blir normalt benyttet til 
himlinger, ved rehabilitering kan 12 
mm brukes utenpå eksisterende vegg, 
både som brystning og i full høyde. 
14mm eller tykkere panel anbefales 
ved montering direkte på stendere/
spikerslag. Panelklips kan benyttes på 
paneler opp til 120 mm bredde. Slike 
klips hektes fast i baknota på panelet 
og stiftes i spikerslaget.

12x120
14x120
14x145

12x120
14x120
14x145
14x170

Vanligvis spikrer man panel og 
lister med spiker med firkantprofil og 
forsenket hode, såkalt dykkert. Den 
brukes når spikerhullene skal skjules 
eller senkes ned i treverket. Til malt 
panel kan du gjerne bruke farget stift. 
Hvis panelet er endepløyd kan du 
skjøte fortløpende. Panel med bredde 
145 mm eller mer må alltid festes 
med to stifter pr. spikerslag.

Glatt| bambus

Fas| gustaviansk blå

Rundfas| tornerose

Rustikk skrå| lys antikk

Skygge skrå| delikat

Glatt

Fas

Rundfas

Rustikk skrå

Skygge skrå



Panelprofiler Gran         Furu Tips og råd

9x20
14x120

9x20
14x120

Tre er et hygroskopisk materiale og 
vil alltid bevege seg etter klimaet 
det befinner seg i. All panel krymper 
derfor i bredden etter montering. Ved 
riktig oppsetting vil not og fjær gi nok 
slingringsmonn til dette. Vi anbefaler 
at panelet får akklimatisert seg 2-3 
døgn i det miljøet det skal settes opp. 
I løpet av første fyringssesong vil 
panelet normalt ha ”krympet” ferdig.

14x145 14x145 Krymping i lengderetningen er mini-
mal, og derfor normalt uproblematisk. 
Dersom store spenninger i treverket 
har forårsaket sprekker i panel eller 
kvister, kan disse sparkles med akryl 
eller alkydsparkel. Eventuell harpiks-
utsvetting på kvistene vaskes bort 
med rødsprit og isoleres deretter med 
kvistlakk eller annet egnet produkt til 
overmaling.

21x145 Skal du male panelet bør du male 
ett strøk – i det minste på fjærsiden 
– før oppsetting. Siste malingsstrøk 
bør ventes med til etter første 
fyringssesong for å sikre et flott 
resultat. Best resultat får du imidlertid 
ved å benytte grunningsmalt panel. Vår 
behandling er miljøvennlig og påført 
under optimale forhold, i optimale meng-
der, maskinpusset og ferdig herdet.

14x145 14x145
14x170

Eksempel på beregning av panel:
En veggflate som er 4.0 m lang 
og 2,4 m høy skal kles med panel 
med bredde 95 mm. Arealet blir 
4x2,4=9,6m2. Ifølge tabellen under vil 
det gå med 11,8 løpemeter panel pr 
m2 vegg. I alt går det med 11,8 x 9,6 
= 113,2 løpemeter.

12x70
21x195

Bredde i mm
70
95
120
145
170
195

Løpemeter pr m2

16,8
11,8
9,1
7,4
6,3
5,4

Veksel rund| empire

Møllerstue| sukkertopp

Tømmermann| fabrikk

Krokskog| tørrfuru lys panellakk

Skogen| marrakesh

Veksel rund

Møllerstue

Tømmermann

Krokskog

Skogen

Kapp er ikke beregnet, siden det kan 
variere mye, men det er vanlig å regne 
med at 7-10% går til spille.

Kilder: “Gamle trehus - historikk, reparasjon og vedlikehold”, Tore Drange, Hans Olaf  Aanensen, Jon Brænne. www.trefokus.no. Farger: Jotun



Bergene Holm AS

Bergene Holm AS er en norsk trelastprodusent.

Hver dag jobber ca 400 treentusiaster hardt og 
målrettet for å være en ledende totalleverandør 
av trelast til byggevarehandelen i Norge.

Bergene Holm AS produserer konstruksjonsvirke og 
et bredt spekter av interiør- og eksteriørprodukter.

Vi som lever av å jobbe med trelast lar oss  
begeisTRE av hvordan store, solide tømmerstokker 
fra norske skoger kan videreforedles. Alt fra sterkt 
og holdbart konstruksjonsvirke til elegant, profilert 
listverk produseres og kjøres ut fra våre anlegg 
hver dag. 

Våre produkter selges hos de største byggevare-
kjedene i Norge.

Mer informasjon om Bergene Holm AS finner du på 
www.bergeneholm.no


