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Velkledd
Kledning

V
EKSTERIØRPRISEN
- du kan vinne 150 000,- kroner!

Til deg som bygger med tre!
Jeg heter Asgeir og er en av flere som sitter i juryen for Bergene
Holm AS sin Inspirasjonspris.
Skal du restaurere huset ditt? Eller kanskje bare skifte ut den
gamle kledningen? Vurderer du å sette opp et tilbygg? Eller
bygger du hytte?
Da håper jeg du vil søke på Eksteriørprisen. Vinneren får
150 000 kroner, plakett og hederlig omtale.
Les mer om prisen på våre nettsider www.bergeneholm.no.
Søknadsskjema får du i byggevarehandelen
eller på våre nettsider.
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Velkledd

- i all slags vær!

Husets yttertøy

Nordmenn legger sjela i huset sitt. Utallige timer går med
til planlegging, gjennomføring og vedlikehold av våre husprosjekter. Vi går inspirasjonsturer i lokalområdet, leser
interiørblader og blogger og ser oppussingsprogrammer
på tv. Aller helst vil vi ha et hus som blir lagt merke til og
som alle synes er fint.
Denne brosjyren er for deg som skal velge kledning til
hus, garasje, anneks, sjøbod eller hytte. Enten du skal
bygge nytt, eller skifte den eksisterende. Den gir deg
kunnskap og inspirasjon til å ta de rette valgene vedrørende type kledning, funksjon, overflatebehandling og
vedlikehold.
Vi har tatt utgangspunkt i fem stilgenre; landlig, tradisjonell, herskapelig, moderne og vestland for å vise et lite
utvalg av hva som kan kle ulike hus og hytter.
Når du skal velge kledning, husk:
• Pris og kvalitet henger ofte sammen.
• Sjekk at bordene har NS krone – dvs er sortert etter
Norsk Standard.
• Kledningen er husets yttertøy – velg en profil som harmonerer med husets og/eller nabolagets øvrige stil.
• Hvor bor du? Klima og lokale tradisjoner bør samstemmes med valg av kledningsprofil og type.
• Velg grunnet kledning. Det sikrer en kledning med
lang levetid.
• Velg kledning med grunning og toppstrøk om du
ønsker optimalt resultat og lange vedlikeholdsintervaller.
• Skal du restaurere et gammelt hus bør du velge en
kledningsprofil lik den opprinnelige.

Jugend (1890–1920)
Jugendstilen, eller Art nouveau (ny stil), hadde en kortvarig, men viktig
innvirkning på norsk arkitektur. Jugend er først og fremst en dekorstil.
Jugendstilen gir seg utslag i asymmetriske, organiske og buede former.
Et spesielt trekk ved jugendarkitekturen er vindusutformingen, der den
øvre delen av vinduet ofte er oppdelt i flere ruter. Ålesund står i en
særstilling innenfor norsk jugendstil og blir ofte kalt Jugendbyen.

L

Landlig uttrykk

- romantikk og idyll

Mange drømmer om et sted på landet. Noen gjør det til
virkelighet - selv i et boligfelt. Beate og Pål bygget huset
på det som i utgangspunktet var familiegården til mannen. Låven lå der huset ligger i dag og det var et godt
stykke til nærmeste nabo.
Selv om de nå har solgt unna nærliggende tomter og i
praksis bor i et boligfelt føler de at den gode småbruksfølelsen er bevart, og de har fått en bonus i form av
hyggelige naboer, asfalterte veier og gatelys.
Den romantiske drømmen om et småbruk vant over det
økonomiske og fornuftige. Selv om Beate egentlig ønsket
seg et gammelt ”kråkeslott” som de kunne restaurere, er
hun svært fornøyd med den enkle sveitserstilen som det
nye huset har fått.
Huset er kledd med en kledningsprofil som heter
Utvendig rustikk. Den produseres både med glatt og
ru overflate. Kledningen har vært vanlig ved kysten på
Sør- og Østlandet i mange generasjoner og kanskje mest
dominerende langs kysten av Telemark.

TIPS!

Utvendig rustikk er en
”not og fjær” kledning og
bør som alle kledninger
grunnes før den
settes opp.

Kledningen gjør seg godt både på små og store hus og
med sine runde former og smale bord gir den huset et
behagelig og forfinet uttrykk.

Sveitserstil (1850– ca. 1910)
Sveitserstilen i Norge var basert på vårt vanligste byggemateriale – tre. Industrialiseringen av sagbruk og høvleri startet rundt 1850, og bygningsmaterialer tilpasset den nye stilen kunne nå leveres som ferdigproduserte handelsvarer, som bjelker, reisverk, høvlet og pløyd panel, profilert listverk,
dører og vinduer. Med sine varierte og livlige bjelkekonstruksjoner og dekorative elementer erobret sveitserstilen raskt landet. I en del områder holdt
stilen seg langt utover 1900-tallet. Spesielt for stilen er ulike møneretninger, asymmetrisk plasserte arker med ulike hellingsvinkler, gavlutspring,
spir og tårn. Andre særmerker er store takutstikk, både på langveggene og i gavlene, høyt under taket og høye krysspostvinduer. I fasaden er de
bærende konstruksjonene ofte tydelig markerte, og sveitserhuset har ofte veranda.
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Moderne uttrykk

- kreativitet og minimalisme

Eirik og Sissel ville gjerne ha et moderne hus som skilte seg
ut fra resten av gata. Resultatet ble et hus med spennende
vinkler og løsninger og vegger kledd med ”låvekledning”.
For å gi kledningen et mer spennende uttrykk valgte Eirik
å bruke tre ulike bredder på bordene. Garasjen ble bygget
med tilsvarende stil og skaper et helhetlig inntrykk av eiendommen. Rekkverket på terrassen er enkelt og harmonerer
fint med utsikt og hagemøbler.
Låvekledning hører til blant de eldste kledningstypene,
brukt før sagskårne bord ble alminnelige. Låvekledning ble
mye brukt på Nord-Vestlandet, der kalt Nordmørekledning.
Bordene settes side om side, vanligvis på utlekting. Dette
gir god lufting – derfor ble og blir slik kledning ofte benyttet
på låve- og driftsbygninger.

BEST I TEST
Utvendig kledning fra Bergene Holm AS leveres med forskjellige
behandlinger og behandlingskombinasjoner. Man kan få levert
furukledning som er trykkimpregnert mot sopp- og råte, ubehandlet gran eller kledning som er grunnet evt. med ett eller to toppstrøk. Vår industrielle overflatebehandling av kledning fikk beste
resultat i Norsk Treteknisk Institutts langtidstest.

TIPS!

Det er viktig å sette
opp bordene med nok
avstand for krymping
og svelling.

Grunnet kledning
Stadig flere velger industrielt grunnet kledning. Det sparer
huseier for arbeid og øker kledningens levetid. Grunnet
kledning fra Bergene Holm AS er behandlet under optimale forhold på nytt, tørt tre som ikke har vært utsatt for
nedbryting av bl.a. sollys. Grunningen påføres på tre av
kledningens synlige sider og følger treets bevegelser ved
oppfukting og uttørring. Dette gir treet en værbestandig
og diffusjonsåpen overflate, som danner et godt underlag
for videre behandling.
Ferdig grunnet kledning gir mange fordeler:
• Lengre levetid.
• Tids- og kostnadsbesparende.
• Lengre vedlikeholdsintervaller.
• Montering uavhengig av vær og årstid.
• Ingen krympestriper.
• 3-sidig og jevn påføring.

Nyfunksjonalisme
Et samspill mellom funksjon, form og teknikk, hvor husene preges av en volumopplevelse. Det vil si åpne planløsninger, å få små hus til å
oppleves som store, tak som bare går én vei, store vinduspartier mot solen eller et landemerke utenfor huset. På den måten skaper man
en forankring til nettopp det stedet der huset ligger.
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Herskapelig uttrykk

- stil og eleganse

Huset til Rita og Jim ser nesten herskapelig ut med sine
profilerte søyler og flotte detaljer rundt dører og vinduer.
Med en stilriktig lektekledning har huset i tillegg fått det
sørlandspreget paret ønsket seg.
Rita har alltid likt sørlandsstilen og selv om minimalistiske
hus har vært i vinden, valgte hun å følge hjertet i stedet for
trenden. Resultatet har blitt både tidløst og elegant. Kronen
på verket er den spesiallagede altanen som med sin buede
form gir et ellers firkantet hus et mykere og mer harmonisk
uttrykk.
Jim og Rita ville ha en nøytral farge på huset, men helst ikke
helt hvitt da de synes det kan bli intenst – spesielt i solen.
Paret satte seg derfor i bilen, kjørte rundt i lokalområdet, fant
et hus med en fin farge, ringte på, fikk koden og navnet på
fargen; ”Frostrøyk”.

NB!

Vi anbefaler ikke
bruk av høytrykksspyler
ved husvask, da dette
kan skape mikrosprekker i malingsfilm og
kledning.

MERK!
Kvaliteten på toppstrøket er viktig, men også kvaliteten på grunning
og eventuelt mellomstrøk er av stor betydning for systemets holdbarhet. Kledning med grunning og toppstrøk fra Bergene Holm AS gir en
ensartet trebeskyttelse med produkter som passer sammen og utfyller hverandre. Dette sikrer et meget godt resultat og lang levetid.
Vår behandling fikk beste resultat i Norsk Treteknisk Institutts (NTI)
langtidstest av industribehandlede trefasader.

Lektekledning
Lektekledning består av kledningsbord/underliggere, satt
side om side, med en lekt som dekker skjøten. Den er
kjent fra større hus på Østlandet og i Trøndelag fra andre
halvdel av 1700-tallet. Fra 1850 ble den også vanlig på
mindre hus og var svært utbredt i sveitserperioden, da
ofte med profilerte lekter som barokk og empire.
Kledningen som Rita og Jim har valgt er en lektekledning
med barokk profil. Forskjellen på barokk og empire er at
profilen på barokk bøyer utover (staff), mens den på empire svinger innover i lekten (hulkil). Begge profilene er
vanlige å finne i sørlandsbyene. Bergene Holm AS leverer
kledning med barokkprofil i to varianter – smal, slik som
hos Jim og Rita, og en bredere utgave. Empire profil
TIPS!
leveres på forespørsel.
Stående kledningsbord
bør skråkappes nederst,
slik at vannet drypper
lett av. Husk å etterbehandle kappesnitt.

Empire (1810–1870)
I begynnelsen av 1800-tallet ble empiren ledende stilart i hele Europa. Den aller største påvirkningen har empiren hatt på trearkitekturen hvor
stilen har hatt like mye å si for husene til vanlige folk som for herskapshus. Stilen er kjennetegnet ved enkle husformer med enkle og mer forfinede
snekkerdetaljer. Sørlandsbyene er eksempler på hus med empirepreg som vanlige borgere eide. Hvitmalingen som kjennetegner sørlandsbyene, er
likevel ikke opprinnelig empirestil, men ble på 1900-tallet lagt utenpå en mer nyansert fargebruk.
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Vestlandsuttrykk
- furet, værbitt

Liggende kledning har vær t mest vanlig på Vestlandet
fordi den er mer vannavvisende enn stående. Ofte kalles
de ulike typene liggende kledning for “Vestlandskledning”. Det vil alltid være slik at den nederste delen av
ytterveggen er mest utsatt for fuktighet, og liggende
kledning har den fordel at man lett kan skifte de nederste bordene uten å berøre resten av veggen.
I mange byer på Vestlandet er det nesten umulig å få
øye på hus med stående kledning – spesielt i eldre
bydeler. Liggende og som oftest malt i hvitt, gir husene
gatebilder med ro og særpreg.
Weatherboards ble særlig brukt på funkispregede
bygninger. Belistning rundt vinduer og dører til hus med
denne type kledning krever nøye utfør t arbeid (krabbelist) og til denne stilen kunne man sløyfe hjørnekasser
og isteden gjære sammen panelbordene i alle ut- og
innvendige hjørner.

TIPS!

Husk å feste musesperre før du fester ny
kledning :-)

Mange velger liggende kledning fordi det er lettere å
sette opp enn stående. Er du nøye med å få det første,
nederste bordet vannrett, vil resten nærmest bli plankestabling. Dessuten blir endene på liggende kledning som
regel dekket av hjørnekasser og dekkbord, så du behøver ikke være pinlig nøyaktig med kappingen.

MERK!
Liggende kledning monteres horisontalt, ofte på ver tikale lekter. Vi lekter
ut kledningen for at fuktighet som trenger gjennom kledningen skal få
mulighet til å renne av, slik at kledningen kan tørke.
Bordene skal kunne bevege seg mest mulig fritt etter at de er monter t.
Derfor skal alle liggende kledninger monteres med en spiker i hver t bord.
Unntaket er åpen falset kledning som må monteres med to spikre.
Liggende kledning spikres normalt i den nederste tredjedelen, for å gi
press inn mot bordet under. Unngå å spikre gjennom to bord, det øker
sprekkfaren.
Les mer om montering av kledning på www.bergeneholm.no.

Ytre påvirkninger
Hus og hytter i områder med barskt klima bør få hjelp
av eier for å sikre en kledning med lang levetid. Riktig
overflatebehandling er et viktig grunnlag. All kledning
bør overflatebehandles allerede før det settes opp. Vi
anbefaler fabrikkgrunnet kledning som et minimum.
I enkelte tilfeller vil impregner t kledning være en
fordel. Det aller beste resultatet oppnås når kledningen også har fått et toppstrøk fra fabrikken.
For å unngå skader i kledningen må det sørges for at
den har minst mulighet for å ta opp fuktighet. Riktig
utlekting og montering er derfor svært viktig. Gode
takutstikk, tilstrekkelig avstand til terreng, riktige beslag
og detaljutforming som begrenser fuktopptaket, er også
viktig for å redusere påkjenningene på kledningen.

TIPS!

Liggende kledning
gir et visuelt inntrykk
av at veggen ikke er
så høy.

Klassisisme (louis-seize) 1780-1810
Et godt eksempel på Bergens-klassisismen er landstedet Frydenlund, nå
på Gamle Bergen. Oppført i 1799, høyreist, helvalmet tak med svai, ark
over portalen, smårutede vinduer og liggende vestlandspanel.
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Tradisjonellt uttrykk

- ro og harmoni

Tømmermanns- eller rektangulær kledning er den klart
vanligste typen kledning i Norge og betegnes også som
”over- og underliggerkledning”. I utgangspunktet består
tømmermannskledningen av bord med lik dimensjon, men
det finnes mange dimensjoner og varianter av denne
kledningstypen. Overliggerens sidekanter kan være
ubearbeidet (vankant), kantskåret, faset eller profilert.
Underliggeren kan også være noe smalere enn overliggeren, og overliggeren kan være tykkere for å få en
kraftigere skyggevirkning i kledningen.
På denne tradisjonelle sommerhytta er det brukt rektangulær kledning. Det gir hytta et enkelt og tidløst preg som
flere generasjoner kan sette pris på.

TIPS OG RÅD
All kledning bør monteres med hodespikre, der hodet på spikrene skal flukte
med overflaten av kledningsbordet. Settes de for dypt, vil det samle seg vann
og skitt i forsenkningene, med misfarging og eventuelle råteangrep som
resultat. Benyttes spikerpistol er det vanskelig å klare dette, da motstanden
i bordene er forskjellig. Det anbefales derfor å slå inn spikrene med hammer.
Spikrene bør ha en lengde som gjør at de går 35-50 mm inn i underlaget. Det
bør brukes varmgalvanisert spiker, da andre typer kan gi misfarging. Det kan
også med fordel benyttes treskruer ved montering av kledning.

Tømmermannskledning var svært vanlig på små og store hus fra 1600-tallet og opp til omkring
1800, på mindre hus helt til omkring 1870. Den kom tilbake i perioden 1900-1930 og ble igjen
svært vanlig etter 1945, da uten profilering.

TIPS!

Se deg godt om
i omgivelsene før du
bygger. Hva harmonerer
med det som er der
allerede?

SØK PÅ

Skal du restaurere huset ditt? Eller kanskje bare skifte
ut den gamle kledningen? Vurderer du å sette opp et
nytt tilbygg? Eller bygger du hytte?

VINN 150 000,-

Bergene Holm AS inviterer deg til å søke på Eksteriørprisen. Vinneren får 150 000,- kroner, plakett og
hederlig omtale.

EKSTERIØRPRISEN

HVIS DU PUSSER OPP MED TRE
KAN DU FÅ 150 000,- FOR DET!

Profil stående kledning

Dimensjon

Tips og råd

Rektangulær (over/under)

16 x 73/98/123/148
19 x73/98/123/148
19 x 173
22 x73/98/123/148
22 x 173/198
29 x 98/123/148

Bergene Holm AS produserer
et bredt spekter av kledningsprofiler, stående og liggende, i
både gran og furu, med forskjellige former for overflatebehandling. Kledningene er sortert i to
klasser, betegnet 1. og 2. sort.

19 x 120 mm

Toppstrøk bidrar til å bygge opp
filmtykkelsen og dermed forlenge
kledningens levetid betraktelig.
Behandlingen beskytter godt
mot solens ultrafiolette stråler og
overflatesopp. Toppstrøk sikrer en
kledning som er slitesterk, værbestandig, smuss- og vannavvisende.

19 x 120 mm

Kappesnitt og eventuelle sår
skal behandles med oljebasert
grunning før montering. Hvis
stående kledning blir renkappet
etter montering må kappesnittet
etterbehandles. Kledningsbord
må ikke monteres nærmere enn
20 cm fra jord eller plen.

16 x 123 mm

Det er nøye sammenheng
mellom hvor mye du vil vise
fram av trevirket, og hvor lange
vedlikeholdsintervaller du vil ha.
Beis krever hyppigst stell, maling
(toppstrøk) gir deg de lengste
vedlikeholds-intervallene.

22 x 145 mm

Sprekkdannelser i kledningen
unngås ved ikke å spikre for
nær bordets kanter og ender.
Spikerhodene bør flukte med
kledningens overflate, slik at
det ikke lages unødvendige sår
i kledningsoverflaten. Eventuelle
spikerhull etterbehandles.

22 x 73 mm
22 x 148 mm

Før du monterer kledningen
anbefaler vi at du grunner
underligger. Da unngås krympestriper og du oppnår bedre
trebeskyttelse. Kledningen bør
ikke behandles i fuktig vær eller
i sterk sol.

19 x 120 mm
21 x 120 mm
22 x 120 mm

Kledningen bør ettersees jevnlig.
Vask med husvask eller kraftvask
dersom dette er hensiktsmessig.
Følg produsentenes anvisninger.
Etter vasking bør kledningen få
tørke i minst en uke før et nytt
strøk maling påføres.

Rektangulær| ubehandlet

Rundfas (not/fjær)

Rundfas | engelskrød

Utvendig faspanel (not/fjær)

Utvendig faspanel | ubehandlet

Skygge skrå (falset)

Skygge skrå | mahogny

Sweitzer - ru overflate (not/fjær)

Sweitzer - ru overflate | ubehandlet

Barokk (lekte - over/under)

Barokk | grunnet hvit

Utvendig rustikk - glatt og ru (not/fjær)

Utvendig rustikk | ubehandlet

Profil stående og liggende kledning

Dimensjon

Tips og råd

Pølse (not og fjær)

22 x 145 mm

NB! Ved restaurering av gamle
hus bør man være nøyaktig
med kopiering av profilen. Velg
ikke en annen kledning fordi
den er ”penere”. Kledningstype
og byggestil hører sammen.

19 x 148 mm

Disse bordene er falset i begge
ender, og denne kledningen
blir liggende helt inntil veggen,
slik at det må lektes ut for å få
luft bak kledningen. I skjøten
er kanten noe skrådd, slik at
vannet lett renner av.

19 x 148 mm

Dobbeltfalset kledning leveres
ofte med forskjellige profileringer, og er populær i moderne
typehus. Kledningstypen leveres
som regel med endepløying slik
at skjøten mellom bordene blir
tettest mulig.

19 x 123 mm
19 x 148 mm
19 x 173 mm

Den slette overflaten forenkler
belistningen rundt dører, vinduer og i hjørner og ble derfor
mye brukt på 1920- og 30-tallet da mange 2- og 4-mannsboliger ble bygget, samt på
husbankhus etter 1945.

19 x 123 mm
19 x 148 mm
19 x 173 mm

Dobbeltfalset kledning var
vanlig på Sør- og Østlandet
i perioden 1800-1870 og
kom tilbake etter 1900. Hus i
sveitserstil har ofte varianter av
denne kledningen.

19 x 148 mm
19 x 173 mm

Med fals i den ene siden blir
kledningen enklere å montere.
Falsen er liten, slik at det er
vanskelig å skille kledningen
fra en rektangulær, liggende
kledning når den er satt opp.

19 x 123 mm
19 x 138 mm
19 x 148 mm

Her er forsiden skråskåret og
bordene har fals i underkant.
Denne kledningstypen er vanskelig å skille fra en enkelfalset
kledning når den er festet til
veggen. På baksiden blir den
imidlertid helt tett, slik at
utlekting er nødvendig.

Pølse | ubehandlet

Buer (falset)

Buer | ubehandlet

Dobbelfals m/staff

(falset)

Dobbelfals m/staff | skigardgrå

Dobbelfals ny (falset)

Dobbelfals ny | ubehandlet

Dobbelfals gammel (falset)

Dobbelfals gammel | sotgrå

Enkelfals (falset)

Enkelfals | sandgrå

Weatherboards (falset)

Weatherboards | lysgrå

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

