INTERIØR

SPILER|PANEL|LISTVERK
Skap et

Arkitekthjem

TAK:
SPILEPANEL HVITLASERT
Furu 20x45mm

VEGG:
GLATTPANEL HVITLASERT
Furu 14x120mm

VEGG:
GLATTPANEL STEINGRÅ
Furu 14x120mm / Beiset

RUNDSTOKK
Furu 43x43mm

GLATTPANEL HVITLASERT
Furu 14x120mm
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GLATTPANEL DUSTY COPPER
Furu 19x145mm / Strukturbørstet med kobberskimmer

LISTVERK OG GLATTPANEL HVITLASERT
Furu 14x120mm

GLATTPANEL SETERGRÅ
Furu 14x95mm / Strukturbørstet og beiset

SPILEPANEL
Bjørk 20x45mm

RENE LINJER MED
VEGGER SOM PUSTER

EFFEKTFULLE SPILER
TIL VEGG OG TAK

Tre er vårt mest miljø- og menneskevennlige byggemateriale. I moderne interiør med mye glass,
gips og betong bør en ikke glemme at de unike kvalitetene vi finner i naturlige materialer,
sørger for trivsel og fuktighetsregulering, samtidig som det er vakkert.

Trespiler i himling, vegg eller som romdeler gir et moderne uttrykk og
skaper god akustikk i rommet. Spiler kan monteres på ulike måter for å oppnå
spennende skyggespill og effekt.

Det ultimate utseendet er for mange det naturlig vakre.
Vegger som er beiset, vokset eller lasert og lar den levende
trestrukturen synes, og skaper en god atmosfære. Enten du ønsker
ton-i-ton eller kontraster, mørke farger eller lyse, effektfult eller
subtilt, så vil du finne panel som passer et moderne hjem eller hytte.

Heltrepanel er et godt egnet materiale å bruke i rom som har
varierende fuktighet, for eksempel bad og vaskerom.
I et funksjonalistisk bygg er listverket oftest stramt og uprofilert.
Vår listverkserie Enkel vil kle denne typen interiør. Mange velger også
å bruke glattkanter som lister da de finnes i mange ulike dimensjoner.

Spilepanel gir god lyddemping og derfor velger mange
arkitekter trespiler når større bygg skal planlegges og designes.
Moderne hus har ofte en del fellesnevnere med større bygg;
åpne løsninger, harde gulvmaterialer og store vinduer uten
gardiner. Det gir akustiske utfordringer som spilepanel kan

UTVALGTE PRODUKTER TIL MODERNE HUS OG HYTTER

GLATTPANEL | DUSTY SILVER
Furu / 14x145 mm Strukturbørstet
med sølvskimmer

GLATTPANEL | SETERGRÅ
Furu / 14x95/120/145 mm
Strukturbørstet og beiset

LÅVEPANEL | HVITLASERT
Furu / 14x95/120 mm

LISTVERK | ENKEL
Furu / Finnes i flere dim.

nøytralisere. Ved å velge et levende materiale i stramme linjer,
tilføres rommet en varme som balanserer de ellers kjølige flatene
du finner i mange moderne hus og hytter. Våre spiler og glattkanter leveres i mange ulike treslag og behandlinger.

ET LITE UTVALG AV VÅRE TRESPILER

LISTVERK | ENKEL
Eik 12x58 og 15x70 mm

GLATTKANT
Furu ubehandlet
Fås i mange dim.

GLATTKANT
Furu malt hvit
Fås i mange dim.

GLATTKANT
Eik ubehandlet
20x45 mm

GLATTKANT RUND
Eik hvitpigmenter
20x45 mm

GLATTKANT RUND
Ask ubehandlet
20x45 mm

GLATTKANT RUND
Furu hvitpigmenter
20x45 mm

RUNDSTOKK
Furu ubehandlet
Fås i mange dim.

Miljøvennlig og vakkert
Trematerialer bidrar positivt til både innemiljø og
klimaregnskap. Visste du at tre som materiale kan
regulere fukt og temperatur, dempe lyd og gir økt
komfort i rom vi oppholder oss i? For å nå de norske
og internasjonale miljømålene må det bygges
mer i tre.
Bergene Holm Interiør produserer interiørprodukter i
tre med tømmer fra miljøsertifiserte skoger. Vi leverer
et bredt spekter av produkter og flere egne og unike
interiørkolleksjoner.
Lang erfaring og den beste teknologien til overflatebehandling av tre, gjør at vi i dag leverer nesten alt vi
produserer med en eller annen form for behandling.
Kun vannbaserte, miljøvennlige produkter benyttes
til overflatebehandling.
Bergene Holm AS er en ledende totalleverandør
av trelast til norsk byggevarehandel og industrielle
kunder i inn- og utland. Vi er eksperter på å videreforedle solide, miljøsertifiserte tømmerstokker fra
norske skoger. Alt fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke og solide terrassebord - til elegant, profilert
listverk og effektpanel.

Klar-ferdig-bygg!
1. Finn inspirasjon på våre blogger og instagram
blogg.bergeneholm.no | interiørblogg.bergeneholm.no |
hytteblogg.bergeneholm.no | terrasseblogg.bergeneholm.no

2. Bruk våre populære “Slik gjør du det” byggeguider.
3. Bygg – søk Inspirasjonsprisen – vinn 250 000 kr!
Les mer på www.bergeneholm.no | blogg.bergeneholm.no

Følg oss på nett!
FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST OG YOUTUBE
@bergeneholm | #bergeneholm

