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Overlapp

Karmlist

Panel

Pyntelist

1. Begynn med å male eller tapetsere øvre
del av veggen. Ferdigstill veggen fra
taklist ned til der panelet vil dekke.

Skal du kle en vegg med speil og
rammer av ulik type listverk er det
viktig å planlegge godt. Mål opp
veggen og lag en arbeidstegning
før du sager nøyaktig.

2. Kapp og monter panelet i ønsket
høyde. Er ikke panelet ferdig malt er
det lurt å gjøre det før montering.

For et herskapelig uttrykk med
symmetriske former er det best å
bruke lister som er likt profilert på
begge sider.

3. Fest en glattkant i ønsket bredde ned
mot gulv og monter fotlisten oppå
denne. Der panelet slutter fester du en
brystningslist eller evt. en sokkel/fotlist
opp-ned eller en taklist for en bredere
avslutning.

For vegger med geometriske mønstre
og linjer er nøyaktig planlegging og
presis kapping like viktig. Glattkanter
finnes i mange dimensjoner. Også
diskré profilerte lister som barokk
karmlist vil fungere godt.

4. Monter så en liggende glattkant over
panel og ønsket list for en pen avslutning som dekker evt. avstanden panelet
og valgt listverk bygger fra veggen.
Skjøten mellom glattkanten på gulv og
fotlisten blir enda flottere med en smal
pyntelist over.

3.

Hvordan du ønsker veggen er det
bare fantasien som begrenser.

4.
Taklist

Brystningslist

Glattkant
Karmlist

Trespile

Fotlist

Glattkant

Et touch av Downton Abbey

Du har sikkert lagt merke til det du også? Brystningspanelte vegger er supertrendy og
overalt i interiørbildet. Selvsagt ikke slik vi husker dem fra 90-tallet, de er mer sofistikerte,
høyreiste og gjerne malt ton-i-ton med øvrig interiør.
En vakker brystningsvegg bygger du opp ved å sette sammen
panel, glattkanter og listverk. Velg profil på panel og listverk
tilpasset huset, leiligheten eller rommets stil. Veggen bygges med
en solid ”sokkel” av glattkant og listverk, gjerne med en pyntelist
i overgangen. På sokkelen monteres panelet. Benytt gjerne et
smalt panel, for eksempel 12x95 mm faspanel eller 12x95/120 mm

FASPANEL
14x95 mm
Ubh. / Hvitmalt

GLATTKANT
12x45mm / 21x145mm
Ubh. / Hvitmalt

FOTLIST EKSKLUSIV
21x120 mm
Ubh. / Hvitmalt

glattpanel, for et stramt og sofistikert uttrykk. Det viktigste er å
trekke brystpanelet godt opp på veggen, helst opp mot 140 cm på
en 240 cm høy vegg. Brystningsveggen avsluttes med en brystlist
eller stussbrettlist, eventuelt med en liggende glattkant på toppen
for å oppnå riktige proporsjoner.

PYNTELIST
9x21 mm
Ubehandlet

SOKKELLIST PROFILERT
28x95 mm
Ubehandlet

STUSSBRETTLIST
21x28 mm
Ubehandlet

Si farvel til kjedelige vegger

2000-tallet har vært preget at et hvitt interiør, gjerne med gipsede malte eller
tapetserte veggflater. Disse minimalistiske, men litt kjedelige veggene, danner nå
et perfekt utgangspunkt til å leke seg med den nye trenden.
Setter du fortsatt pris på den stramme stilen, men liker effekten
en høy sokkellist og enkle omramminger gir, da lar du panelet
ligge og lager brystningsvegger kun med glattkanter og listverk.
I slike rom er det kun type vinduer og vinduenes høyde som bør
hensyntas før du leker deg med sokkellist og rammer av listverk.
I noen rom kan en sokkellist bygget opp av en bred glattkant, top-

KARMLIST ENKEL
12x45/58/70/95 mm
Ubh. / Hvitmalt

KARMLIST BAROKK
15x70/90 mm
Ubh. / Hvitmalt

pet med en list og eventuelt en pyntelist, være alt som skal til for
å endre rommets karakter. Ønsker du en mer dekorert vegg, lager
du rammer i tilpassede bredder av listverk, gjerne toppet med
en stussbrettlist for å markere overgang og avslutning. Maler du
elementene (sokkel, vegg, rammer og avslutning) i samme farge,
gjerne med ulik gransgrad, får du et spennende og tidsriktig interiør.

BRANNMURLIST
BRANNMURLIST
ANTIKK
PROFILERT
9x34 mm Ubh. / Hvitmalt 15x45 mm Ubh. / Hvitmalt

PYNTELIST
9x21 mm
Ubehandlet

PYNTELIST
12x28 mm
Ubehandlet

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

