Panel

Panel
Et naturprodukt i heltre
Heltrepanel har vært benyttet langt tilbake i historien. Helt fra
de første primitive bordlengdene fra tømmerstokken og frem til
dagens panelvarianter, har det skjedd en gradvis utvikling innenfor
valg av råstoff, tørking, høvling og overflatebehandling.
Treets vekst gjennom flere år, gir oss det råstoffet vi benytter i vår
moderne produksjon.

Fuktighet
Fuktigheten i norske boliger varierer med årstiden. Det er fuktigst
om høsten før vi begynner å fyre, og tørrest på slutten av fyringssesongen. I praksis betyr dette at panel har en fuktighet fra ca
12 % på høsten til ca 6 % om våren. Panel bør ikke være tørrere
enn 11 – 12 % ved montering, ellers kan den utvide seg så mye
om høsten at den kan skades i not og fjær, evt. bule ut på veggen.
Kravene i Norsk Standard er at panel skal ha et midlere fuktighetsinnhold på 17 %. Man bør derfor ta inn panelet og strølegge det
i én til to uker før montering slik at det blir akklimatisert.

Tre – et unikt byggemateriale
Gjennom årstider, i vær og vind i hele vekstperioden, blir råstoffet til,
årring for årring. Trepanel er unik i den forstand at den kan formes
og benyttes på vegger og i tak. Panel kan benyttes med ubehandlet
overflate eller man kan velge å overflatebehandle den med lut/olje,
beis, maling og andre alternativer som finnes i markedet.
Det er et mangfold av profiler, bredder og tykkelser å velge imellom.
Med andre ord finnes det varianter som dekker de fleste behov,
så vel til hus som hytte.

Gran og furu
Slaatto Sag & Høvleri produserer de fleste typer heltrepanel i gran og
furu. Valg av råstoff er et av de viktigste kriteriene for å kunne
produsere et godt sluttprodukt. Dette legger vi stor vekt på, slik at våre
produkter igjen har høyest mulig kvalitet. I denne brosjyren finner du
en beskrivelse av de konkrete panelprofilene.
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Våre paneltyper

Faspanel
En gammel profil som ble mye brukt frem til 1940.
Panelen har nå blitt populær igjen og da gjerne som
malt. Egner seg godt i små rom.
FA S PA N E L
Gran Natur

12x120

14x95

14x120

14x145

Furu Natur

12x120

14x95

14x120

14x145

21x145

Perlefas
En mye brukt paneltype, som det stadig selges mer av.
Den blir ofte malt både i tak og på vegg. Ofte også
brukt til brystning.
P E R L E FA S
Gran Natur
Furu Natur

14x95
12x120

14x120

14x145

14x120

14x145
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Glattpanel
Den «opprinelige» paneltypen, som ble brukt før man
begynte å lage panel med profil. Glattpanelen vil etter en tid
krympe og få en lysåpning på 2 – 4 mm mellom bordene.

G L AT T PA N E L
Gran Natur

14x95

14x120

14x145

Furu Natur

14x95

14x120

14x145

14x170

Furu Natur

21X95

21X120

21X145

21X170

21X195

28X120

Møllerstuepanel
Veggpanel fra 1960-årene. Har en særegen profil
som skaper en lun og god atmosfære.

MØLLERSTUE
Gran Natur

14x145

Furu Natur

14x145

14x170

Rundtømmerpanel
En paneltype som er mye brukt i hytter,
kjellerstuer og i peisrom.

R U N D T Ø M M E R PA N E L
Furu Natur

21x145

28x170
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Rustikk (10 mm – skrå)
Panel med en enkel profil. Den har 20 mm lysåpning
og samme bruksområde som andre skyggepaneler.

RUSTIKK
Gran Natur

14x120

14x145

Furu Natur

14x120

14x145

Skyggepanel m/skrå (10 mm)
En tidløs klassiker med 10 mm lysåpning.
Brukes til tak og vegger i små og store rom.

SKYGGE SKRÅ
Gran Natur

12x120

14x95

14x120

14x145

Furu Natur

12x120

14x95

14x120

14x145

14x170

Skyggepanel m/rett (10 mm)
Den store slageren fra 1980-tallet.
Like anvendelig til tak som til vegg.

SKYGGE RETT
Gran Natur

14x120

14x145

Furu Natur

14x120

14x145

14x170
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Krogskog
Veggpanel som passer godt i nye og gamle boliger.
Den kan monteres både stående og liggende, og er
populær som brystning.
KROGSKOG
Gran Natur

14x145

Furu Natur

14x145

14x170

Slaattopanel
Slaatto Sag & Høvleris egen panel. Egner seg best
som stuepanel, og blir satt opp med underligger.

S L AT T O PA N E L
Furu Natur

21x195

Underligger
Furu Natur

9x70

9x45

Hallingpanel
Slaatto Sag & Høvleris bestselger! En paneltype som
egner seg like godt på hytta som i stua hjemme.

H A L L I N G PA N E L
Furu Natur

21x195
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Prestegårdspanel
Veldig lik Møllerstuepanel, men den har
ingen lysåpning. Ofte brukt på hytter.

P R E S T E G Å R D S PA N E L
Furu Natur

14x145

Geilopanel
En paneltype som passer like godt til hus
og hytter til fjells som langs fjorden.
21x195 Settes opp med underligger.
G E I L O PA N E L
Furu Natur

15x145

21x195

9x70

9x45

Underligger
Furu Natur

Sprekkpanel
En panel som ble utviklet med tanke på innvendig
panel i hytter.

S P E K K PA N E L
Gran Natur

14x120
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Slaatto Sag & Høvleri AS har siden starten i 1927 vært kjent for
fagkunnskap og høy kvalitet. Dette har ført oss gjennom
skiftende tider og 4 generasjoner, uten at vi har lagt bort
den gamle forretningsideen om kvalitet og fagkunnskap.
I 1934 etablerte vi et av Hallingdals første høvlerier.
Bedriften har ved kontinuerlig utvikling fått et komplett
produksjonsanlegg, for videreforedling av trelast på Torpo.
Der kan vi med stor fleksibilitet produsere det våre kunder
ønsker, i et vidt spekter av trelast i samtlige produktsortimenter.

Vår fagkunnskap og erfaring er kundens beste garanti!
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