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Tre har mange unike egenskaper. Det lever, det lukter godt, 

det er ekstremt formbart og det kan tilpasses nesten enhver 

trend. Om det skal være ubehandlet, røft og med store 

profiler, eller om det skal være hvitt, slett og eventuelt med 

glitter – så finner du et panel eller listverk som matcher  

din smak.

Hjemme hos oss har smaken forandret seg med årene. 

Som basis har vi en «klassisk hvit» stil, men etter hvert som 

barna har blitt eldre har det kommet inn panelte vegger 

med graffitikunst som gir en artig og «unik effekt» på 

barnerommene. 

På kjøkken og soverom har vi også valgt å bryte det hvite 

med noen mørkere vegger. Med bruk av favorittfarger og 

litt skimmer har vi fått en ønsket «personlig kontrast» og et 

hus med en tydeligere identitet. På hytta derimot har vi en 

gjennomført «tidløs naturlig» stil med beis på både vegger, 

tak og listverk. Felles for alle våre vegger er at de kommer  

fix ferdig behandlet fra fabrikk. Det gir et perfekt resultat 

og mer familietid.

Jeg håper du finner din favorittvegg, og når den er ferdig 

satt opp – husk å søke Interiørprisen!

“Tre lever, lukter godt og 

    kan tilpasses enhv
er trend”

TONE BENTE 
BERGENE HOLM
Kommunikasjonsdirektør i Bergene Holm AS 

og juryleder for Inspirasjonsprisen. 

Skifter stil og utseende på flere vegger 

i huset i Brevik – hvert år! Hytta får 

stå mer i fred.

Mitt favorittpanel 

Dusty Silver.

Vekselpanel | Soverom

Dusty Silver | Graffit ivegg i gangen
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KLASSISK
HVIT

TIDLØS
NATUR

Lyse interiør er lette å like. Enten du liker det landlige,  

nostalgiske, minimalistiske eller det herskapelige, 

vil et klassisk hvitt interiør gi et lyst, lett og delikat uttrykk. 

Treets egenskaper og variasjon i fargetone og glans  

gjør hvitt alt annet enn sterilt.

Naturlige overflater og struktur gir en lun og harmonisk 

stemning til hjem og hytter. Det å kunne se og føle 

treoverflatene gir interiøret personlighet og karakter. 

Beis vil fremheve livet i bordet og gi det rett uttrykk 

enten du har en røff, rustikk, tradisjonell eller nordisk stil.

HVILKEN STIL 
ER DU?
FANG DET NORDISKE LYSET SKAP RO OG LUNHET
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PERSONLIG 
KONTRAST

UNIK 
EFFEKT

Hjemmet er uten tvil personlig. Ingen hjem er like og ofte er  

det de personlige hjemmene mange finner mest inspirererende.  

De som tør å trosse moter og fargetrender, og som stoler på sin  

egne særegne smak, velger løsninger der kontraster får spillerom  

og hvor fargebruk skaper dybde og spenning i interiøret.

Skimmer, glitter og overflater som leker med lyset, skaper 

spennende rom for de som tør ta interiøret et skritt videre. 

Metalliske overflater kombinert med treets egenskaper 

er perfekt for deg som tenker på detaljene og som ønsker 

det unike utrykket uavhengig av innredningstil.

I Norge er vi eksperter i oppussing og vi bruker mye tid på å skape 
hjem med stil og særpreg. Vi nordmenn har også lange tradisjoner 
for å benytte tre inne så vel som ute. Kanskje fordi treverk så lett  
lar seg benytte samme hvilken stil man ønsker å skape.

FREMHEV DIN STIL SKILL DEG UT
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HERSKAPELIG

Faspanel | Malt hvit

TIPS OG RÅD!

Panel på deler av vegghøyden 

gir et klassisk og elegant 

uttrykk. Det lar også listverket 

komme til sin rett.
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Mange sverger til en en hvit fargepalett. Rommene føles større, interiøret mer  
delikat og dagene lenger, når vegger og tak er hvite. Hvitt er ikke bare hvitt,  
og kan oppleves både varmt og kaldt. Vi har fem ulike behandlinger som  
fremhever nyansene.

Både malte og laserte overflater vil kle et klassisk hvitt interiør. Innenfor de lyse interiørene er det mange som  

liker å kombinere panel og tapet, gjerne med listverk i en serie som fremhever stilen og gir en vakker omramming. 

De enklere profilerte panelene og listverket vil kle et stramt og minimalistisk interiør. Hus, hytter og leiligheter 

med en landlig og nostalgisk stil finner gjerne sine tidstypiske favoritter ved å vende blikket  

tilbake i historien. 

En herskapelig bolig kan fint forsterke utrykket med stilfulle listverkskombinasjoner som gir et luksuriøst uttrykk. 

Se vårt utvalg av panel- og listverksprofiler på side 28-31.

KLASSISK HVIT
FANG DET NORDISKE LYSET

KLASSISK 

Tømmer Falset | Malt hvit

KLASSISK | VINNER INTERIØRPRISEN 2010

Skygge skrå | Malt hvit

ELEGANT 

Listverk Ekskusiv | Malt hvit
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VÅRE PANELER
I KLASSISK HVIT

Perlestaff | Malt hvit

Skygge skrå | Kvistfri sløyd hvit

Låvepanel | Lasert hvit

Børstet Møllerstue | Soft Cotton 

Børstet Møllerstue | Luxury Cotton

Vi har hele fem nyanser av hvitt i vårt  

sortiment. Velg beiset eller lasert om du vil 

at treets struktur skal skinne gjennom. Velg 

Luxury Cotton om du ønsker en helt unik 

vegg med perlemorskimmer.

NOSTALGISK 

Faspanel | Malt hvit

TIPS!
En smal panel vil gi  

rommet et klassisk og 

elegant uttrykk.

LISTVERK | MALT HVIT
Det meste av vårt listverk 

kommer malt i NCS S-0505Y. 

Et pent profilert listverk 

er typisk for en 
klassisk stil. Listverk | Se side 44.
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Hjemme hos oss har vi en god blanding av gammelt og nytt. 

En klassisk hvit base gir rommene en helhetlig, lett og delikat 

stemning og de lyse overflatene gir rom til å blande ulike ting 

som jeg og familien liker. 

For oss var det viktig å ivareta husets stil, og jeg brukte mye 

tid på å studere tegninger fra da huset ble bygget i 1920, 

samtidig som jeg ville finne løsninger som passet vår familie.

Selv om de fleste rom har hvite vegger og tak, har vi naturligvis 

latt barna bestemme farger på sine egne rom, og rosa tømmer-

panel kler veggene på pikerommet. 

IDA BRANDSÆTER 
HELGELAND 
Eier og driver interiør- og klesbutikken 

Rått & Sanselig i Larvik, samt Råsa og 

Rå Mann i Stavern. Bor i et hvitt, herskapelig 

gammelt trehus i idylliske Stavern. 

ELEGANT

Børstet Møllerstue | Luxury Cotton

 
Hjemme hos Ida og familien er det lyst og luftig.

Vinneren Interiørprisen 2013

“Hvit er den perfekte  

 basefargen hvis du liker   

 a blande gammelt og nytt  

  i interioret.”
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Dette er panelet og behandlingen for deg som ønsker en  
perfekt finish og et vakkert resultat. En vegg eller et tak uten kvister, 
men med et hint av den vakre, naturlige strukturen som treet har.

Kvistfri furu er regnet for å være det fineste av trevirke til treinteriør og er et eksklusivt  

materialvalg. Dette i kombinasjon med en nøye tilpasset overflatebehandling, gjør ferdig 

malt kvistrfri panel til  en investering som vil være til glede i mange generasjoner.

 

Selv om heltrepanel har fått sterk konkurranse fra billige ferdigmalte panelplater, så er det 

fortsatt svært mange som verdsetter det ekte og naturlige. Heltrepanel er både et miljøvalg 

og et identitetsvalg.

KVISTFRI SLØYD MALT
SKYGGE SKRÅ

TIPS!
Vår kvistfrie panel har 

en ekstra lang fjær og side-

fresing, slik at spikeren blir 

skjult ved montering.

VÅRE 

UTVALGTE!
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Ny teknologi gir nye og spennende muligheter. Mange har et nært 
forhold til den klassiske møllerstueprofilen og vi ville gi den nytt liv med  
nye behandlingformer. Resultatet finner du i kolleksjonen “Walls of luxury”.

Det er nettopp følelsen av luksus vi har fokusert på når vi valgte å utvikle et panel med  

perlemor. Panelet i den vakre møllerstueprofilen blir først strukturbørstet før det males i 

fargen Bomull (S-0502Y). Så påføres et nennsomt lag med perlemorseffekt.  

Derav navnet Luxury Cotton. 

Vi anbefaler gjerne å montere “Luxury Cotton” liggende. Med riktig belysning 

og i et rom hvor solen får slippe inn, vil veggen garantert vekke oppmerksomhet. 

Unikt og vakkert.

LUXURY COTTON
MØLLERSTUE

VÅRE UTVALGTE!
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NATURLIG 

Glattpanel | Drivved

TIPS OG RÅD!

Sorter panelbordene 

før du setter dem opp,  

slik at uttrykket blir  

harmonisk og jevnt. 
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Vår lengsel etter naturen avspeiler seg tydelig i hvordan vi nordmenn innreder  
hjemmet og våre fritidsboliger. Den tidløse og naturlige stilen kan være frodig, 
romantisk og samtidig rustikk, eller den kan være enkel og minimalistisk  
hvor treoverflatene er så naturlige som mulig. 

Siden vi nordmenn tilbringer så mye tid innendørs, liker vi å ta med naturen inn i interiøret.  

Vegger som er beiset, vokset eller lasert og lar den levende trestrukturen synes, skaper en varm og hyggelig  

atmosfære. Kolleksjonen Tre Bukkene Bruse sine paneler er satt sammen for å understreke dette ekte  

og jordnære uttrykket. 

Det ultimate utseendet er for mange det naturlig vakre. Mange liker det lyse, friske og naturlige utseende  

som ny panel har og ønsker at det skal holde seg slik over tid. Ubehandlet panel vil bli mørkere og mer gult med 

tiden. Mange velger derfor en lasert eller hvitbeiset overflate slik at treet holder seg lyst. Se side 16 for mer 

informasjon om vår hvitlaserte Østerdalspanel og oppslag om behandlinger på side 38.

TIDLØS NATUR
SKAP RO OG LUNHET

TIPS!
Husk at kvisten skal  

peke oppover når du  

setter opp panelet. Ellers 

får du “sur” panel.

TRENDY

Glattpanel | Beiset

TRADISJON 

Børstet Glattpanel | Setergrå

KONTRAST 

Børstet Glattpanel | Bekkeblå
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VÅRE PANELER
I TIDLØS NATUR

Børstet Glattpanel | Setergrå

Børstet Glattpanel | Bekkeblå

Børstet Glattpanel | Bukkebrun

Østerdalspanel | Drivvedgrå

Tømmerpanel | Ubehandlet

Fix ferdig behandlede paneler med nøye 

utvalgte og testede beisfarger som sikrer 

et optimalt resultat. Flere av panelene er 

børstet slik at treets vakre personlighet og 

struktur kommer frem. Ser mer på side 26.

NATURLIG VAKKERT 

Børstet Glattpanel | Bukkebrun

TIPS!

For mer inspirasjon og  

fine bilder – se vår flotte 

hytteblogg!

hytteblogg.bergeneholm.no

URBANT  

Børstet Glattpanel | Setergrå 

NATURLIG VAKKERT 

Børstet Glattpanel | Bukkebrun
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ELIN SCOTT
Interiørjournalist i Hytteliv, Egmont  

Hjemmet Mortensen. Elsker det meste  

innen design, interiør og arkitektur.  

Bor i en moderne og luftig, men likevel 

varm leilighet på Fornebu.

Interiøret vårt er preget av lune og støvete jordfarger, med enkelte små fargeklatter, 

og mønstre i tekstiler og overflater. Den rustikke og naturlige stilen ligger mitt hjerte 

nærmest, og treverk vil alltid være mitt første valg. Men det som skaper spenning i 

innredningen er jo kontrastene i strukturer og farger, noe jeg prøver å hente frem 

både hjemme hos meg selv, og når jeg innreder hytter på jobb. 

Jeg er opptatt av ulike naturlige materialer, og har derfor innredet med  

både grovt treverk, betong, lin og ull. Brede gulvplanker i eik, med mye spill,  

gir et levende uttrykk. 

Veggene er beiset i varme gråbeige toner, slik at de lyse møblene kommer til sin rett. 

Jeg liker å kombinere ulike stiler og synes både moderne og industrielle møbler er 

tøft i kombinasjon med den rustikke, naturlige stilen. Selv har jeg to enorme 

industrielle lamper over et langt, gråbrunt spisebord i grovt treverk.

Jeg er opptatt av små detaljer og henter frem fargeklatter i både vaser, 

brett, lys og skåler. Inspirasjon finner jeg på reiser, i interiøret på 

offentlige plasser som restauranter og kafeer og i interiørmagasiner 

som jeg elsker å drømme meg bort i.

BEISET LISTVERK

Om du ønsker et interiør som går ton-i-ton, 

anbefaler vi beiset listverk. Barokk Setergrå 

finnes i fot-, karm-, og taklist og passer til  

de fleste av våre beisfarger.  

Se side 42 og 43.

TRENDY 

Børstet Glattpanel | Bekkeblå

TRADISJON 

Børstet Glattpanel | Setergrå

NATURLIG VAKKERT Skygge skrå | Setergrå

“Den rustikke og   

 naturlige stilen ligger  

 mitt hjerte n rmest.”
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De kraftige bordene i profilen Østerdal får med en hvitlasert overflate 
et lyst og levende utrykk. Lasert panel gir en vakker, glatt overflate der 
treets struktur skinner gjennom. 

Den tradisjonsrike profilen Østerdal er et kraftig og flott panel som gjør seg spesielt godt 

i større rom. Profilen er enkel med en markert fas på hver side av bordet. Panelet er falset på 

begge sider og gir en solid, jevn overflate. Østerdalspanel er like fin montert stående 

som liggende. 

 

Østerdalspanel har særlig stor fanskare blant hytteeiere. Panelet finnes også lagerført 

i fargen drivvedgrå som plukker opp og kompletterer fjellet lød og matcher interiører i 

beige, brunt, grått, blått, rødt og bomull.

LASERT HVIT
ØSTERDALSPANEL

VÅRE 

UTVALGTE!
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Med inspirasjon fra eventyr, brunosten og gamle stølsfarger ble fargen 
Bukkebrun komponert. Akkurat passe brun, med et hint av grått og 
gyldne undertoner, vil Bukkebrun skape en lun og tidløs atmosfære.

Det er noe magisk som skjer når vi beiser et panel hvor sommerveden forsiktig er børstet 

bort. Treets delikate struktur og personlighet får komme frem og beisens naturlige 

fargespill glir inn i interiøret og gir det en følelse av å ha vært der bestandig.  

 

Bukkebrun kan monteres både stående og liggende, og vil passe inn i de mange hjem som 

har en brun, beige og naturlig fargepalett.

BØRSTET BUKKEBRUN
GLATTPANEL

VÅRE UTVALGTE!
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ELEGANT OG GLITRENDE 

Midnight Choir | Industrimalt
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Dagens trend sier at “alt er lov” og farger har igjen inntatt både stue og soverom. 
En personlig stil skapes ved å mikse, matche og plukke det beste fra de ulike stiler og tidsepoker. 
Retro, urbant, eller minimalistisk. La oss lære av barna og velge det vi liker og trives med. 
Enten det er et tak med effektpanelet Trollhvit eller en mørkbeiset eller malt fondvegg i stuen. 

Kontraster er naturlig og spennende. Finn din plass mellom det mørke og det lyse, det gamle og det nye,  

det røffe og det subtile. Bryt det hvite interiøret med en mørk fondvegg. Kombiner et strukturbørstet og  

røft panel med en delikat tapet. Fremhev en gammel tømmervegg ved å sett opp et hypermoderne panel  

med skimmer eller glitter.

Det kan være lurt å kjenne litt etter, og tenke gjennom hva du selv trives med og hvilken stemning du ønsker. 

Kontraster gir ofte mer spenning og energi enn et interiør i ton-i-ton. Hvordan du ønsker å ha det, er det ingen 

andre enn deg som bestemmer! 

PERSONLIG KONTRAST
FREMHEV DIN STIL

ELEGANT

Glattpanel | Bekkeblå

KONTRAST 

Skygge Skrå | Malt
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VÅRE PANELER I 
PERSONLIG KONTRAST
Alle våre paneler kan benyttes som en  

personlig kontrast i ditt interiør. Velg blant 

våre 10 vakre beisfarger, eller våre effekt-

paneler med skimmer og glitter. Eller bestill 

din favorittfarge gjennom forhandler.

UTVALGTE BEISER | Huldrebeige

UTVALGTE BEISER |  Bjørnebrun

UTVALGTE EFFEKTER | Midnight Choir

SPESIALFARGE | Din personlige favorittfarge

SPILEPANEL | Ubehandlet
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Siden jeg driver et eget møbelimportfirma, tror jeg kanskje hjemmet vårt 

endrer stil noe oftere enn andres. Utgangspunktet er likevel klassisk, men 

med en personlig vri. Jeg elsker den litt glamorøse stilen og ikke minst sort. 

Sorte vegger eller sorte møbler - jeg liker kontraster og tror faktisk jeg er 

litt sånn sort/hvitt jente, men tilfører gjerne litt brunt, fløyel, gull og 

enda mere sort.  

Mange er redd for å bruke mørke vegger i interiøret, men erfaringen min er 

at stilen blir tydeligere, lunere og mer luksuriøs.

Kolleksjonen Diamonds and Pearls har flere paneler som passer til  

ulike fondvegger for å skape en personlig kontrast. Panelet «Midnight Choir» 

vil med sin askesorte farge og små glitrende diamanter, garantert vekke 

oppmerksomhet. Det er vel det vi alle vi er på jakt etter?

VERONICA C. RAMBØ 
Blogger, gründer og daglig leder av  

møbelimportfirmaet TM Design AS på  

Hønefoss. Veronica har utstrakt interesse for 

interiør, klær og happy life, som formidles  

lekkert i bloggen Tomineshjem og utvalget av 

vakre møbler i TM Design.

TIPS OG RÅD!
For et strøkent resultat; 

velg industrielt malt  

panel og listverk.

DIN 
PERSONLIGE FAVORITT

Har du en favorittfarge 

du gjerne vil ha på veggen,

kan du sende oss en forespørsel 

gjennom din lokale byggevare-

butikk. Vi kan lage det meste 

på forespørsel.

KONTRAST 

Børstet Møllerstue | Luxury Cotton

“Jeg elsker den litt  

glamorose stilen og  

ikke minst sort.”
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Vi elsker denne klassiske, men enkle profilen. Med beisen Steingrå  
kommmer den virkelig til sin rett. Skogen er en av våre bredeste profiler 
hvor den den smale underliggeren underbygger kontrasten.

Mange tror at et slikt panel kun kan brukes i veldig store rom, eller i rom hvor det er ekstra 

høyt under taket. Vi har derfor testet den ut i både mindre og veldig små rom og også som 

fondvegg. Den egner seg godt i alle tilfeller. Og det er kansje nettopp i disse mindre 

rommene at kontrastene kommer aller best frem?  

En slik solid og bred panel må få akklimatisere seg godt, før den monteres opp på 

aktuell vegg. Den monteres stående og bør overflatebehandles før du setter den opp.

BEISET STEINGRÅ
SKOGEN

BRED 

PANEL
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Spilepanel er egentlig glattkanter satt sammen til en smal og effektfull 
panel. Spilepanel gir rommet karakter og en tydelig identitet i tillegg til 
at de mange overflatene gir god akustisk demping. Smart og stilig!

Bredden på panelbordet har mye å si for veggens uttrykk og rommets inntrykk. 

Det er stilepoker og trender innen dette også, men nå ser vi at mange velger bredde 

mer ut fra personlig preferanse og interiørets stil forøvrig.  

 

Vi synes spilepanel gjør seg godt i boliger med fokus på design og ofte der formspråket 

er moderne og funksjonalistisk. Spilepanel og smale paneler i andre profiler er også 

mye brukt i badstuer.

SPILEPANEL
GLATTKANT

SMAL
PANEL
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HOTELLFØLELSEN   

Børstet Glattpanel | Dusty Silver

TIPS OG RÅD!
Effekten i panelet blir mer 

fremtredende dersom du 

har en lyskilde som treffer 

panelet fra siden.
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En kullsvart vegg som glitrer av diamantstøv, et soverom med perlemorskimmer 
eller en stue der du møter storbyfølelsen gjennom metalliske overflater? 
Lyset påvirker uten tvil hvordan våre hjem oppleves! Med skygger, metall, skimmer 
og glitter vil ethvert rom få en unik følelse av dypde, eleganse og eksklusivitet. 

Mange ønsker å tilføre hjemmet sitt noe eget. Nettopp fordi ingen trær er like og lyset aldri vil oppleves likt, 

har vi utviklet en serie effektpaneler som alltid vil oppleves unike. Trollhvit var det første effektpanelet vi 

lanserte. Den særegne skyggeeffekten gir en tredimensjonal virkning som har vist seg å kle både tradisjonelle 

og moderne boliger, og som fungerer både liggende og stående. 

De metalliske panelene Dusty Silver og Dusty Copper er urbane kontraster til den feminine og romantiske  

Luxury Cotton med perlemorskimmer. Uansett hvilken effekt du liker er det strukturbørstingen som gir det 

spesielle uttrykket, og som lar trestrukturen spille på lag med overflatebehandlingen, mens den leker med lyset.

UNIK EFFEKT
SKILL DEG UT

TRENDY 

Børstet Glattpanel | Trollhvit

PERLEMOR 

Børstet Møllerstue | Luxury Cotton

LUKSURIØST 

Børstet Glattpanel | Dusty Copper

25



VÅRE PANELER
I UNIK EFFEKT

Børstet Glattpanel | Trollhvit

Børstet Glattpanel | Dusty Silver

Børstet Glattpanel | Dusty Copper

Børstet Perlestaff | Midtnight Choir

Glattpanel | WoodYou©

Du finner ikke maken til våre effektpaneler!  

Vi har tatt i bruk all vår kunnskap for å 

få til skyggeeffekten på Trollhvit, eksakt 

mengde glitter på Midnight Choir og  

akkurat passe mye skimmer på Dusty Silver.

TIPS!
Husk å søke 

Inspirasjonsprisen. 
Søknadsfrist er  

1. desember 
hvert år.

EFFEKTFULLT  

Børstet Glattpanel | Trollhvit
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For meg har naturligvis hvert eneste panelbord en unik effekt, og det er jo  

derfor jeg elsker jobben min. Hvert bord har sitt unike kvistbilde og gjennom 

vår overflatebehandling forsterkes effektene i en eller annen retning.

I mitt hjem er det mye tre og mange av våre effektpaneler på veggene. 

Skimmer og overflater som leker med lyset gir meg en flott start på morgenen 

når solstrålene reflekteres, og de gir liv til veggene med rett kveldsbelysning. 

Jeg har aldri vært redd for å velge utradisjonelt og liker kombinasjonen røft og elegant 

– både i klesveien og i mitt interiør. Jeg elsker å reise, oppleve nye mennesker og byer og 

besøke spennende hoteller. For å få litt av den følelsen med meg hjem har jeg brukt 

Dusty Silver og Dusty Copper på soverommet. 

Mitt favorittrom er nok atelieret mitt. Der har jeg Trollhvit panelet fra Tre bukkene Bruse 

kolleksjonen på veggen. Den tredimensjonale følelsen og den strukturbørstede overflaten 

til Trollhvit gir rommet den stemningen jeg ønsker. Selvfølgelig unik.

AMALIE REE 
Produktsjef Interiør i Bergene Holm AS.

Har egenhendig restaurert flere gamle 

trehus. Nå er hun nettopp i gang med et 

nytt husprosjekt. Et sjarmerende gammelt 

trehus i Brevik skal nå fornyes og  

forvandles - naturligvis i tre.

UNIKT 

Glattpanel | WoodYou?®

“Jeg har aldri v  rt 

 redd for a velge 

 utradisjonelt og liker 

  kombinasjonen av 

   roft og elegant.”
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Både menn og kvinner forelsker seg i Midnight Choir. Den er mørk,  
mystisk og glitrer når den får stå i lyset. Kul på ungdomsrommet, 
i tv-stua eller som effektvegg på badet.

Utgangspunktet for Midnight Choir er et vakker glattpanel som forsiktig strukturbørstes. 

Et perfekt lag med beisen Askesort og et nennsomt lag med diamantglitter, gjør veggen 

elegant og effektfull. Dette er panelet for deg som går foran. 

Midnight Choir egner seg både stående og liggende. Vi har sett den i kombinasjon 

med både hvite, blanke fliser og mot myke, lyse tapeter med barokkmønster. 

Finn din unike kombinasjon og effekt.

MIDNIGHT CHOIR
BØRSTET GLATTPANEL

VÅRE 

UTVALGTE!
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Trollhvit er en helt unik panel som gir en tredimensjonal effekt når 
montert på veggen. Strukturbørstet og beiset i flere lag med ulike 
nyanser av grått og hvit, egner Trollhvit seg til mange ulike interiører.

En grov strukturbørsting kombinert med en kjølig grunntone, balanserer perfekt med 

spennende grå skyggeeffekter. Monterer du Trollhvit liggende, skaper disse skyggeffektene 

en tredimensjonal virkning og illusjoner om en gamme tømmervegg trer frem. 

Stående vil Trollhvit minne om veggen på et værbitt fiskenaust.  

 

Vi får stadig bilder, også på Instagram, av kunder som har brukt Trollhvit på ulikt vis.  

Vinneren av Interiørprisen 2014, brukte den i taket med stor suksess. Se bildet over.

TROLLHVIT
BØRSTET GLATTPANEL

VÅRE UTVALGTE!
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@saltdalshyt ta
#woodyou

@mit thjem
@mirfig78

Vinner Interiørprisen 2013

@hverdagslykkelise

@milano12345 @bergeneholm

Finalist interiørprisen 2010
@ifi.no

@husetpaanordseth

@barebeppe
@bergeneholm

Vinner Interiørprisen 2012

Vi vil g jerne se 
flere bilder av norske 
hus og hytter der det 
er brukt tre – både 

inne og ute!
#bergeneholm
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HEGE VOLL MIDTGAARD
Merkevaresjef i Bergene Holm AS.

Bor i et brunsort arkitekttegnet 60-talls 

trehus omringet av furutrær. Hun deler 

daglig bilder og kunnskap gjennom våre 

blogger og kanaler i sosiale medier.

Mange søker inspirasjon, råd og kunnskap før de setter i gang med små  

og store bygge- og oppussingsprosjekter. Gjennom våre blogger, instagram 

facebook og sosiale medier håper vi å oppnå tettere dialog med dere som  

bruker våre produkter og for å forstå hva dere er opptatt av. Vi setter alltid  

pris på kommentarer til våre innlegg- og vi tåler både ros og ris.

Dersom du har et byggeprosjekt ferdig – burde du søke Inspirasjonsprisen! 

Hvert år deler vi ut 250 000 kroner til ulike byggeprosjekter. 

Juryen vår er hvert år på jakt etter innvendige rom med gjennomført  

bruk av trepanel og listverk som harmonerer med husets øvrige stil. 

Vinneren av Interiørprisen får 50 000 kr, plakett og hederlig omtale.

Visste du at vi har Norges største og mest allsidige byggeblogg? 

På www.blogg.bergeneholm.no finnes hundrevis av byggeprosjekter 

med et særlig fokus på tre. Massevis av tips, råd og inspirerende bilder.

BYGGING OG BLOGGING
MILLIONER PÅ NETT OG I INSPIRASJONSPRISPREMIER

FACEBOOK
Vi har mange 
venner på 
facebook 
og vil gjerne 
ha flere. Lik oss 
og få med deg 
nyheter, trender 
og kåring av de 
fineste bygge- 
prosjektene.

Følg oss på 
@bergeneholm 

Hvert år deler vi i Bergene Holm AS ut Inspirasjonsprisen. 

Så langt har vi delt ut over 1 million kroner til inspirerende 

bygg og interiør i tre!

VI BLOGGER OM INTERIØRinteriørblogg.bergeneholm.nohytteblogg.bergeneholm.no 31



TRE

I Norge har vi lange tradisjoner for å bruke tre i interiøret. 

Det er flere grunner til det: Tre er lett å bearbeide, enkelt å 

sette opp, raskt å overflatebehandle og lettvint å vedlike-

holde. Tre er miljøvennlig, allergivennlig og barnevennlig.

For de fleste er et grantre et grantre. Men viste du at 

grantrær er forskjellige individer med stor genetisk  

variasjon og en rekke egenskaper. Derfor velges og  

plantes frøet med omhu i ulike geografier.

I Norge bygger vi hus og hytter som skal vare – helst i mange  

generasjoner. Samtidig ønsker mange at materialene skal være  

så billige og enkle å sette opp som mulig – det er ikke alltid  

helt forenlig. Våre forfedre var mer tålmodige og kjente  

hver årring i treet som de hugget til huset de selv bygde.

Vi nordmenn tar kanskje trær og skog litt for gitt?  

Nesten uansett hvor vi bor i vårt langstrakte land er vi omgitt av 

trær. Enten fordi vi bor i nærheten av en skog, eller fordi vi har 

trær i hagen, rundt hytta eller i en park i nærheten.

Når frøet er plantet trenger det pleie, omsorg og gode  

vekstvilkår for å vokse opp og bli rakt, stort og sterkt. 

I hele 60-70 år trenger det næring og tilsyn før det er hogst- 

modent og egnet til panel, listverk, kledning og terrassebord.

ET NORSK NATURPRODUKT
Skapt gjennom tålmodighet, kunnskap og kjærlighet. Her er 10 gode grunner til å velge panel og 
listverk til hus og hytte - fra en norsk interiørprodusent:

1.

4.

2.

5.

3.
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TRE

Den norske skogeieren driver bærekraftig skogsdrift. 

Hogstansvarlig sørger for at livet i skogen kan fortsette 

som før ved å la utvalgte trær stå igjen. Tømmeret blir 

målt, sortert og fraktet - gjerne så kort som mulig, 

til nærmeste sagbruk. 

På våre nettsider, blogger, instagram og i denne  

brosjyren, deler vi våre bilder og vår kunnskap slik at du 

kan bli inspirert til å bruke tre og ta gode, langsiktige valg. 

I byggevarehandelen treffer du fagfolk som hjelper deg til 

å plukke riktig mengde, kvalitet og verktøy.

På høvleriet tar vi fram tradisjonelle og nye profiler på både panel og 

listverk. Så blir det børstet og pusset, lasert, malt, lakkert eller beiset – 

etter ønske og behov. Til sist blir hvert bord merket, pakket og lagret 

– i påvente av ditt valg.

På sagbruket står vi og tar i mot store, flotte tømmerstokker 

fra miljøsertifiserte norske skoger. Vi sorterer, justerer og 

sager slik at vi får mest mulig ut av hver eneste stokk. 

Det blir trelast til hus og hytter, sagflis til brensel og 

papirproduksjon og bark til blomsterbed. 

Det er færre og færre produkter i handelen som har sin opprinnelse 

i norsk natur og som er produsert i Norge. Vi er stolte av å ta vare på 

kunnskapen, tradisjonen og kjærligheten som ligger i hver løpemeter 

med bord som du kjøper. Vi håper du blir det samme. 

6.

9.

7.

10.

8.

TRÆR ER EN FANTASTISK RESSURS.
SKOGEN OG STUA HADDE IKKE 
VÆRT DET SAMME UTEN. 
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VÅRE PANELPROFILER
Panel i heltre er et typisk norsk interiørprodukt med lange tradisjoner. Vi ønsker å bære disse  
tradisjonene videre og stiller de strengeste krav til både råstoffet som velges, og til overflatebehandlingene 
som benyttes. Enkel eller kraftig profil, smale eller brede bord, stående eller liggende, gran eller furu. 
Vi har utvalget, profilene og behandlingen du ønsker.

GLATTPANEL

Glattpanel består av bord av 

lik eller ulik dimensjon som 

settes ved siden av hverandre, 

og passer i alle typer hus og 

hytter. Det er overflatebehand-

lingen som bestemmer om den 

blir tradisjonell eller trendy.

Gran // 14 x 120/145

Furu // 14 x 95/120/145

RUSTIKK SKRÅ

Rustikk Skrå er i utgangspunktet 

lik Skygge Skrå, med en enkel fas 

på hver side av bordet. 

På Rustikk skrå er det en større 

avstand mellom hvert panelbord, 

noe som skaper en annerledes 

skyggeffekt.

Gran // 12 x 120, 14 x 145

Furu // 12 x 120, 14 x 145

FASPANEL

Faspanel har en liten fas (vinkel) 

på hver side av panelbordet. 

 

Når bordene blir satt sammen 

gir dette en fin skyggeeffekt på 

veggen.

Gran // 12 x 95/120, 14 x 95/120

Furu // 12 x 120, 14 x 95/120

PERLESTAFF

Perlestaff, også kalt Rundfas,  

har i tillegg til en fas (vinkel) på 

hver side av panelbordet også 

en staff (buet opphøyning) 

på den ene siden. Dette gir  

veggen en mykere profil. 

Gran // 14 x 95/120

Furu // 12 x 120, 14 x 95/120/145

SKYGGE RETT

Skygge rett er en klassisk panel, 

hvor man i stedet for den 

tradisjonelle skrå kanten på 

hver side av bordet, har en rett 

kant. Panelet fremstår stramt 

og elegant og passer i et 

moderne miljø.

Gran // 12 x 120

Furu // 14 x 120

KROKSKOG

Krokskog har som profilen 

Perlestaff en skrå kant (fas) 

på begge sider av panelbor-

det, og en avrundet opphøyn-

ing (staff) på den ene siden, 

men denne profilen har en 

bredere staff enn Rundfas.

Gran // 14 x 145

Furu // 14 x 145/170

SKYGGE SKRÅ

Skygge skrå har som Faspanel 

en liten vinkel (fas) på hver 

side av panelbordet, samt en 

noe bredere avstand mellom 

bordene og er den profilen det 

selges mest av i Norge.

Gran // 12 x 70/120, 14 x 120/145

Furu // 12 x120, 14 x 120/145/170

TØMMER FALSET

Tømmer Falset består av brede, 

avrundede bord som minner 

om originale tømmervegger.

Tømmer Falset monteres som 

oftest liggende.

Gran // 

Furu // 21 x 145
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VÅRE PANELPROFILER UNDERLIGGER
Dette panelet har en 
underligger mellom 

hvert profilbord.

BØRSTET
Dette panelet finnes 
som strukturbørset.

ENDEPLØYD
Dette panelet leveres 

endepløyd.

MØLLERSTUE

Møllerstue har en markert profil 

på hver side av panelbordet 

som gir et kraftig men klassisk 

uttrykk på veggen.

Gran // 14 x 145

Furu // 14 x 145

STAVPANEL

Stavpanelet er en historisk profil 

med en tydelig karakter og 

personlighet. Panelet gjør seg 

godt i alle boliger som ønsker 

det ekte og naturlige på 

veggen.

Gran // 

Furu // 14 x 145

VEKSEL RUND

Veksel Rund består av flate  

underliggere og overliggere 

med avrundede hjørner.

En stilfull og kraftig profil som 

er på full fart inn igjen. 

Gran // 09 x 120, 14 x 120

Furu // 09 x 120, 14 x 120

FAS KVISTFRI SLØYD

Kvistfri faspanel plukket ut av 

den edleste delen av treet - helt 

uten kvist. Høvlet med en liten 

vinkel på hver side av bordet. 

Bakre not på denne panelen er 

ekstra tykk og bred, slik at du 

kan spikre skjult.

Gran // 

Furu // 13 x 120

SKOGEN

Skogen består av smalere under-

liggere og brede overliggere, 

med fas på hver side av bordet. 

Det gir en fin skyggeeffekt.

En mektig og storslått panel 

med personlighet.

Gran // 

Furu // 12 x 70, 21 x 195

SKYGGE SKRÅ KVISTFRI SLØYD

Kvistfri skyggepanel med klassisk 

profil, plukket ut av den edleste 

delen av treet - helt uten kvist.  

Bakre not på denne panelen er 

ekstra tykk og bred, slik at du 

kan spikre skjult. Perfekt til tak 

og vegger overalt. 

Gran // 

Furu // 13 x 120

LÅVEPANEL

Låvepanel kalles også sprekk-

panel. Det er fordi den har en 

lysåpning på 2 mm som gir den 

et noe mer unisont uttrykk enn 

Glattpanel. En populær profil 

som passer de fleste stiler.

Gran // 

Furu // 14 x 95, 14 x 120

ØSTERDALSPANEL

En kraftig og flott panel som 

passer i store rom, gjerne med litt 

takhøyde. Profilen er enkel, med 

en markert fas på hver side av 

bordet. Panelet er falset på begge 

sider. Østerdalspanel gjør seg 

særlig godt i litt større hytter.

Gran // 

Furu // 21 x 195

TIPS!
Sorter og miks 

panelbordene før du 

monterer, slik at uttrykket 

og trekvaliteten 
blir jevn.
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VÅRE TAKPROFILER
Hvorfor ikke løfte blikket å gi taket et løft? Ofte vier vi all vår fokus til vegger og gulv. 
Taket, eller rettere sagt himlingen, blir glemt. Det er ikke så mye som skal til for at et tak blir det som 
gir rommet identitet. Panel til taket kan bestilles i en rekke profiler og behandles på mange måter 
som vil gi taket den oppmerkesomheten det fortjener.

GLATTPANEL DRIVEDGRÅ

Dim. 14 x 120 mm // 49388960

FASPANEL KVISTFRI SLØYD

Dim. 16 x 120 mm // 49398580

GLATTPANEL SETERGRÅ

Dim. 14 x 145 mm // 45467898

SKYGGE SKRÅ LASERT 

Dim. 14 x 120 mm // 26855619

SKYGGE SKRÅ KVISTFRI SLØYD

Dim. 16 x 120 mm // 49398614

LÅVEPANEL LASERT

Dim. 14 x 120 mm // 49258538

Flere velger i dag mørkere veggfarger enn før. Da kan kontrasten bli 

stor mot hvite tak. Beiset furupanel gir et lunt og naturlig vakkert 

utrykk. En tidløs bestselger til taket er lasert hvit furupanel. 

Vokskvaliteten beskytter panelet og gjør det lettere å holde rent.

Kvistfri furu er regnet som det fineste av trevirke til treinteriør og 

er et eksklusivt materialvalg. Industrimalt for ultimat finish gjør 

den perfekt til tak. Vår kvistfrie furupanel er høvlet spesielt for 

skjult spikring. 

Et kvistfritt paneltak vil passe de fleste stiler når det gjelder  

listverk og vegger.  Elegant og nøytralt på samme tid. 

Et lyst tak sprer lyset jevnt i rommet. I det norske, kalde lyset har 

det tradisjonelt vært anbefalt å blande inn noen varme nyanser av 

gult i det hvite. Vår kvistfrie panel leveres malt i fargen S-0502Y.

BEISET OG 
LASERT TAKPANEL

MALT KVISTFRI 
TAKPANEL
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VÅRE TAKPROFILER UNDERLIGGER
Dette panelet har en 
underligger mellom 

hvert profilbord.

BØRSTET
Dette panelet finnes 
som strukturbørset.

ENDEPLØYD
Dette panelet leveres 

endepløyd.

GLATTPANEL TROLLHVIT

Dim. 14 x 145 mm // 46211158

MØLLERSTUE BØRSTET HVIT

Dim. 14 x 145 mm // 47477023

GLATTPANEL DUSTY SILVER

Dim. 14 x 145 mm // 45145092

MØLLERSTUE LUXURY COTTON

Dim. 14 x 145 mm // 48145084

I flere epoker har taket vært interiørets mest forseggjorte og 

eksklusive overflater. Et eksklusivt og annerledes tak vil gi rommet 

større dypde og et helt nytt uttrykk. Paneler med skimmer vil 

sammen med belysningen skape noe helt unikt.

Spilepanel gir god lyddemping og kan monteres i flere bredder på 

ulike måter for å oppnå spennende skyggespill og effekt i taket. 

Trespiler i himlingen gir et moderne og eksklusivt uttrykk. 

Spilene er glattkanter uten not og fjær, ofte i relativt smale 

dimensjoner.  Spilepanel kan bestilles i en rekke dimensjoner,   

i de fleste treslag, kvaliteter og behandlinger.

UNIKE 
TAKPANELER

SPILEPANEL I 
TAKET

GLATTKANT FURU 

Dim. 12 x 21 mm 

Nobb // 11302015

GLATTKANT FURU

Dim. 15 x 45 mm

Nobb // 11302106

GLATTKANT FURU

Dim. 15 x 120 mm

Nobb // 23004377

GLATTKANT MALT

Dim. 12 x 70 mm

Nobb // 45127437

GLATTKANT EIK

Dim. 9 x 45 mm

Nobb // 21086152

GLATTKANT EIK

Dim. 15 x 70 mm

Nobb // 23050115

EFFEKT
Dette panelet er  

belagt med skimmer.

37



VÅRE BEHANDLINGER

BEISET LISTVERK 
Kolleksjonen Tre bukkene Bruse har 

en egen beiset listverksserie. Serien heter 

Barokk Setergrå. Listene harmonerer spesielt 

godt til Setergrå, Bekkeblå og Trollhvit.

Listverksserien er høvlet med 

kvist for å få lik farge og uttrykk 

tilsvarende panelet.

Vi leverer en rekke ulike panelprofiler ferdig behandlet med nøye utvalgte og testede produkter. Beiset, lasert, 
malt, lakkert. Resultatet blir jevnere og med en kvalitet som ikke er mulig å få til med malekosten hjemme. 
Våre effektpaneler har i tillegg til maling eller beis, fått et nennsomt lag med skimmer, glitter eller perlemor.

KLASSISK HVIT TIDLØS NATUR
SETERGRÅ
Strukturbørstet og beiset i en 

vakker grå patina som minner 

om gamle seterbygninger. Passer 

overalt, i by og bygd og ved fjord 

og fjell.

MALT HVIT
Maskinell påføring av fargen 

S-0502Y. Pussing mellomhvert 

strøk gir pen finish og lett 

glans. Perfekt til tak og vegger.

LUXURY COTTON
En hvit luksusvegg med fantastisk 

skimmer. Først strukturbørstet, 

malt hvit og så et nennsomt lag 

med perlemorseffekt. 

Unikt og vakkert.

DRIVVEDGRÅ
Drivvedgrå har blitt en klassiker 

blant interiørbeisene. Vår farge 

legger seg et sted mellom 

Setergrå og Bukkebrun.

SOFT COTTON
Et perfekt lag med fargen 

S-0502Y legges på etter at 

panelet er strukturbørstet. 

Møllerstueprofilen gjør veggen 

spesiell og trendy.

BUKKEBRUN
Strukturbørstet og beiset i en 

gyllen tone. Lun, brun, varm og 

tidløs - slik at den passer i en 

palett med varme og beige 

farger.

LASERT HVIT
Hvit, men akkurat slik at treets 

struktur skinner vakkert 

gjennom. Vokskvaliteten 

beskytter panelet og gjør 

det lett å holde rent.

BEKKEBLÅ
Strukturbørstet og beiset med 

nyanser og fargespill i blå, grå og  

hvite toner. Bekkeblå passer 

perfekt inn i blålige og kjølige 

fargepaletter.

KVISTFRI MALT HVIT
Kvistfri furu regnes som det 

fineste av trevirke. Malt i fargen 

S-0502Y. Høvlet spesielt for skjult 

spikring. Ultimat finish – 

perfekt til både vegger og tak. 
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VÅRE BEHANDLINGER UV BESKYTTET
Dette panelet har 

“solfilter”.

TIPS OG RÅD!
For et strøkent resultat; 

velg industrielt behandlet 

panel og listverk.

EFFEKT
Dette panelet er  

belagt med skimmer.

BØRSTET
Dette panelet er 
strukturbørset.

PERSONLIG KONTRAST UNIK EFFEKT
TROLLHVIT
Strukturbørstet, beiset Snehvit 

og med Setergrå i ytterkan-

tene. Hvit grunntone med grå 

skyggeeffekter gir en 3-dimen-

sjonal effekt.

FABRIKKBEHANDLET 
PANEL
Å velge fabrikkbehandlet 

panel er både lettvint, 

lønnsomt og miljøvennlig. 

Våre industrielle behandlinger 

gir en langt bedre overflate-

kvalitet og finish enn en 

manuell påføring. Du får et 

panel som er klart til montering, 

unngår krympestriper og sparer 

tid og penger.

UTVALGTE FARGER
Vi leverer ulike panelprofiler 

med nøye utvalgte beisfarger. 

Beisene er blandet spesielt for 

oss, grundig testet og holder 

fargen godt over tid. 

Se vårt komplette beiskart 

på side 40. Vår leverandør på 

interiørvarer er best i bransjen 

på industriell påføring av beis 

og maling.

VALGFRI FARGE
Vi kan levere det meste på 

forespørsel. Har du en 

favorittfarge som du ønsker 

å bruke enten på panel eller 

listverk, kan du be din lokale 

byggevarehandel sende oss en 

forespørsel. Pris og leveringstid 

vil måtte beregnes.

WOOD YOU©

Vi samarbeider med noen 

av norges fremste graffiti-

kunstnere og har laget noen 

helt unike vegger. Veggene kan 

du se på vår interiørblogg.

MIDNIGHT CHOIR
Strukturbørstet, beiset Askesort 

og belagt med diamantglitter.

Mørk og mystisk. Elegant og ef-

fektfull. For deg som går foran.

DUSTY COPPER
Strukturbørstet, beiset Setergrå 

og belagt med en passe dose

metallisk effekt. Gir en vegg 

med særpreg og hotellfølelse.

DUSTY SILVER
Strukturbørstet, beiset Setergrå 

og belagt med sølvskimmer. 

En vakker panel med kjølig 

grunntone og spennende 

lysrefleksjon.

VÅR LEVERANDØR
Vår kvalitetsleverandør på 

overflatebehandling - for varig 
vakre vegger og tak.
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VÅRE BEISFARGER
Inspirert av myter, sagn og eventyr, har vi satt sammen en serie med delikate beisfarger som 
passer til det vi liker best: tre, trender og tradisjon. Alle fargene er grundig testet, og de er skapt 
for å kle hverandre i ulike kombinasjoner. Velger du en av våre utprøvde beisfarger er du sikret 
et godt resultat.

BEIS OG GLITTER PÅ FLASKER
Til små reparasjoner og mindre prosjekter som et parti listverk, 

møbler og annet tilbehør, har vi beis i flasker på 30 ml og 500 ml. 

Husk at beis vil oppføre seg ulikt på forskjellige overflater. 

Som et supplement til vår interiørkolleksjon «Diamonds and Pearls», 

som består av helt unike paneler med glitter- og skimmereffekter,  

tilbyr vi glitter-, sølv- og kobberspray. Skap unik effekt i ditt interiør!

Effektlakk Kobber 300 ml // Nobb 50558158

Effektlakk Sølv 300 ml // Nobb 50558143

Effektlakk Glitter 300 ml //  Nobb 50558132

Effektlakk Perlemor 300 ml // Nobb 50558177

Se nobbnummer for våre beiser på flaske (500 ml) under hver  

fargeprøve på neste utbrett.

Fargegjengivelse kan variere med lysforhold og trykkflate. Fargeprøver er å betrakte som retningsgivende. Beisfarge og uttrykk vil oppleves ulikt på ny og 

gammel panel og glatt og strukturbørstet overflate. Gjør gjerne en test på et panelbord før du begynner på hele veggen.

TRENDEN SIER BEISET PANEL

Beis lar treets struktur og overflate være synlig og gir overflaten liv 

og variasjon som fremhever treets egenart. Beiset panel ”puster” 

og har gode hygroskopiske egenskaper. Våre paneler kan bestilles 

i alle profiler i ønsket beisfarge. Fargespekteret går fra Snøhvit til 

Askesort, og i mellom ytterpunktene kan du velge blant mange 

varme eller kalde fargetoner. Uansett farge skaper beiset panel 

vakre, naturlige overflater og et godt inneklima. 

PERSONLIGHET OG PLEIE

Panel på vegg og i tak utsettes normalt ikke for slitasje, uansett 

området eller rommet det brukes i.  Tilsmussingen av vegger og 

tak er normalt sett moderat, i hvert fall sammenliknet med gulv. 

Ettersom industrielt påført beis påføres i lik mengde på våre ulike 

panelprofiler, vil inntrengen i treet variere avhengig av hvor treet 

har vokst og hvor i tømmeret panelet er saget fra. Bestiller du 

samme farge på ulike dimensjoner eller fra ulike produksjonsserier 

vil fargen kunne oppleves forskjellig. 

GLITTER PÅ FLASKE

Som et supplement til vår interiørkolleksjon «Diamonds and Pearls», 

som består av helt unike paneler med glitter- og skimmereffekter, 

tilbyr vi glitter-, sølv- og kobberspray. Skap unik effekt i  

ditt interiør!
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Alle våre panelprofiler kan bestilles beiset i ønsket farge. Fargen Drivvedgrå er lagerført i flere profiler.

Setergrå, Bekkeblå og Bukkebrun lagerføres med strukturbørstet og beiset overflate. Spør din forhandler om kolleksjonen “TRE bukkene Bruse”.

SNØHVIT
En myk og melkehvit nyanse  

som balanserer perfekt til den 

varme gløden i treet. 

 

Snøhvit interiørbeis 500 ml //

Nobb 47257420

HULDREBEIGE
Huldrebeige er en forlokkende 

gyllen, gråbeige farge. 

Huldrebeige interiørbeis 500 ml // 

Nobb 49149342

DRIVVEDGRÅ
Tidløs, gråbrun farge som 

er mange nordmenns favoritt.

Drivved interiørbeis 500 ml //

Nobb 49149274

STEINGRÅ
Steingrå er en kaldere gråfarge 

som vi har hentet fra gråstein, 

svaberg og skifer. 

Steingrå interiørbeis 500 ml //

Nobb 49149312

SETERGRÅ
Like grå som brun og like allsidig. 

Uansett stilart og fargespill vil 

Setergrå passe til.

Setergrå interiørbeis 500 ml // 

Nobb 47257223

BEKKEBLÅ
Bekkeblå er en moderne stålgrå 

nyanse med et hint av blått.

Bekkeblå interiørbeis 500 ml //

Nobb 47257242

BUKKEBRUN
En naturlig bruntone inspirert 

av brunbukken, trebroen, 

brunosten og barken.

Bukkebrun interiørbeis 500 ml //

Nobb 47257382

REVEBRUN
Bruntone med vakker glød av 

varme undertoner i rødt.

Revebrun interiørbeis 500 ml // 

Nobb 49149357

BJØRNEBRUN
Mørkebrun som bjørnepelsen 

eller en bit mørk sjokolade.

Bjørnebrun interiørbeis 500 ml // 

Nobb 49149380

ASKESORT
Elegant, mørk og mystisk.  

Askesort gir karakter og el-

eganse til panelet. 

Askesort interiørbeis 500 ml // 

Nobb 49149406

Vår kvalitetsleverandør på 

overflatebehandling - for varig 

vakre vegger og tak.
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VÅRE LISTVERKSERIER

LISTVERK I SERIER

Et vakkert interiør fortjener en flott innramming. For å gjøre det enkelt å velge, har vi satt sammen  
ni ulike listverkserier med gulv-, karm- og taklister som harmonerer. Uansett om du ønsker smalt eller 
bredt, enkelt eller kraftig profilert listverk – vi har listene som vil passe husets stil.

TAKLIST // 26280172

Dim. 21 x 58 mm

KARMLIST // 26279133

Dim. 12 x 58 mm

FOTLIST // 26279828

Dim. 10 x 58 mm

TAKLIST / 26280099 / 46060961

Dim. 16 x 70 / 16 x 70 mm

KARMLIST / 42846300 / 46060923

Dim. 15 x 70 / 15 x 95 mm

FOTLIST / 42846345 / 46060632

Dim. 15 x 70 / 15 x 95 mm

FOTLIST // 26279984

Dim. 18 x 70 mm

FOTLIST // 42846364

Dim. 15 x 70 mm

KARMLIST // 26279166

Dim. 18 x 70 mm

KARMLIST // 42846334

Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST // 26280081

Dim. 18 x 70 mm

TAKLIST // 42846402

Dim. 16 x 70 mm

ENKEL // SERIE 1

Minimalistisk, glatt og ujålete list. Passer godt både til vegger med panel eller tapet. 

En serie for dem som ønsker en diskre listverkserie. 

BAROKK MODERNE / SETERGRÅ // SERIE 2 OG 3

Elegant listverkserie som passer i mange miljøer. Barokk har en diskret bøy (staff) i sin 

profil og gir assosiasjoner til den tidstypiske kledningen Barokk. Listene finnes i flere 

dimensjoner. Listene som er beiset i Setergrå har kvister - lik panelet.

TIDLØS // SERIE 4

Vakker, profilert listverkserie som vil passe inn i de fleste rom og hus. 

Listverkserien Tidløs vil overleve trendskifter i flere generasjoner.

TRADISJON // SERIE 5

En listverkserie som gjør akkurat det den skal – fremhever rommet uten at andre 

detaljer blir borte.
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VÅRE LISTVERKSERIER

FOTLIST // 26279943

Dim. 15 x 70 mm

FOTLIST // 40942039

Dim. 21 x 95 mm

FOTLIST // 45453758

Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST // 26280123 + 45322366

Dim. 21 x 95 mm + 15 x 70 mm

KARMLIST // 26279182

Dim. 21 x 120 mm

FOTLIST // 26279992

Dim. 21 x 120 mm

KARMLIST // 26279158

Dim. 15 x 70 mm

KARMLIST // 26279174

Dim. 21 x 95 mm

KARMLIST // 26279232

Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST // 26280115

Dim. 20 x 70 mm

TAKLIST // 26280123

Dim. 21 x 95 mm

TAKLIST // 26280107

Dim. 21 x 65 mm

KLASSISK // SERIE 6

En listverkserie som gjør akkurat det den skal – fremhever rommet 

uten at andre detaljer blir borte. 

ANTIKK // SERIE 7

En staselig og tradisjonelt profilert list. Listverkseriens rike detaljer gir rommet en 

tydelig identitet.

LONA // SERIE 8

Listverkserien Lona er en enkel, stilfull og tradisjonsrik serie som kan brukes i de  

fleste hus. Lona har i generasjoner smykket typiske Sørlandshus og som nå introduseres 

og oppdages i resten av landet.

EKSKLUSIV // SERIE 9

Serien for den som setter pris på  vakkert listverk. Bred og med sammensatt profilering er 

listene et smykke i seg selv. Taklisten lages ved å sette sammen tre lister til en stor.

FLERE DIMENSJONER
Denne profilen finnes i 

flere dimensjoner.

FINNES I ANDRE TRESLAG
Denne profilen finnes 
også i andre treslag.

EIK
Denne profilen finnes  

også i eik.

VÆR KREATIV!
Kombiner og sett sammen 

flere typer listverk for et 

eksklusivt og personlig 

resultat. Se neste side for 

eksempel.
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Ved å kombinere og sette sammen listverk på en spennende og  

elegant måte, oppnår man et stilig, eksklusivt og nærmest herskapelig 

uttrykk. Bærebjelker og andre høydeforskjeller i taket kan med  

listverkskombinasjoner tilpasset rommets øvrige stil,  

gi en mer avstemt og helhetlig romfølelse. 

KOMBINER OG SETT SAMMEN LISTVERK
Ønsker man å fremheve et flott tak kan man  
sette sammen flere taklister for å oppnå en bred,  
dekorativ "takramme". 

Bærebjelker Forslag 2Forslag 1

VÅRE UTVALGTE LISTER

DØR- OG 
UTFORINGSSETT 
Listene må tilpasses (gjerdes) i 

hjørnene før de monteres.

Akkurat som dørsett, leveres også 

utforinger i sett med 1 stk lengde 

à 110cm og 2 stk lengder á 220 cm. 

Pene, rene og hvite – klare for 

tilpassing og montering. 

DØRSETT // ENKEL 
Finnes i flere 

dimensjoner

DØRSETT // TIDLØS 
Nobb 26437798

Dim. 18 x 70 mm

DØRSETT // KLASSISK 
Nobb 26437780

Dim. 15 x 70 mm

DØRSETT // LONA 
Nobb 47228122

Dim. 15 x 70 mm

Til flere av våre listverkserier 
leverer vi dørsett som passer 
til serien. Et dørsett inneholder 
1 stk. lengde á 110 cm og 2 stk. 
lengder á 220 cm.

GLATTKANT
Finnes i flere 

dimensjoner

UTFORING / UTFORINGSSETT 
Finnes i flere 

dimensjoner

En helhetlig og gjennomført bruk av listverk, gir et pent og ryddig inntrykk av interiøret. Vi har  
lister som kan settes sammen til store brede tak-, fot- og karmlister. Vi har lister til de fleste behov,  
for eksempel til overganger mellom brannmur og vegg, og til overgang fra panel til tapet.

LISTVERK MALTAlle våre listverksserier er malt i 
fargen NCS S-0502Y og har en flott finish. 

Vi har i tillegg mye annet listverk 
i eik og andre treslag. 
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LISTVERK / ANNET

LISTVERK / EIK

TIPS OG RÅD!
Unngå å spikre helt i enden  

av listverket da det kan 

sprekke opp. Forbor gjerne, 

særlig eik, og helst min  

4 cm inn fra enden.

VÅRE UTVALGTE LISTER

Nobb // 26279224

Dim. 15 x 70 mm

Nobb // 41705141

Dim. 24 x 40 mm

Nobb // 21694898

Dim. 12 x 28 mm

Nobb // 48032736

Dim. 26 x 67 mm

Nobb // 23402167

Dim. 15 x 70 mm

Nobb // 47228092

Dim. 15 x 50 mm

Nobb // 22652762

Dim. 23 x 23 mm

Nobb // 21660204

Dim. 15 x 45 mm

Nobb // 21693676

Dim. 15 x 45 mm

Nobb // 23402324

Dim. 09 x 34 mm

KOMBILIST PROFILERT TAKLIST / BRYSTLIST

PYNTELIST

REHABLIST

FOTLIST KLASSISK

FOTLIST RETT 

HJØRNELIST INNVENDIG

TERSKEL LAKKERT

BRANNMURLIST BRANNMURLIST ANTIKK

Nobb // 22433577

Dim. 15 x 115 mm

Nobb // 21694880

Dim. 09 x 21 mm

Nobb // 48028854

Dim. 21 x 58 mm

Nobb // 43026775

Dim. 15 x 70 mm

Nobb // 46394460

Dim. 12 x 58 mm

Nobb // 26280016

Dim. 14 x 40 mm

Nobb // 44234994

Dim. 21 x 95 mm

Nobb // 21694054

Dim. 21 x 34 mm

Nobb // 42846576

Dim. 22 x 98 mm

Nobb // 23049786

Dim. 08 x 15 x 45 mm

Nobb // 46394441

Dim. 15 x 45 mm

Nobb // 42092116

Dim. 21 x 45 mm

HERREGÅRD

PYNTELIST

REHABLIST

FOTLIST ENKEL

FOTLIST ENKEL 

TAKLIST SKRÅ 

HOPPSKILIST

BRYSTLIST MED SPOR 

FOTKLOSS

FOTLIST LAKKERT

FOTLIST HVITPIG.

TAKLIST RUND

TIPS!
Listverket bør grovkappes 

og tørke i minst en uke før 

montering.

FLERE DIMENSJONER
Denne profilen finnes i 

flere dimensjoner.

FINNES I ANDRE TRESLAG
Denne profilen finnes 
også i andre treslag.

EIK
Denne profilen finnes  

også i eik.
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VÅRE BYGGEGUIDER
Å velge panel som en del av interiøret er et smart, tidløst og miljøvennlig valg. For at resultatet skal 
bli så pent og langvarig som mulig, er det lurt å følge anbefalingene nedenfor. For deg som ønsker 
en detaljert veiledning om montering og behandling av panel, anbefaler vi at du leser eller laster ned 
«SLIK GJØR DU DET»-guiden vår fra våre nettsider. Se tips boble på neste siden.

LAGRE

Panel og listverk skal lagres tørt, gjerne mørkt, og i tett plast- 

emballasje. Dersom rommet er solrikt, må buntene dekkes til slik  

at panelen ikke mørkner ulikt. Panel og listverk skal ikke lagres 

ute eller i en fuktig garasje eller kjeller.

AKKLIMATISERE

Lister og panel i heltre er et levende naturmateriale. De vil naturlig 

krympe og svelle i takt med luftfuktigheten i rommet der de 

monteres. Det er derfor viktig å la bordene få ligge å stabilisere 

seg i det klimaet og det rommet de skal settes opp i. Da unngår 

du at bordene krummer og kryper mer enn det som er naturlig. 

Akklimatisering skjer med plasten på, eller at bordene ligger  

under press. Før montering bør panelet være tørket (akklimatisert) 

til en fuktighetsgrad på ca. 12 %.  Du kan lese mer om fuktighets-

grader i tre og norsk klima i vår guide på nett.

KONTROLLERE

Kontroll av materialkvaliteten må gjøres før panelet eller  

listverket monteres, ellers mister man normalt klageretten.  

Merk at kvalitetskravene i NS 3180 gir et visst slingringsmonn.

SORTERE PANEL

Sorter bordene før du setter dem opp, slik at trekvaliteten blir noen-

lunde jevn. Bord med avvikende uttrykk kappes for bruk f. eks. over og 

under vinduer og dører. Ikke trekk bordene fra hverandre for å fylle 

veggbredden! De vil da kunne gå helt fra hverandre når de tørker.

SETTE OPP PANEL

Ved montering av fabrikkbehandlet (beiset, lasert, malt) panel, 

er det viktig å sprette flere bunter, og blande lengdene på vegg. 

Absorberingsevnen til bordene varierer utfra treets oppveksts-

vilkår, hvor i trestokken det er hentet fra og bordets bredde.

MONTERE LISTVERK

Det finnes utallige typer listerverk og de har mange funksjoner. 

Ofte skal listverket gi en pen avslutning på en flate, dekke og 

forskjønne en overgang fra vegg til enten gulv eller tak, eller ramme 

inn en dør eller vindu. På innvendige hjørner gjerde du listen i 

45 grader slik at baksiden av listen er lik lengden på veggen.

Grovkapp 1 cm fra vinkelen du trenger, og la listene tørke 

i rommet der det skal monteres i en uke. Da blir krympen minst 

mulig. Sett listene inntil hverandre i hjørnet og stift dem til 

veggen. Ved listing av utvendige hjørner skal listens bakside 

være like lang som veggen, men listen må gjerde motsatt vei. 

For å få listene til å sitte helt sammen i utvendige hjørner,  

brukes det lim i sammenføyningen. Lister med en bredde over  

50 mm skal spikres øverst og nederst, med høyst 60 cm spikeravstand.
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Våre guider er laget for å hjelpe deg behandle og montere panelet og listverket riktig. Vi har også en rekke guider som kan hjelpe deg å 

bygge terrasse, lekestue, pergola og annet i tre til uterommet.

TIPS!
Les eller last ned 

«SLIK GJØR DU DET»-guiden 

vår fra våre nettsider: 

www.bergeneholm.no/

monterepanel
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Bergene Holm AS er en ledende totalleverandør  

av trelast til norsk byggevarehandel og industrielle 

kunder i inn- og utland. 

Vi er 400 medarbeidere som er eksperter på å 

videreforedle solide, miljøsertifiserte tømmerstokker fra 

norske skoger. Alt fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke 

til elegant, profilert listverk produseres og kjøres ut fra 

våre anlegg hver dag.

Bergene Holm Interiør er en ledende norsk produsent 

av interiørprodukter i tre. Vi leverer et bredt spekter av  

foringer, glattkanter, panel- og listverksprofiler og har 

et av Europas råeste anlegg for overflatebehandling av tre.

GULL OG GRØNNE SKOGER | STEMNINGSKOLLEKSJONER

I vårt konsept «Gull og grønne skoger» har vi samlet ulike 

stemningskolleksjoner for hus og hytte. Produktene som får 

plass i de ulike kolleksjonene, blander tidløse tradisjoner med 

moderne teknikker, nye profiler og et hint av glitter og glam. 

Resultatet er interiørprodukter som tar pulsen på dagens 

trender. Se for eksempel etter «TRE bukkene Bruse» og 

«Diamonds and Pearls».

Produktene produseres ved våre avdelinger i Norge,  

basert på tømmer fra miljøsertifiserte skoger. 

Bærekraftig og vakkert.

www.bergeneholm.no | blogg.bergeneholm.no |

interiørblogg.bergeneholm.no | hytteblogg.bergeneholm.no

 

FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST, TWITTER OG YOUTUBE

@bergeneholm | #bergeneholm

Følg oss på nett!


