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MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig 
behandlet trelast klar til bruk uten 
noen form for etterbehandling når den 
er montert. Den innehar unike egen-
skaper som er ideelt for deg som ikke 
ønsker å bruke tida di på vedlikehold. 

MøreRoyal® er hyppig brukt både 
på næringsbygg, driftsbygninger, 
støyskjermer og ikke minst som  
kledning, tak og terrasse til private 
boliger. I tillegg er vårt uterom- 
konsept Talgø OutLiving® basert  
på produkter i MøreRoyal®-kvalitet. 
Det samme er våre byggesett  i Talgø 
PlusConcept bestående av hage-
stuer, multiboder og pergolaløsninger.

Vi har PEFC-sertifikat på plass og kan 
dokumentere bruk av bærekraftig 
råstoff, vi har miljødeklarasjonen EPD 
på våre materialer, og MøreRoyal® 
brukes hyppig i BREEAM-sertifiserte 
bygg. 

DETTE ER MøreRoyal®

Terrassebord UNO med rill
grå RG25
Foto: Per Flåthe

Forside:
Terrassebord UNO med rill
grå RG25
Foto: Lediard Foto
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Terrassebord DUO
brun  RB10
Foto: Lediard Foto

FREMSTILLING AV 
MøreRoyal®

TRYKKIMPREGNERT MATERIALE
I prosessen der MøreRoyal® fremstilles gjennomgår 
trelasten 2 behandlinger. Den trykkimpregneres først 
med et kobberbasert impregneringsmiddel.

KOKES I OLJE UNDER VAKUUM
Deretter kokes den fra 6 til 8 timer i olje under  
vakuum - en hel liter olje pr m2  blir da kokt inn i treet. 
Resultatet er en tørket trelast som er innoljet på alle 
sider. Oljeforseglingen reduserer fuktopptak,  
svelling, krymping og sprekking, og gir et mer stabilt 
virke. Før kokeprosessen kan oljen tilsettes fargepig-
menter. Fargen kokes dermed inn i treverket, og resul-
tatet blir et materiale som er bestandig mot UV-stråling 
og ikke trenger fargevedlikehold før etter 6-10 år, noe 
kortere på terrasse. Dette blir en subjektiv, kosmetisk  
vurdering

GIR UNIKE EGENSKAPER

MINDRE FLISING

MINDRE SPREKKING

MINMALT MED KRYMPING

LENGRE VEDLIKEHOLDSINTER-
VALLER - ENKELT VEDLIKEHOLD

MINMALT MED SVELLING
= FORMSTABILT TREVERK
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Terrassebord UNO med rill
grå RG25
Foto: Lediard Foto
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HVORFOR

ENKEL MONTERING - FERDIGBEHANDLET

PRODUKTFORDELER

GUNSTIG I NORDISK KLIMA

Førstesortert trelast er sortert etter krav i NS EN 3188 for trykkimpregnerte terasse-
bord – kun det beste er godt nok
For å bli et MøreRoyal®-produkt må materialet gjennom egne sorteringskrav for å sikre god kvalitet.

Behandlet på alle sider
I MøreRoyal®-prosessen blir materialene behandlet på alle sider - under, over, sider og ender. Slik 
ivaretar vi treets egenskaper uansett ytre påvirkning. 

Formstabilt
Et MøreRoyal® materiale har egenskapene minimal vridning, krymping, svelling og sprekking.

Råtefritt
MøreRoyal®-behandlingen kapsler inn impregneringen i treet og sørger for en ekstrem råte- 
beskyttelse. Dette gjør at argumentet om råtefrihet står sterkt for et MøreRoyal®-produkt ved riktig 
bruk og montering. (Klasse AB over mark) Vi gir deg derfor 50 års garanti mot råte! (NB Ved riktig 
bruk, se våre hjemmesider www.talgo.no for nærmere informasjon.).

Mindre flising
Materialer som blir MøreRoyal®behandlet er beskyttet mot endringer påvirket av temperatur og 
fuktighet. Dette gir redusert flising.

KOSMETISK VEDLIKEHOLD
La oss slå det fast med en gang - INGENTING er vedlikeholdsfritt. Men du kan gjøre valg som 
gjør vedlikehold enkelt, og til og med kun en kosmetisk vurdering. MøreRoyal®-prosessen 
tilfører olje inn i treet, slik at behandlingen varer lenge.  Vær, vind og sollys vil alltid påvirke alt 
levende materiale. Tid er en knapphetsfaktor i vår samfunnsutvikling. Bruk mindre tid på vedlike-
hold uten risiko for råte. Materialene kan fint stå i 10-20 år uten noen form for etterbehandling. 
I disse årene blir det en individuell, kosmetisk vurdering om man ønsker å etterbehandle med 
MøreRoyal® Treoljer – avhengig  av bruk og ytre påvirkning. Ved all evt. etterbehandling skal det 
brukes MøreRoyal® Treoljer dersom garantibestemmelsene skal gjelde. 

Det varme og våte vestlandsklimaet brer seg, noe som gir større sjanse for råteskader på hus. 
Det må for framtida brukes andre og mer råtebestandige materialer enn det som er vanlig i dag.
Kilde: Klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk Institutt og Anders-Johan Akmås, Byggforsk om klimaendringer og 
materialvalg.

• 35 ÅRS ERFARIN
G

 •

• 3
5 

ÅRS ERFARING •

Ingen forbehandling - ingen etterbehandling. Klar for montering! Materialene kan monteres til alle årstider 
og ved alle klimaforhold uten å måtte ta de samme hensyn som ved vanlige materialer.
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MøreRoyal® TERRASSEBORD  - LEVERES I 3 FARGER

Fargene er transparente, noe som fører til at trestrukturen er synlig og gir materialene en levende overflate. 
Det blir også en svak variasjon i overflatespillet ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og 
pigmentopptak.

FARGER

RG.25 GRÅ

RB.10 BRUN

RO.0 NØYTRAL

Den grå fargen vil som fersk 
og på kjøpstidspunktet fremstå 
som grønnlig, da impregnerin-
gen som ligger i bunn skinner 
noe igjennom den transparente 
fargebehandlingen. Allerede 
etter kort tids eksponering for 
sollys og vær vil fargeendrings-
prosessen starte, og etter en 
vinter vil terrassen fremstå som 
mellomgrå.

Alt treverk bleker - også Møre-
Royal®. Den brune fargen vil 
lysne med påvirkning av vær. 
Noen liker den lysere fargen, 
mens andre ønsker å bevare 
den opprinnelige mørkere 
brune. For å hente tilbake den 
opprinnelige fargen trengs kun 
et kjapt strøk med KLAR Møre-
Royal® olje - gjerne med rull.

Den nøytrale fargen vil som 
fersk og på kjøpstidspunktet 
fremstå som gyllenbrun. Den 
er metta av olje og impregner-
ingen som ligger i bunn skinner 
noe igjennom den transparente 
fargebehandlingen. Med  
eksponering for sollys og vær 
vil fargen endre seg over til en 
værgrå overflate. Vær obs på 
at partier som er under tak/i 
skygge ikke vil utvikle seg like 
raskt som flater som er direkte-
eksponert for vær. 

Fersk
MøreRoyal® grå

MøreRoyal® grå
eksponert for 
sollys i 3 mnd

MøreRoyal® 
brun slik den 
fremstår som ny

MøreRoyal® brun
etter 2-3 års 

eksponering for 
sollys

MøreRoyal® 
nøytral slik den 
fremstår som ny

MøreRoyal® 
nøytral etter 2-3 
års eksponering 

for sollys
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Alle MøreRoyal® farger vil gradvis blekes av værpåkjennin-
gen. Først mot sør og vest. Kvalitetsmessig er det imidlertid 
ingen forskjell. Oljen er kokt inn i treet og beskytter  
materialene. Det er ulikheter i pigmentsammensetningen som 
utgjør de marginale forskjellene.

NCS FARGEKODER

FARGER OG TID

Å finne NCS fargekoder som er tilnærmet lik våre  
MøreRoyal® farger er krevende. MøreRoyal® har transparent 
farge, og dekkende overflater som NCS-fargene gir vil aldri gi 
likt resultat med det transparente. Høvlede og uhøvlede flater 
har også ulikt pigmentopptak og kompliserer dette ytterligere.  
Her er de nærmeste kodene: 

MøreRoyal® RB.10 Brun: 

NCS S 8010-Y50R. 
Nærmeste RAL-farge: Ral 8014

MøreRoyal® RG.25 Grå: 

NCS S 7005-Y-20R. 
Nærmeste RAL-farge: Ral 7039 

Disse NCS og RAL-kodene er bare veiledende. Materialene 
forandrer seg også med tid, og hva som blir riktigst for nyere 
kontra eldre materialer vil variere. Prøv deg evt. fram sammen 
med din malingsleverandør for å finne best mulig resultat.

VEDLIKEHOLDSINTERVALLER
MøreRoyal® DUO og UNO terrassebord er innsatt med olje 
ved levering, og man trenger ikke å tilføre ny olje de første 
årene. Eventuell overflateolje på leveringstidspunkt tørkes av 
med en fille. 

Upigmenterte RO.0 vil bli «værgrå» over tid, mens de pigmen-
terte vil bli påvirket av UV-stråler, noe som medfører gradvis 
bleking av pigmentet. Derfor vil de ulike fargene ha ulike farge-
vedlikeholdsintervaller. Nøytral RO.0 kan fint ligge i en årrekke 
uten fargevedlikehold når den har fått den værgrå patinaen 
som mange er ute etter. Den grå RG25 vil også trenge lite 
oppfrisking de første årene, mens den brune RB10 er den den 
som tidligst vil miste noe av fargen og lysne av værpåvirkning.

For vedlikehold av MøreRoyal terrasse skal MøreRoyal®  
Terrasseolje Eksklusiv brukes. Når dette skal gjøres blir en 
subjektiv kosmetisk vurdering. Vedlikeholdsintervall for  
MøreRoyal® terrasse  er avhengig av hvilken påvirkning 
produktet har av vær, vind og sollys. 

Dersom oljen danner film på overflaten, er det stor risiko for at 
den senere vil flasse av. Overflødig olje vil også være grobunn 
for overflatesopp. Tørk derfor av overflødig olje etter påføring. 
MøreRoyal® Treolje og Terrasseolje Eksklusiv inneholder 
soppdreper som skal redusere dannelsen av overflatesopp.

Terrassebord behandlet med MøreRoyal®-olje forblir våt på 
overflaten etter nedbør, da vannet ikke suges opp av bordene 
som på en terrasse som ikke er oljet. Eventuelle harpiksutslag 
bør børstes/skrapes bort før påføring av ny olje. Ved harpiks-
utslag anbefales det at harpiksen får krystallisere seg og at 
den får forvitre av seg selv.

Sørenga. Oslo. Utbygger: Veidekke
Terrassebord DUO

brun RB10

9



TERRASSEBORD DUO 
2-SIDIG VENDBAR, RB10 BRUN

Terrassebordet har en glatt og en rillet side. Dette 
gir valgmuligheter med hensyn til personlig smak og 
designønsker. Rillet side er definert som A-side, men 
begge sider gir godt resultat.

SORTIMENT

28x70 DUO
NOBB 43983096

28x95 DUO
NOBB 43983202

28x120 DUO
NOBB 43983274

28x145 DUO
NOBB 43983376

28x45 DUO
NOBB 43982986

Dekningsmål: 22,3 lm pr m2

Dekningsmål: 14,3 lm pr m2

Dekningsmål: 10,6 lm pr m2

Dekningsmål: 8,4 lm pr m2

Dekningsmål: 6,9 lm pr m2
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Terrassebord DUO
brun RB10

Foto: Lediard Foto

FESTEMIDLER
Både på kledning, terrasse og tretak i MøreRoyal® 
skal det brukes rustfrie festemidler A2 eller syre-
fast A4. I maritime miljøer og saltholdige kystmiljøer 
brukes alltid syrefaste festemidler A4. 
 
Rustfritt/syrefast stål har en god motstandskraft mot 
korrosjon fordi stålet er legert med krom. Dette gir et 
trygt og vakkert resultat som vil gi lang levetid både 
for materialer og skruer.
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TERRASSEBORD DUO 
2-SIDIG VENDBAR, RO0 NØYTRAL

Terrassebordet har en glatt og en rillet side. Dette 
gir valgmuligheter med hensyn til personlig smak og 
designønsker. Rillet side er definert som A-side, men 
begge sider gir godt resultat.

SORTIMENT

28x70 DUO
NOBB 43983062

28x95 DUO
NOBB 43983153

28x120 DUO
NOBB 43983240

28x145 DUO
NOBB 43983312

28x45 DUO
NOBB 43982884

Dekningsmål: 22,3 lm pr m2

Dekningsmål: 14,3 lm pr m2

Dekningsmål: 10,6 lm pr m2

Dekningsmål: 8,4 lm pr m2

Dekningsmål: 6,9 lm pr m2
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DUO - VENDBART
Et Terrassebord DUO er tosidig og vendtbart. Det 
betyr at du kan selv velge hvilken side du vil legge, 
rillet eller glatt side opp. Er du ekstra kreativ kan du 
også kombinere dimensjoner og lage egne møn-
ster og innramminger. Se mer om leggemønster og 
omramminger på s 16-17.

LES OM 
FARGER 
OG TID PÅ  
S 8-9

Terrassebord  DUO
nøytral RO 0 - glatt side opp

Foto: Lediard Foto
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Terrassebordet selges som rillet. B-side uten rill kan 
legges dersom kunden ønsker det, men produsent 
garanterer ikke for kosmetisk utseende på denne siden 
på grunn av strømerker.  

SORTIMENT

28x120 UNO
NOBB 47258521

28x145 UNO
NOBB 47258536

28x45 UNO
NOBB 47258498

28x70 UNO
NOBB 47258502

28x95 UNO
NOBB 47258517

Dekningsmål: 22,3 lm pr m2

Dekningsmål: 14,3 lm pr m2

Dekningsmål: 10,6 lm pr m2

Dekningsmål: 8,4 lm pr m2

Dekningsmål: 6,9 lm pr m2

TERRASSEBORD UNO 
1-SIDIG, RG25 GRÅ
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UNO MED RILL

Terrassebord UNO med rill i MøreRoyal® GRÅ 
(RG25) legges med rillet side opp. Den er ferdig 
fargesatt i en nydelig, transparent gråfarge like 
perfekt for den moderne boligen som for hytta.

Gråfargen utvikler seg med tid, og blir finere og 
finere og klarere grå etter en vinter. 

Terrassebord UNO med rill
grå RG 25  28x45

Foto: Lediard Foto
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TIPS MONTERING

OMRAMMINGER

ENKEL RAMME
Et terrassebord i samme eller avvikende dimen-
sjon fra resten av terrassen legges rundt hele og 
rammer inn samt skjuler endeved. Velg glatt eller 
rillet side opp.

DOBBEL RAMME
Dobbel ramme gir en enda mer markert  
omramming og fremstår som forseggjort og pent.

SKRÅTT HJØRE BREKT HJØRNE

ALTERNATIVE HJØRNER

HJØRNE MED OMLEGG

VIFTE DIAGONAL RUTER

ALTERNATIVE LEGGEMØNSTER

LEGG EN PLAN
Når du skal bygge terrasse 
anbefaler vi deg å legg en 
ordentlig plan - tenk godt  
igjennom hvordan du vil ha  
terrassen din og bruk gjerne 
våre tips på s 18-19. Da blir du 
mer fornøyd med sluttresultatet 
og byggingen blir lettere å  
gjennomføre. Selve finishen og 
detaljene er kanskje det som 
avgjør hvor fornøyd du blir til 
slutt, og derfor verd å bruke litt 
tid på.
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LEGGEANVISNING
Leggeanvisning: MøreRoyal® terrassebord legges på bjelkelag med cc 600 mm. Terrasse-
bordene er tørket under produksjonen, og det anbefales minimum 2 mm spalte mellom 
bordene (bladtykkelse på tomme- stokken). Som festemiddel brukes rustfrie A2 eller 
syrefast A4 skruer.

NB! Alle kappflater forsegles med MøreRoyal® Treolje/Terrasseolje.

EKSEMPLER PÅ DETALJER 

SKJULT INNFESTING
Dersom du ønsker en overflate på terrassen uten synlige skruer finnes det nå verktøy på 
markedet som hjelper deg med dette.Terrasseskruen monteres da enkelt i sidene på  
terrassebordet slik at montasjen blir skjult. Dette ved hjelp av et spesialtilpasset monter-
ingsverktøy og bits. Verktøyet sørger for lik avstand mellom hvert terrassebord samtidig 
som vinkelen skruen monteres i, gir en sterk og holdbar montasje. Sluttresultatet blir meget 
pent uten synlige skruer, fliser eller sprekker. Spør din byggevarebutikk om dette.

SKRUING I KANT OG HJØRNER
Et MøreRoyal® terrassebord er kokt “seigt” og har ikke like lett for å 
sprekke som et vanlig terrassebord ved skruing i kant og hjørner, og ved 
feks skruing inn fra siden for å låse et hjørne.
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PLANLEGG TERRASSEN

Soner
Tenk på ulike soner på terrassen som ut fra  
sol/skyggeforhold er egnet til ulike ting. Disse  
sonene har også ulikt behov for innsyn/utsyn/  
skjerming/overbygg/lys og annet.
Eksempel på soner hvor du naturlig ser for deg
• Spiseplassen
• Grillplassen
• Hvileplassen
• Solingsplassen

Skjerming
Hvor trenger du skjerming for vind, sollys  
og nedbør?
• Levegger i tre med eller uten glass
• Legevegger i textilene
• Markiser i textilene

Avsatser/nivåer/trapper
Er din terrasse slik at det er hensiktsmessig å bygge i 
flere nivåer? Dette kan også bryte opp store flater og 
gjøre terrassen mer innbydende og spennende.
Kanskje kan en trapp/nivådeler bygges som en benk/
oppbevaringskasse? Jo større terrassen er, jo mer  
hensiktsmessig er det å bryte opp flatene.

Visuelle effekter/
innramming
Tenk på om du ønsker ulike soner på terrassen 
markert gjennom innramminger og leggemønster i 
terrassen. Kombinasjoner glatt/rillet side og ulike 
dimensjoner av terrassebord kan fint ramme inn 
og markere soner, inngangsparti, rundt stolper, 
trapper, avsatser med mer. Se s 8 for 
tips til leggemønster.

Vi anbefaler deg å lage en enkel skisse før du starter med ditt terrasseprosjekt. Hvor er det naturlig å spise, hvor 
trenger du skjerming for innsyn, hvor skal grillen stå, hvor trenger du et overbygg? Kikk på vår skisse og tenk 
igjennom om det er noen av disse tipsene du kunne tenke deg å dra nytte av. Se også s 8-9 om leggemønster/ 
omramminger og hjørner. Da er du godt i gang, jobben blir morsommere og sluttresultatet bedre! 

SOLEPLASSEN
GRILLPLASSEN

PERGOLA

MARKISE

UTEKJØKKEN M/ 
PERGOLATAK/PLEKSI

TRAPP MED OPPBEVARING

MULTIBOD

SPISEPLASSEN

LEKEPLASSEN

URTEHAGE

Oppbevaring
Tenk på plasser du kan utnytte til oppbevaring  
allerede når du bygger. 
• Luke i gulvet?
• Skuffer i trapper
• Benker/kasser i avsatser
• Putekasser bygget av MULTIstolper/ terrassebord
• Egen bod til oppbevaring

18



PLANLEGG TERRASSEN

Innsyn/utsyn
Tenk på hvor du ønsker å verne for innsyn 
eller åpne for utsyn når du velger skjerming.
• Levegger i tre med eller uten glass
• Rekkverk i tre eller glass

Gangbaner/forsterkning/underlag
Hvor vil de naturlige gangbanene komme til å gå? 
Her vil det bli størst slitasje.
• Forsterkning med stein
• Forsterkning med jernbanesviller (grovere materialer,   

se s 25.)
• Stein som underlag for grill/ildsted

Belysning
Hvor er det hensiktsmessig med belysning?

• På vegg
• Nedfelt i terrassen
• I gangbaner
• På rekkverk/levegger
• I plantekasser

Innfelt jacuzzi/beplantning
Har du en stor terrasse vil det kanskje være aktuelt med 

plantekasser, jacuzzi eller annet innfelt i terrassen?
• Bygget av MULTIstolper/ 

terrassebord
• Bygget av jernbanesviller
• Bygget i stein

- 

Under tak
Kanskje skal du sammen med terrassen sette opp en egen 

hagestue der du er skjermet både for vær og vind, sitter lunt 
og kan forlenge sommersesongen, samt har plass til opp- 

bevaring/vinterlagring av hagemøbler? Mange ulike modeller/
størrelser i PlusConcept by NOA ByggDesign. 

Se www.talgo.no for nærmere info.

SOLEPLASSEN

UTEDUSJ

LE
V

E
G

G
E

R

SVILLER MED LYS

MARKISE

UTEKJØKKEN M/ 
PERGOLATAK/PLEKSI

TRAPP MED OPPBEVARING

JACUZZI

HAGESTUE

HVILEPLASSEN

SPISEPLASSEN

Kom i gang!
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PROSJEKTER

MøreRoyal® er hyppig brukt på store 
prosjekter med høye krav til lite ved-
likehold og lang levetid. Både kledning, 
tretak og terrasse gir et ferdig fargesatt
sluttresultat ved montering.

• Ferdig fargesatt på alle sider
• Uten etterarbeid ved montering
• Stabilt virke
• Letter materialer
• Kan monteres ved alle årstider
• 6 fargevalg

Nøytral RO0
Hovlia, Ellingsøy

Atriehagen Cato-senteret
Foto: CB Foto

GODE ARGUMENTER

Quality Hotell Langesund
Foto: Per Flåthe

Quality Hotell Langesund
Foto: Per Flåthe

Clarion Hotel Congress, Trondheim

Sørenga, Oslo. Utbygger: Veidekke

Sørenga, Oslo. Utbygger: Veidekke

Kontakt oss og snakk med vår  
prosjektansvarlig for tilbud og veiledning.
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Grå RG25
Dobbelfals tett, stående

Privat hytte
Foto: Inger Marie GriniSørenga, Oslo. Utbygger: Veidekke
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Terrasebord UNO med rill
Grå RG25, 28x145
Foto: Lediard Foto
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KLEDNING

ØVRIGE PRODUKTER

TRETAK

TALGØ PLUSCONCEPT

TALGØ OUTLIVING

MøreRoyal® kledning leveres i 6 farger: 
brun, grå, nøytral, rød, oker og nyheten 
setersvart. Kledningen leveres i alle vanlige 
profiler og dimensjoner og er hyppig brukt 
både på større prosjekter og på vanlige 
eneboliger.

MøreRoyal® tretak er stadig mer i skuddet 
både på moderne byggverk og mer  
tradisjonsrike bygg. Vårt tretak leveres i 
fargene nøytral, setersvart, brun og grå, og 
finnes i 2 ulike vendbare dimensjoner, noe 
som gir mulighet for ulike visuelle uttrykk på 
taket avhengig av bredde på underligger og 
overliggger.

PlusConcept by NOA ByggDesign er en 
serie arktiektutviklede byggesett til hagen 
innen kategoriene hagestuer, multiboder og 
pergola. Byggene er fleksible med mange 
valgmuligheter, og du setter det enkelt opp 
selv på en dag. Komplett priset og ferdig 
behandlet - klart til bruk!

OutLiving er vårt konsept til uterommet som 
tar utgangspunkt i MøreRoyal® og der alt 
passer sammen. Hagemøbler, MULTIstolper, 
treheller, stein, trappevanger, hagesviller, 
jernbanesviller, levegger, markiser, parasoller 
mm.

Tretak og kledning, grå RG25
Foto: Inger Marie Grini

Kledning nøytral RO0
Foto: Marthe Mølstre

Hagestue 1001 brun RB10

Jernbanesviller + lekter  48x48 brun RB10
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Setersvart RS25 og  Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant 
Foto: Vestlandshus

SOLID OG RØFT
Massive jernbanesviller med rustikk overflate har de 
siste årene bltt populært til mange ulike bruksom-
råder i hagen. De brykes hyppig både som gang-
baner, som støttemurer, som trapper og avsatser og 
som omramminger for bed eller terrasser. 

Svillene finnes både i grå og brun og leveres i 
fastlengder på 1,80 m.

Jernbanesvillene er impregnert klasse A - godkjent 
for jordkontakt.

Jernbanesville
Brun RB10
Foto: Lediard Foto
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JERNBANESVILLER

JERNBANESVILLE  7,5 X 20 X180

BRUN  NOBB  46265221 
GRÅ  NOBB  49212872

TRAPPER

GANGBANER

STØTTEMUR/OMRAMMING/BED
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Setersvart RS25 og  Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant 
Foto: Vestlandshus

Hagesville
Brun RB10
Design: Darren Saines
Foto: Lediard Foto
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HAGESVILLER

HAGESVILLE  10 X 12 X 250

BRUN  NOBB  46265198 
GRÅ  NOBB  49212853

På samme måte som jernbanesviller har også  
hagesviller funnet sin vei inn i norske hager. Brukes 
som støttemurer, som kantavslutninger og bed. 

Hegsvillen har 2 flate og 2 buede sider.

Svillene finnes både i grå og brun og leveres i 
fastlengder på 2,50 m.

Hagesvillene er impregnert klasse A - godkjent for 
jordkontakt.
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Setersvart RS25 og  Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant 
Foto: Vestlandshus
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BRYGGEDEKKE

RG.25 GRÅ RB.10 BRUN

RO.0 NØYTRAL

34x14528x145

DIMENSJONER

FARGER

Bryggedekke DUO er 
vendbart, og det er valgfritt 
om man ønsker å benytte 
siden med profil eller uten 
profil som A-side. Dette gir 
også muligheter til å skape 
mønster og variere visuelt 
uttrykk gjennom kombi-
nasjoner av dimensjoner 
og overflater.

RS.25 SETERSVART

45x145

TIL STØRRE PROSJEKTER 
OG PRIVATE BRYGGER
I mange byer og tettsteder settes det fokus 
på havn, brygge og sjøkant i forbindelse med 
byfornyelse, forskjønning og infrastrukturut-
vikling, alt fra mindre utbygginger til større 
prosjekter. 

Vi ser også en rekke private båthavner og 
småbrygger langs kysten.

Talgø har utviklet produktet Bryggedekke 
DUO, et vendbart kraftig dekke særlig egnet 
til slikt bruk.

Bryggedekke DUO har en glatthøvlet, profilert 
side med v-fas spor og en side uten profil. 
Den uprofilerte siden har en skåret overflate 
som er ru og røff og egner seg godt til grove 
rustikke miljøer.

Kolleksjonen leveres i  
3 tykkelser og i 4  
fargevarianter. 

FESTEMIDLER
I maritime miljøer skal det brukes A4  
festemidler til MøreRoyal®  - rustfritt og 
syrefast.

PROSJEKTLEVERANSER
Vi leverer som standard i fallende lengder, 
men tilbyr fastlengder/precut til prosjekter.

MONTERING
Trevirke som benyttes i sjøvann kan angripes 
av marine treborere, slik som pælemark og 
pælelus. Disse lever i trevirke og kan gjøre 
omfattende skader på kort tid. For å unngå 
slike skader må trevirket ikke være  
permanent eller regelmessig nedsenket i  
sjøvann. Det tryggeste er derfor å holde 
trevirket ovenfor tidevannssonen, dvs.  
ovenfor det området som dekkes av vann 
ved høyvann.

Dekningsmål alle tykkelser: 6,9 lm pr m2

28x145 NOBB 51908825
34x145 NOBB 51908844
45X145 NOBB 52099505

28x145 NOBB 51908814
34x145 NOBB 51908833
45X145 NOBB 52099494

28x145 NOBB 51909321
34x145 NOBB 51909336
45X145 NOBB 52099532

28x145 NOBB 51938925
34x145 NOBB 51938933
45X145 NOBB 52099486
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Setersvart RS25 og  Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant 
Foto: Vestlandshus

GLASSREKKVERK 
ER TILGJENGELIG PÅ LAGER 

FRA CA 1. AUGUST 2017



GLASSREKKVERK VARIANTER

DELER

I forlengelsen av MøreRoyal® terrasse kan du også kjøpe et rekkverksystem med flere ulike  
kombinasjonsmuligheter i glass, syrefast stål (AISI 316) og/eller treverk. 

Systemet er komplett med løsninger for toppmontering, frontmontering, hjørner, endeavslutninger,  
ledding og flex for variable vinkler, og alle deler leveres i høykvalitets syrefast stål med børstet overflate.
Rekkverket er utformet slik at det tilfredsstiller krav i gjeldende teknisk forskrift kap. §12-17 Rekkverk. 

GLASSREKKVERK 
I SYREFAST STÅL OG MøreRoyal®

NYHET

STÅL + GLASS + STÅL
Stålstolper 4x4cm og håndløper 
5x5cm i kvadratisk, syrefast stål.  
 
Finnes som toppmontering  
og frontmontering.

Glassplater i klart, herdet  
og laminert 3 lags sikkerhets-
glass, 8,76 mm.

Størrelser: intervaller pr 10 cm 
fra cc20-cc120. 

Totalt 11 ulike bredder

Brakett for feste av 
balkongtopp i tre

 
Finnes som toppmontering  
og frontmontering. 

STÅL + GLASS + TRE
Stålstolper og balkongtopp 
i MøreRoyal®.

TRE + GLASS + TRE
stolper og balkongtopp 
i MøreRoyal®.

Balkongtoppen er nyutviklet og er 
en smekrere variant som gir midre 
overheng, har rette kanter og et stramt 
design som passer løsningen.

Veggfeste

Stålstolper i syrefast stål
for toppmontering.  
Leveres med pent  
deksel som skjuler  
skruing mot underlag

• Endestolpe
• Midtstolpe 
• Hjørnestolpe

Stålstolper i syrefast stål til 
frontmontering:

• Endestolpe venstre
• Endestolpe høyre 
• Midtstolpe 
• Hjørnestolpe utvendig
• Hjørnestolpe innvendig

Skjøtedeler til håndløper i stål:

Kvadratisk håndløper
5x5 cm i syrefast stål:

Lengde: 115 cm 
(cc120)

Balkongtopp skrå i  
MøreRoyal®.  
Farger: brun RB.10 og 
grå RG.25.

Sign. GodkjentKontroll Rev. ID

Prosjektnr.

Prosjektnr.

Fase.

Status
Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato opprettet

Dato oppr.

Mål:

1:72,38,
1:2

Tegningsnr.

A72-101

Tegning

Generic Perspective

Norsk Prosjekteringsmal 19
Adresse 0000 Sted

Gnr./Bnr./Festenr.

Gnr/Bnr/Festenr

120

3
4

2
2

30

7,6°

NYHET
NY PROFIL

Glassklemme for 
feste i trestolpe/vegg

Se vår beregnings-
kalkulator på 
www.talgo.no
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Levegg grå RG25
Bryggedekke DUO
Grå RG25, 34x145

MODERNE OG SOLID

Et ny generasjon norskproduserte levegger i 
MøreRoyal® med moderne design og design-
likhet med hagestuer og multiboder fra Talgø 
PlusConcept. 

HUSK
Du må alltid ta hensyn til 
lokale vindforhold. Det er 
viktig å vurdere nødvendig 
støtte. Spør din lokale 
MøreRoyal®-forhandler
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LEVEGG VARIANTER

• Skjerm for innsyn og vind med tette vegger, eller åpne for utsikt med vegger 
med glass

• Lik kledning på begge sider, så leveggen er like pen på utside og innside. 
• Ingen synlige skruer på veggflatene.
• Enkel montering - ingen tykke stolper i sammenføyingen av veggene, men 

stolper kan brukes dersom mange skal monteres i rekke og veggene 
trenger avstiving.

• 4 ulike typer veggelementer tilgjengelig
• Alle glass er i 4 mm herdet glass 
• Solid ramme på 36x73 millimeter
• Kan festes i eksisterende konstruksjon eller frittstående ved hjelp av stolper
• Kan festes på dekke av tre, betong, bakke eller fjell

LEVEGGER
NYHET

MøreRoyal® GRÅ RG.25

MøreRoyal® BRUN RB.10

SAMMENFØYING HJØRNE:
I hjørner brukes MULTI-stolpen 
(ende eller hjørne)7x7x200 
NOBB 46167520/46167516 (brun)

NOBB 49213201/49213152 (grå)

2 glass 120b x 180h

NOBB 51757595

1 glass 120b x 180h

NOBB 51757716

Tett 120b x 180h

NOBB 51757334

1 glass 60b x 180h

NOBB 51757803

2 glass 60b x 180h

NOBB 52876418

2 glass 120b x 180h

NOBB 51757372

1 glass 120b x 180h

NOBB 51757644

Tett 120b x 180h

NOBB 51757296

1 glass 60b x 180h

NOBB 51757792

2 glass 60b x 180h

NOBB 52876403

ALT 2:
Balkongtopp skrå 34/22x120 
NOBB 51945335 (brun)

NOBB 51945346  (grå)

Montering direkte på dekke Montering på klosser Montering mellom stolper
- særlig viktig med åpning under 

på vindutsatte steder

SAMMENFØYING TOPP:

ALT1
Et vanlig terrassebord 28x95 mm 
for å binde sammen elementene 
på toppen. 
NOBB 43983202



MULTISTOLPER

MULTIstolpe  Ende

NOBB BRUN 46167520
NOBB GRÅ 49213201

MULTIstolpe Hjørne

NOBB BRUN 46167516
NOBB GRÅ 47213152

MULTIstolpe Skjøte

NOBB BRUN 46167535
NOBB GRÅ 47213178

MULTIstolper med ferdige freste 
spor tilpasset terrassebord  

Se også video 
på YouTube

MULTIstolpen  er en stolpe skreddersydd for selvbyggeren som 
liker å pusle med egne prosjekter. Den har innfreste spor tilpasset 
terrassebordenes tykkelse. Tre terrassebord ned i sporet, finn fram 
legobyggeren i deg og sett i gang!

Dagseng med forheng og  
madrass. 

Vi har laget et fiks ferdig idèhefte 
med inspirasjon og tips til ting du 
kan lage selv. Her finner du både 
bilder, tegninger, materielllister og 
noen step-by-step-instruksjoner.
Du finner heftet for nedlasting på 
www.talgo.no samt hos ledende 
byggevarebutikker som selger 
MøreRoyal ®.
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Setersvart RS25 og  Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant 
Foto: Vestlandshus

Urtekasse
MULTIstolpe hjørne brun RB10
Terrassebord  DUO brun RB10

Foto: Lediard foto
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BYGG SELV (DIY)

UTEKJØKKEN
BESKRIVELSE:

Utekjøkkenbenken stables opp med Herregårdsten eller 
tilsvarende (27x20x13,5 og 27x20x6). 

Bakveggen, sidene og midtdeleren legges i forband (med 
overlapping) i høyden, for best mulig stabilitet. Stable og 
montere 3 høyder steinheller (27x20x13,5) med spesiallim. 
Fest deretter tre sviller i full lengde (180cm) til hylle, med 
plugger og skruer tilpasset stein, fra forkanten av  
utekjøkkenbenken. 

Lim fast en høyde av steinhellene 27X20X13,5 på 
bakveggen. Monter en høyde av steinhellene 27x20x6  
på svillene (hylla) til sider og midtdeler. Fortsett med 2  
høyder av steinhellene 27x20x13,5 lagt i forband med  
både bakvegg, sider og midtdeler.

Fest så tre sviller i full lengde (180cm) til benkeplate, med 
plugger og skruer tilpasset stein, fra forkanten av  
utekjøkkenbenken. 

Monter og lim fast to høyder av steinhellene 27X20X13,5 
på bakveggen, og avslutt med en svill i full lengde (180cm) 
til topplist, festet med plugger og skruer tilpasset stein.

Lag gjerne 
utekjøkkenet uten bakvegg

MATERIALLISTE
DEL ANTALL TYPE DIM LENGDE

Sviller 6 Jernbanesviller 7,5x20x180 180 cm

Helstein 96 Herregårdsten 27x20x13,5 Tilpass

Halvstein 9 Herregårdsten 27x20x6 Tilpass

Limes sammen med spesiallim
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Mange flere idèer og  
beskrivesler i vår katalog
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Setersvart RS25 og  Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant 
Foto: Vestlandshus

Juster
størrelse selv ved 
å tilpasse svillene i 
lengden og justere 
antall herregårds- 

stener
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PAVILJONGER

SKJERMING

PARASOLLER

PAVILJONG 3X3X2,6
NOBB GRÅ 48683615
NOBB BEIGE 48683626

PAVILJONG 3X4X2,6

NOBB GRÅ 48683634
NOBB BEIGE 48683653

PARASOLL M/ARM Ø300
NOBB GRÅ 51940957

PARASOLL M/ARM Ø300
NOBB BEIGE 51940961

PARASOLL M/ARM Ø300
NOBB BEIGE 47373041

PARASOLL UMBRA Ø300
NOBB GRÅ 47373018

PARASOLL UMBRA Ø300
NOBB BEIGE 47373022

PARASOLL UMBRA Ø300
NOBB OFFWHITE 49346133

PARASOLLFOT UMBRA 
30 KG GRÅ
NOBB 47373060

PARASOLLVEKT UMBRA  
25 KG GRÅ
NOBB 47373075

MARKISE LEVEGG  
1,8x3 manuell grå
NOBB 48685575

LEVEGGER I TEXTILENE

1,8m

opptil 3,0m

MARKISER

3,0 / 3,5m / 4,0m3,0m / 4,0m opptil 2,5m / 3,0m

opptil 2,5m / 3,0m

MARKISE UTEN MOTOR 
3X2,5  GRÅ NOBB 48685556
4X3  GRÅ NOBB 48685560

MARKISE I KASSETT M/MOTOR 
3X2,5  GRÅ NOBB 48685484 
3,5 X2,5  GRÅ NOBB 48685518 
4X3  GRÅ NOBB 48685522

Motorisert markise med fjernkon-
troll som gir solskjerming på en 
enkel og praktisk måte. Stoff i 
230g textilene gir økt holdbarhet. 
Finnes i tre størrelser.

Manuell markise som gir god 
solskjerming til en rimelig penge. 
Nøytral farge og rent design 
åpner for mange plasserings-
muligheter. Stoff i 230g textilene 
gir økt holdbarhet. Finnes i to 
størrelser.

Praktisk levegg i stoff som gir stor 
fleksibilitet for skjerming på terrassen 
eller balkongen. 230g textilene gir økt 
holdbarhet. Enkel å montere.

Lett håndterbar parasoll med just-
erbart hode. 230g textilene gir økt 
holdbarhet og fargeektehet.  
Parasollfot ikke inkludert.
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Markise uten motor
Terrassebord UNO med rill - lagt med glatt side opp.

RG25 28x145
Foto: Lediard Foto
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FERDIG BEHANDLET
- PÅ INNSIDE OG UTSIDE
Med MøreRoyal®-behandlede 
materialer er hele byggesettet ferdig 
fargesatt, både trykkimpregnert og 
kokt i olje med alle de gode egen- 
skapene til MøreRoyal®-materialene 
på kjøpet. Når bygget er montert er 
det fix ferdig og du slipper maling  
og beising.

ARKITEKTTEGNET
- GODT VISUELT DESIGN
Hele systemet har en touch av 
god estetikk og design utviklet 
av arkitekt. Designet passer godt 
inn i ulike miljøer enten det er ved 
eneboliger i byggefelt, ved hytta på 
fjellet eller ved sjøen, i parker og 
friområder, ved offentlige bygg og 
næringsbygg eller andre settinger.

ENKELT Å MONTERE - 
GJØR DET SELV  
PÅ EN DAG!
Systemet er basert på ferdigbygde 
elementer konstruert for optimal 
enkelhet i montering slik at en 
privatperson med hjelp av en 
håndtlanger fint kan gjøre  
jobben selv. Estimert byggetid på 
et middelstor byggesett er en dag! 

Se monterings-
video på YouTube
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TALGØ PLUSCONCEPT

Roy Blom, Arkitektkontoret Blom, står med sitt team 
bak NOA ByggDesign - et konsept for modulbaserte 
løsninger med stor fleksibiltet og valgfrihet, høy 
kostnadseffektivitet og moderne design!

FLEKSIBELT SYSTEM
MANGE VALGMULIGHETER
Hvert eneste bygg fra oss har den  
fordelen at du selv med enkelhet kan  
gjøre dine individuelle tilpasninger på 
bygget ved å flytte på elementene. 
Monterings-anvisning for ulike  
alternativer følger med byggesettet. 
Dette gir en unik mulighet til å være  
din egen byggherre, uansett antall  
tommeltotter.

KOMPLETT PRISET
Byggesettene er priset komplett 
med unntak av gulv. (dette er 
holdt utenom da en del velger 
å sette bygget på eksisterende 
gulv/platting) Ingen skjulte tillegg, 
ingen store overraskelser. Alt du 
trenger følger med i pakken.

TAK
Bygget leveres med  
tak av selvbyggerpapp samt 
undertak.

Elementbaserte hagestuer bygget i moduler på 60 cm og  
120 cm bredder, i 220 cm høyde. Alle byggene har en dybde på 
266 cm. (yttermål). Modulene har ulike design; tett, med ulike 
glassfeltløsninger med og uten sprosser. Disse kan kombineres 
på ulike måter og gi en perfekt tilpasset løsning for den enkelte. 

FARGER
Alle bygg leveres i 2 farger: 
MøreRoyal® brun og MøreRoyal® 
grå i vedlikeholdsvennlig materiale 
med lang levetid

HAGESTUE MOD 1001
Hagestue med boddel som kan 
bygges som 60 cm eller 120 cm 
bod. Kan speilvendes og du kan 
bytte plass på elementene etter 
eget ønske. 240x360 cm

HAGESTUE MOD 1002
Åpen, romslig hagestue med store 
glassfelster og godt lysinnslipp. 
Bytt plass på elementene etter eget 
ønske. 240x360 cm

PERGOLA MOD 3001
Dekorativ pergola som gjerne 
bygges med en sittebenk i. Perfekt 
foran ildstedet! 120x360 cm

RG.25 GRÅRB.10 BRUN

NYHET FØLG MED
Talgø PlusConcept utvikler seg 
stadig og nyheter vil bli å finne på 
www.talgo.no

GLASS
Alle glasselementer  
leveres med 1-lags  
ripefritt herdet glass i 4 mm.
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Brun RB10
Dobbelfals gammel type
Privat bolig
Foto: Lediard Foto

Terrassebord UNO med rill
grå RG25 28x145
Foto: TMM Produskjon/Eventyrlig oppussing
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Alt trevirke trenger vedlikehold, også MøreRoyal®-
impregnert trelast. Imidlertid er kravet til vedlikehold 
av MøreRoyal®-impregnert trelast mindre og betydelig 
enklere enn ved andre typer trelast. Her vil du finne en 
veiledning for hvordan du skal vedlikeholde og etterbe-
handle MøreRoyal®-impregnert trelast.

HVORDAN ETTERBEHANDLE 
MøreRoyal®-BEHANDLET TRELAST

Slitasje
Over tid vil vær og vind slite på treverket. UV-stråler fra solen 
bleker ned pigmenter og gjør treverket ”værgrått”. Regn vil 
over tid gradvis vaske ut olje og slite på pigmentene. På 
terrassen vil mekanisk slitasje fra tråkk, hagemøbler, snø og 
slagregn medføre ytterligere påkjenninger. Dette gjelder også 
på tretak, og spesielt på fjellet hvor snømengdene er store 
og snøen ligger lenge. Oljen som i store mengder er innkokt i 
treet vil for alltid forbli i treverket, men det er viktig å etterfylle 
olje i det ytterste sjiktet, delvis av kosmetiske hensyn, men 
over tid, også av kvalitetsmessige hensyn.

Farger og tid
Royalimpregnert trelast leveres i 5 farger foruten nøytral. 
Dette er oker, rød, brun, grå og setersvart. Nøytral vil fremstå 
som gyllenbrun på grunn av den store mengden olje som 
er innkokt. Denne vil imidlertid relativt fort bli værgrå. Ut fra 
dette anbefales denne mest brukt på terrasser, støyskjermer, 
gjerder og takbord. Det er imidlertid ikke noe i veien for å 
bruke nøytral til andre formål, dersom man ønsker at treverket 
skal få en værgrå overflate. Brun, oker, rød, grå og setersvart 
vil gradvis blekes av værpåkjenningen. Først mot sør og vest. 
Rød vil virke blassere før brun, oker og setersvart, mens 
den grå blir mer jevn grå med årene. Kvalitetsmessig er det 
imidlertid ingen forskjell mellom de ulike fargene. Treverket 
kan normalt stå mellom 10 og 20 år før første vedlikholdende 
behandling, dersom man ikke vektlegger det kosmetiske.

ETTERBEHANDLING

Terrassebord UNO med rill
grå RG25 28x120

Foto: Pål Flåthe
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Fås i spann à 2,7 l    

NOBB  50570993   klar 
NOBB  50571004   brun
NOBB  50571012   grå

MøreRoyal® EKSKLUSIV
TERRASSEOLJE

Fås i spann à 2,7 l    

NOBB 45561320  rød  
NOBB 45561301 brun
NOBB 45561316  gul  
NOBB 49432740  grå
NOBB 50822077  setersvart 
NOBB 45100561  klar

MøreRoyal®  Treolje
FOR VEGG  OG TAK

OLJE PRODUKTER 
SÆRLIG TILPASSET 

MøreRoyal®-
BEHANDLET  

TREVERK.

VEDLIKEHOLD - OVERMALING  
Vedlikeholdende behandling av MøreRoyal®-impregnert trelast skal skje 
med MøreRoyal® Treolje med eller uten fargepigmenter, eller Møre-
Royal® EKSKLUSIV Terrasseolje. Dersom man velger å endre farge kan 
man beise/male over med en beis/maling av anerkjent kvalitet. Videre 
vedlikehold må da fortsette med beis/maling.

UNDER OPPFØRING  - BEHANDLING AV KAPPFLATER
Det skal påføres MøreRoyal®-olje i samme farge som materialene på 
alle kappflater for å sikre kvaliteten og kosmetikken. Når treet etter noen 
år virker blast og værslitt, vil det være behov for å påføre olje med farge-
pigmenter på de mest værutsatte sider. Det er viktig at treet er tørt under 
behandlingen, og at det er godt rengjort. Bruk ikke sterke fettløsende 
midler, da disse vil løse opp olje som fortsatt befinner seg i treet samt ny 
olje som påføres. 

RENGJØRING
Bruk en mild husvask og vannslange med normalt trykk. Høytrykkspyler 
kan lett skade treet og fjerne pigmenter som ikke skal fjernes. For årlig 
rengjørng er det tilstrekkelig med vann og en kost.

TERRASSEN
På terrassen bør MøreRoyal® EKSKLUSIV Terrasseolje, med eller uten 
farge, med fordel benyttes. Påføres i et tynt sjikt. Overflødig olje vil herde 
som et toppsjikt og legge igjen en hinne. Støv og spon vil lett feste seg 
i denne hinnen av overflødig olje. Pass på å ikke påføre for mye for 
å unngå angrep av svertesopper. Angrep av svertesopper kan også 
oppstå dersom treet ikke er tilstrekkelig tørt eller rengjort før påføring av 
olje. Svertesopper skader ikke treet, er relativt lett å fjerne, men har en 
tendens til å komme igjen. Angrep av svertesopper er ikke reklamasjons-
berettiget. Både MøreRoyal® EKSKLUSIV Terrasseolje og MøreRoyal® 
Treolje kan påføres med rull eller pensel.

Husk at alle kluter og filler etc. må brennes/legges i vann umiddelbart for 
å hindre selvantennelse.
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MøreRoyal® EKSKLUSIV
TERRASSEOLJE

OLJE

Olje: Terrasseolje Eksklusiv, klar farge
Terrassbord DUO 28x70

brun RB10
Foto: Lediard Foto

VALG AV OLJE
MøreRoyal® olje leveres i de samme farger som du 
finner i fargepaletten på materialene. Vi anbefaler i 
utgangspunktet å bruke klar olje til å hente tilbake 
den opprinnelige fargen på materialene. Dersom 
du for eksempel bruker brun olje på brune  
materialer vil du få en mørkere mer mahogny farge. 
Dette blir en smakssak. 

Farget olje brukes alltid for behandling av kapp-
flater. Dette gjøres for å forsegle endene for  
fuktinntrenging og dermed råteutsettelse. Den 
fargesatte oljen sørger også for mindre synlige 
skjøter.

Dersom grantibestemmelser på 
våre materialer skal gjelde er det 
en forutsetning at våre etter-
behandlingsprodukter er brukt.
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Terrassebord UNo med rill - lagt med glatt side opp
28x145, Grå RG25
Foto: TMM Produksjon/Eventyrlig oppussing

Selv om rillet side er A-side på 
de grå terrassebordne er det  
ingen ting i veien for å bruke 
glatt side opp dersom du ønser 
det og bordene er fine som vist 
på bildet. Kvalitetsmessig er det 
ingen forskjell, men strømerker 
fra produksjon forekommer på 
glatt side, derfor går vi god bare 
for rillet side kosmetisk.
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LAGRING AV MØREROYAL® TRELAST

Ved lagring på byggeplass: Lagre aldri under plast/ 
presenning. Lagre luftig!

I likhet med vanlig trykkimpregnert trelast, kan det ved lagring av 
MøreRoyal®-impregnert trelast over tid, forekomme misfarging i 
form av luftforurensning og mugg.

Varme og fukt gir risiko for mugg. Denne risikoen er størst i  
perioden juli til september med høg luftfuktighet og varme.  

Ved lagring ute vil regnvann kunne renne inn i pakkene, og 
vanskelig fordampe i klosslagte pakker. Likedan vil plastpakkede 
pakker gi fare for kondens og påfølgende overflatesopp.

Muggsoppen, som kan oppstå er en overflatesopp, fester seg 
ikke i treet, og er enkel å spyle/børste av. Den vil også forsvinne av 
seg selv når trelasten er montert. Muggsoppen har kun en midler-
tidig kosmetisk betydning, og skader ikke trelasten.  

Noen enkle råd for å unngå muggsopp-angrep:

• Impregnert tre/MøreRoyal®impregnert tre skal lagres luftig, og  
   helst under tak.

• Pakkene bør ikke stå for tett, slik at en begrenser luft- 
   sirkulasjonen.

• Blir det konstatert muggsoppangrep, så flytt disse pakkene til et 
   annet sted for å redusere risikoen for spredning (soppsporer er 
   lettflygende).  

Det finnes dessverre ikke noen garanti for at muggsoppangrep 
ikke kan oppstå, men ved ovennevnte tiltak kan man redusere 
faren for muggsoppangrep.

AVFALLSHÅNDTERING

Kobber - og Royalimpregnert treverk skal leveres til godkjent, privat 
eller offentlig mottak. Det kan forbrennes i forbrenningsanlegg for 
restavfall, og kommer ikke i kategorien farlig avfall. Kapp og rester 
fra nybygg vil i aller fleste tilfeller være kobber- eller Royalimpreg-
nert, med mindre det er prosjekter med særlige sikkerhetskrav. 
Uansett vil det være enkelt å dokumentere hva slags trevirke det 
er, hvis man sparer på deklarasjon fra selger av trevirket.

Ved riving av bygg og konstruksjoner som ble satt opp før 2003, 
er det stor mulighet for at eventuelt impregnert virke er CCA-im-
pregnert. Dette er farlig avfall. Dersom man ikke kan dokumentere 
hva slags impregnering som er brukt, må trevirket altså leveres 
som farlig avfall.

Kilde: Jon Fonnlid Larsen, rådgiver, Statens forurensningstilsyn 
(SFT)

NYTTIG Å VITE
• 35 ÅRS ERFARIN

G
 •

• 3
5 

ÅRS ERFARING •

Terrassebord UNo med rill
28x145, Grå RG25

Foto: TMM Produksjon/Eventyrlig oppussing
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LEVENDE TRE
Tre er et vakkert materiale, men det er også et levende 
materiale der ingen helt kan forutse eksakt hvordan et 
gitt virke vil endre seg over tid. Materielene påvirkes av 
omgivelsene rundt seg. En solvegg vil oppleve  
annen påvirkning av varme og lys enn et skyggeparti, en 
værvegg som slites av nedbør og fukt vil være mer utsatt 
enn et skjermet vindfang. Det vil alltid forekomme en viss 
mengde krymping, svelling, bleking, sprekking og  
harpiksutkok (kvae) i et levende trevirke.

Et MøreRoyal®-behandlet trevirke blir gjennom impreg-
nering og koking i royalolje gitt en rekke positive egen-
skaper som gjør det mer motstandsdyktig mot vær og 
vind, men selv med dobbel beskyttelse er det fremdeles 
et levende produkt med de utfordringene dette medfører. 
Konsekvensene av dette kan være flere, og vi ønsker at 
alle som kjøper et MøreRoyal®-produkt skal være klar 
over følgende fakta:

• Avhengig av vedsammensetningen i treet som produk-
tet fremstilles fra, vil MøreRoyal®-oljen trekke inn i 
treverket på forskjellige måter under produksjon.  
Siden fargene i MøreRoyal®-kolleksjonen er transpar-
ente, vil dette gi nyansevariasjoner i fargene som man 
ikke ser i samme grad hvis treverk behandles med 
eksempelvis beis eller maling. Ytre påvirkning som 
vær, vind og sollys vil påvirke fargenyansene ytterligere 
etter montering. Alle MøreRoyal® farger vil gradvis 
blekes av værpåkjenningen. Først mot sør og vest. 
Kvalitetsmessig er det imidlertid ingen forskjell. Oljen er 
kokt inn i treet og beskytter materialene. 

• MøreRoyal®-behandlet trelast blir strølagt under 
produksjon, og det kan derfor forekomme strømerker.

• Kvae og harpiks er en naturlig del av furu, og utkok av 
disse bestanddelene fra nylagt MøreRoyal® trevirke 
er ikke til å unngå. Graden av utkok vil variere basert 
på produktets farge og væreksponering, der mørkere 
farger har høyere varmeopptak og derfor vil være mer 
utsatt. Harpiks vil vise seg særlig rundt kvister, og vil 
legge seg som hvite krystaller som etter hvert forvitrer 
bort med værslitasje. Omfanget av kvae og harpiks vil 
avta over tid, og trevirket vil ikke ta permanent skade 
av denne prosessen på noe vis. Utkok vil etter hvert 
tørke inn og slites bort av ytre naturlige faktorer, eller 
man kan skynde på prosessen med fysisk å børste 
det bort hvis man ønsker det. Harpiksutsalg er altså 
en naturlig del av treets utvikling og ikke reklamasjons-
berettiget 

• Vi anbefaler at du er nøye med riktig montering samt 
riktig vedlikehold med våre anbefalte vedlikeholds-
produkter. (Se FDV-dokumenter for nærmere beskriv-
elser på våre hjemmesider www.talgo.no)

LEVENDE TRE

• 35 ÅRS ERFARIN
G

 •

• 3
5 

ÅRS ERFARING •

Terrassebord UNo med rill
28x145, Grå RG25
Foto: TMM Produksjon/Eventyrlig oppussing
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Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant med fuge
Foto: Marthe Mølstre

Grå RG25
Dobbelfals rett kant

Psykiatrisk dagsenter
Foto: Lediard Foto

Terrassebord UNo med rill
28x145, Grå RG25

Foto: TMM Produksjon/Eventyrlig oppussing
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FAQ - OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvor kan jeg få tak i MøreRoyal®?
Selges gjennom byggevareforretninger. Vi har avtale med de 
fleste ledende byggevarekjeder i Norge.

Festemidler, hvilke skruer/spiker skal jeg bruke?
- På terrassen: rustfri A2 eller syrefast A4
- På kledning/terrasse/tak: rustfri A2 eller syrefast A4
- I maritime/kystmiljøer: syrefast A4

Løsolje på terrassebordene - Hvordan fjerner jeg 
løsoljen?
Løsolje kan forekomme, spesielt på høvlede flater. Dette er en 
tørkende olje, som fort vil tørke ut, men kan også fjernes med 
en klut dynket i WhiteSpirit. Større oljeansamlinger bør tørkes 
bort. Noe smitting av olje til fingre/klær vil forekomme ved  
montering av MøreRoyall®.

Kvite ringer/flekker rundt kvistene – Terrassen er ikke 
som beskrevet i brosjyren! - Hva gjør jeg?
Dette kalles harpiksutslag eller kvae. Vi bruker furu som råstoff, 
og furu inneholder harpiks. Harpiksen vil svelle ut med på- 
virkning av vær, og spesielt rundt kvister.  Harpiksen kommer ut 
som en gul/kvit seig masse, men forvitrer fort når den  
kommer ut i luft. Harpiksen kan skrapes bort, men det beste 
er at naturen ordner opp selv. Harpiksen vil slites/ vaskes vekk 
over tid, men vil etterlate seg en lysere flekk. Det blir da en ko-
smetisk vurdere for den enkelte om man vil olje terrassen igjen.  
Harpiks er ikke noe virkesfeil, og er ikke reklamasjonsberettiget.

MøreRoyal®olje - hvor kan jeg få tak i MøreRoyal®olje/
forhandlere?    
Hos byggevarehandlerne som selger MøreRoyal® trelast.
    
Hvilken olje skal jeg bruke? (MøreRoyal® Eksklusiv eller 
MøreRoyal® treolje)
Til kledning og takbord skal MøreRoyal® treolje med eller uten 
pigment brukes. Til terrassen skal MøreRoyal® Eksklusiv  
terrasseolje brukes.
    
Kan jeg bruke andre typer maling/beis på 
MøreRoyal®behandlet trelast?
Ja, ved skifte av farge kan det brukes både maling og beis 
(vannbasert og oljebasert). Vær oppmerksom på at beis og 
maling gir en dekkende overflate. En mister da den transparente 
overflaten som MøreRoyal® gir, samt noen av egenskapene. 
Se FDV som du finner på våre hjemmesider www.talgo.no
    
Hva slags olje er brukt i produksjonen av MøreRoyal®?
Det er en blanding av organisk olje og mineralolje (prosessolje 
og kokt linolje).
    
Er MøreRoyal® et nytt produkt?
Nei, MøreRoyal® har vært på markedet i over 35 år, mens 
Royalimpregneringen har eksistert i over 50 år.

Når må en reklamasjon fremsettes?
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes snarest, og før trelasten 
er tatt i bruk. For trelast som er montert er kvaliteten godkjent. 
Reklamasjonen skal stiles til byggevareforretningen der trelasten 
ble kjøpt, som da videresender til oss gjennom vårt  
reklamasjonssystem.

NYTTIG Å VITE

• 35 ÅRS ERFARIN
G

 •

• 3
5 

ÅRS ERFARING •

Terrasebord DUO
Brun RB10 28x120 + 28x70
Foto: Lediard Foto

Smart å kombinere ulike  
dimensjoner for å få det til å 
gå opp uten å splitte bord.

50



Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant med fuge
Foto: Marthe Mølstre

Grå RG25
Dobbelfals rett kant

Psykiatrisk dagsenter
Foto: Lediard Foto

Terrasebord DUO
Brun RB10 28x120 + 28x70

Foto: Lediard Foto
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Ansvarlig produsent:   MøreTre AS, 
    Industrivn 7
    6652 Surna    
    Tlf:  71 65 79 30/ kundeservice.moreroyal@talgo.no www.talgo.no

Terrassebord UNO med rill
grå RG25 

Foto: Per Flåthe

FØLG OSS

Du finner oss på www.talgo.no 
samt på Instagram og Facebook


