Bygninger i takt med naturen, med

villmArKSpANel

Produktblad

villmArK
pANel

- fra skogene i Troms

Det miljøvennlige
alternativet

Det ligger i ordet - villmarkspanel - et signal om et røffere
uttrykk, mer av naturens eget design inn i våre byggeskikker.
Vi har brukt villmarkspanel lenge på våre kanter, først en dyd av nødvendighet fordi
materialene ikke behøvde fordyrende produksjonsteknikker i fremstillingen, og fordi
man utnyttet større del av tømmeret på denne måten. I dag er det ønsket om å bringe
bygninger nærmere det landskapet de er en del av, tradisjon og behovet for å skape
særegne design som gjør villmarkspanel til spennende bygningselementer.
Bruken varierer med byggherrens kreativitet, og ingen bygninger blir like med bruk
av villmarkspanel. Det er tømmeret som bestemmer den ytre fasongen, og mange
leggemåter og etterbehandlingsteknikker gir stort rom for individuelle løsninger.
Mange velger å skjele til våre tradisjonsrike byggeskikker og teknikker for legging av
disse paneltypene, men vi ser stadig nye måter å bruke dem på.

Både • hytter • hus • naust • gapahuker og • lavvoer
kan med fordel bygges med villmarkspanel for å skape et
særegent utrykk.
Villmarkspanel kan godt kombineres med vanlig liggende
panel ved å bruke det til • vindusomramming • vindskier • rekkverk • gjerder og lignende.
Vi har lang erfaring med produksjon og levering av villmarkspanel. Til utvendig bruk
produserer vi av gran og furu, fortrinnsvis fra Troms. Standard tykkelse er 1”(25mm)
fordi vi mener dette gir det solide villmarks-preget. Panelet leveres ferdig barket og
tørket, klart til montering.

Til innendørs bruk kan vi levere villmarkspanel i
• gran • furu • osp og • bjørk og i andre tykkelser.
Spesielle ønsker gjør vi vårt ytterste for å imøtekomme - vi har både
fagkunnskap og kontroll på hele verdikjeden fra skog til ferdig produkt.
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