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Forside | Tina Stuestøl, Instagram @interiorwife
Bilder merket med Norges Hagemesterlogo er fra serien som gikk
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Visste du at det tar 60 år å produsere våre terrassegulv?
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Bergene Holm AS takker alle våre samarbeidspartnere
i forbindelse med denne publikasjonen.
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Vi takker også alle søkere til Uteromsprisen og Barnas Trepris
som deler sine bilder av inspirerende bruk av tre.
En spesiell takk til Darren Saines, Anne Havåg Holter-Hovind,
Sveinung og Eva Gjønnes (@evagjo) og Asgeir Borgmoen.
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“T
bade inne og ute”
I Norge bygges det hvert år uendelig mange kvadratmeter
med terrasser, plattinger, levegger og vinterhager. Jeg er en
av dem som elsker å gå i nabolag og boligområder og la meg
inspirere og imponere over kreativitet, innsats og resultat.
Det er nettopp alle disse spennende byggeprosjektene som
er bakgrunnen til at vi i 2009 etablerte Inspirasjonsprisen.
Jeg er så heldig at jeg får være juryleder for denne årlige
konkurransen og det er her jeg finner de mest inspirerende
og kreative prosjektene for uterommet. Hvert år lar vi oss
begeistre av flotte terrasser som gir hele huset et løft, av
lekre lysthus og vinterhager som forlenger utesesongen og
gøyale trehus, borger og klatrestativ som får barna
i aktivitet utendørs. Vinnerne av Uteromsprisen får 50.000
kroner i premie, hederlig omtale og ikke minst et eget innlegg på vår blogg.

TONE BENTE
BERGENE HOLM
Kommunikasjonsdirektør i Bergene Holm AS
og juryleder i Inspirasjonsprisen.
Mitt favorittgulv til uterommet er
vårt eget Signatur terrassebord.
Bordene er solide med sine 28 x 145 mm
og kommer impregnert og ferdig beiset
i fargene grått og brunt. Det betyr et fix
ferdig gulv som ikke trenger ny beis før
et par-tre sesonger har gått.
Et flott utegulv skapt for nordiske uterom,
trender og klima.
Du kan lese mer om Signatur på side 10 og 41
og på terrasseblogg.bergeneholm.no

Vi tror vi har Norges mest omfattende og inspirerende
byggeblogg og mange hundretusen er hvert år innom for
å søke inspirasjon og kunnskap før de skal bygge sin
drømmehage. Se gjerne www.blogg.bergeneholm.no
Kanskje er det ditt byggeprosjekt som vinner
Uteromsprisen neste gang?
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HVORDAN UTEROM
ØNSKER DU DEG?
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TERRASSE | REKKVERK | TRAPP

PERGOLA | LEVEGG | SOLSKJERMING

FLEKSIBEL
UTEPLASS

SKJERMET
SITTEPLASS

Terrassen er uterommets klassiker. Terrasser kan bygges
på mange måter, i ulike størrelser, former og nivåer.
Smale eller brede bord, med eller uten riller og dekorlister.
Firkantet eller rund, med eller uten trapp og rekkverk.
Det er kun plassen og kreativiteten som er begrensningen.

Når solen begynner å varme etter påske, trekker vi nordmenn ut.
En pergola eller riktig plassert levegg, kan sørge for enda flere timer
utendørs. På de varmeste dagene vil en pergola gi deilig skygge
og skape en hyggelig ramme rundt sitteplassen. En gjennomtenkt
levegg vil både kunne skjerme og forskjønne uteplassen.

Uansett størrelse på hagen, terrassen eller balkongen, legger mange
mye kjærlighet og omtanke i sine uteromsprosjekter. Enten du skal
bygge en terrasse, pergola, vinterhage eller lekestue - har vi samlet
mange prosjekter som kan gi deg inspirasjon på veien.
VINTERHAGE | LYSTHUS | ANNEKS

LEKESTUE | TREHYTTE | KLATRESTATIV

EKSTRA
UTESTUE

BARNAS
UTEROM

Med korte somre og varierende vær, er vi mange som søker
løsninger som kan forlenge utendørssesongen. En flott vinterhage
– gjerne som en forlengelse av huset, et sjarmerende lysthus eller
et praktisk anneks, gir både ekstra rom og ekstra tid ute.
Hagestuer kommer i mange former og størrelser, både frittstående
og som en del av huset.

Barn trives ute, særlig om forholdene er lagt til rette for
dem. Aller best liker barn å få være med å bygge, snekre
og fikse litt selv. Gjennom Barnas Trepris har vi blitt kjent
med fantastiske byggeprosjekter av, for og med barn.
Bruk gjerne byggerester og finn på noe gøy sammen!
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STILRENT OG FLEKSIBELT
Terrassebord imp. 28 X 120 | Beiset

TIPS!

Bry t opp terrassen i ulike nivåer
og soner. Da blir uterommet
mer spennende og nye sitte - og
rekreasjonssteder oppstår.
.
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TRENDY OG VARIG
Terrassebord imp. 28 X 120 | Beiset

TERRASSE | REKKVERK | TRAPP

FLEKSIBEL UTEPLASS
Vi er mange som drømmer om late dager på terrassen. Men for at resultatet
skal bli optimalt og langvarig bør både små og store terrasser planlegges godt.
Det bør tenkes over hvordan solforholdene er, om det skal skjermes mot innsyn
eller vind, om plassen skal brukes også når det regner og hvordan sikkerhet
ivaretas med rekkverk og trapp.
Det er smart å tenke langsiktig. Kanskje vil behovene du har i dag, endre seg om noen år? Kan det være aktuelt
å senere utvide terrassen eller legge tak over? Uansett vil det å bruke impregnert tre i uterommet være både
praktisk, miljøvennlig og holdbart.
Trykkimpregnerte terrassebord er Norges mest solgte terrassebord - år etter år. Selv om disse terrassebordene
ofte blir solgt billig og brukt som lokkevare til byggevarbutikkene, har dette ikke noe med kvaliteten å gjøre.
Tvert imot så er Cu-impregnerte terrassebord ett av de beste valgene når det kommer til holdbarhet over tid.
Dette vises blant annet i fagmiljøenes felttester, laboratorieforsøk og i alle de hundretusenvis av terrasser
som er bygget i kroker og kriker i landet vårt gjennom mange år.
FUNKSJONELT

Vi ser at innen tradisjonelle terrassebord så er det valg av dimensjon og kvalitet som har forandret seg mest de
3TETT | Overflatebehandlet
siste årene. Bredden 28x120 mm er bestselgeren, noen bruker til og med konstruksjonsvirke som terrassebord.
Og husk, en terrasse trenger ikke være firkantet – organiske former glir ofte mer naturlig inn i mange utemiljø.

STILRENT OG FLEKSIBELT

STILRENT OG FLEKSIBELT

Terrassebord imp. 21 X 95 | Naturlig grånet

Terrassebord imp. 28 X 120 | Beiset
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VÅRE IMPREGNERTE
TERRASSEBORD
Alle våre terrassebord er trykkimpregnerte.
Da er du sikret et solid og holdbart utegulv
i mange år. Vi deler våre terrassegulv i fire
kategorier; trendy, tradisjonelle, dekorative
og funksjonelle.

Trendy | Signatur Grå, impregnert og beiset

Tradisjonellt | impregnert

Dekorativt | Rillet, impregnert

Dekorativt | ShipDeck, impregnert

Funksjonelt | 3TETT, impregnert
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TRENDY OG VARIG
Terrassebord imp. 28 X 120 | Beiset
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SOLID OG VARIG
Konstruksjonsvirke imp. 36 X 198 | Naturlig grånet

TIPS OG RÅD!

Lag gjerne organiske former
i uterommet. Det kan oppleves mer
naturlig og skaper fine overganger
mellom terrasse og
beplantning.

“For meg er tre
et naturlig valg
i uterommet.”

Mitt favorittrom er uten tvil uterommet. Det er her jeg både lader batteriene
og utfolder meg kreativt. Vi er nettopp ferdige med vår nye terrasse og er veldig fornøyde,
både med utforming og materialvalg! Det er fantastisk å kunne gå rett ut fra stua og ut på
et tregulv, og det er herlig å ha et så stort gulv at det kan møbleres på ulike vis både med
møbler, krukker og likevel ha plass for lek.

ANNE HAVÅG
HOLTER-HOVIND
Vår samarbeidspartner Anne er
hageentusiast og arkitekt. Hun eier og
driver Moseplassen - Norges største
hageblogg. Les mer om hennes spennende
hage og uterom på www.moseplassen.no

Vårt gulv er både vanlig og ekstraordinært. Helt vanlig fordi det er bygget i vanlig
trykkimpregnert virke, ekstraordinært fordi det er en uvanlig dimensjon (36x198mm) på
treverket og fordi vi har valgt en litt utradisjonell utforming. Som arkitekt og hageentusiast har jeg en forkjærlighet for organiske former og jeg ønsket derfor naturlige
buer på terrassen. Et godt triks for å lage buer i hagen er å bruke en vannslange.
Vannslangen har litt motstand i seg og er lettere å forme til myke pene linjer enn
for eksempel tau.
En vakker terrasse handler ikke bare om det vi ser, du må også tenke på terrassens skjelett.
Velg fundament og bjelkelag som er tilpasset grunnforhold på stedet, så får du en terrasse
med lang levetid og lite vedlikehold.
På impregnerte produkter kan du oppleve noe varierende fuktinnhold
i en del av materialene. Ta hensyn til dette når du monterer.
Jeg har valgt å legge bordene tett-i-tett, og er veldig fornøyd
med det. Du kan lese mer om hvordan jeg har bygget min
terrasse på www.moseplassen.no

SOLID OG VARIG
nert Naturlig grånet
e 36 X 198 | Impreg
Konstruk sjonsvirk
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VÅRE
!
UT VALGTE

Signatur
Terrassebord

TRENDY TERRASSEGULV

SIGNATUR GRÅ
Signatur terrassebord er trykkimpregnert og dermed beskyttet mot råteog insektangrep. Impregnerte terrassebord har betydelig lengre levetid
enn uimpregnert trevirke og bedre levetid enn de fleste andre utegulv.
Signatur Grå har allerede fått mange tilhengere. Grå er en populær farge i uterommet og er
enkel å kombinere med andre materialer og ulike stilarter. Signatur er et utegulv. Det vil si at
det kan brukes over bakken i ulike utemiljø. Utegulv utsettes både for tøft klima og bruk og
vil naturlig forandre sitt utseende deretter. Signatur Grå tilsvarer to strøk med Jotun Trebitt
9074 Nordisk Tre. Les mer om Signatur Grå på side 39.
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VÅRE
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DEKORATIVT TERRASSEGULV

RILLET
Rillede terrassebord gir et gulv med et særpreg. Rilleprofilen er tidsriktig
og resultatet blir et kontinentalt inspirert utegulv. Rillene gir en
harmonisk overflate som blir ekstra flott når den får gråne naturlig.
Rillene gjør bordene mer behagelig å gå på og vi anbefaler gjerne rillede bord til trapper,
gangbaner, brygger og steder der du ønsker et noe mer sklisikkert alternativ.
Gulvet blir ekstra spennende om du blander ulike dimensjoner. Når du kjøper impregnerte
materialer så sjekk at bordene er påstemplet kvalitetsmerket NS (Norsk Standard). Da er du
sikret et produkt med lang levetid, tilpasset dagens miljøkrav. Les mer om Rillet på side 39.
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VÅRE
UTVALGTE!

TIPS!

Å ramme inn gulvbordene
gir et penere resultat.
Riktig montert vil ShipDeck
føre hovedt yngden av
vannet bor t.

DEKORATIVT TERRASSEGULV

SHIPDECK
ShipDeck er perfekt for deg som ønsker å skape en maritim stil, eller
ønsker et litt annerledes gulv enn naboen. Du trenger ikke lenger stor
lommebok og hus eller hytte i vannkanten for å legge et skipsgulv.
ShipDeck kler mange typer terrasser og uterom. Det blir ekstra fint når det lages en
ramme rundt dekket. Dekorlisten hindrer at ugress vokser opp mellom bordene og eliminerer
eventuell trekk. Resultatet er et lunere terrassegulv. ShipDeck er enkelt å montere og beiset
med “teakfarge” får du et skikkelig maritimt preg. Ønsker du å la terrassen gråne naturlig,
vil den sorte listen fremheve kontrastene. Les mer om ShipDeck på side 39.
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FUNKSJONELT TERRASSEGULV

3TETT
3TETT er et supert valg på terrasser, balkonger og over inngangspartier
der du ønsker å redusere vanngjennomtrengning til underliggende
arealer. Den sorte dekorlisten gjør gulvet spesielt og dekorativt.
Mange har en balkong over inngangspartiet eller ønsker å benytte rommet under
terrassen til lagring. Det er netopp ved slike behov at 3TETT kommer til sin rett.
Tettingen mellom bordene oppnås ved bruk av av en patentert pvc-list som leveres som
en del av systemet. Vannet ledes til forkant av gulvet, eventuelt kan det ledes ut i en
renne, under forutsetning av riktig montering og vedlikehold. Les mer om 3TETT på side 39.
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FLEKSIBEL UTEPLASS

REKKVERK
Resultatet ligger i detaljene. I uterommet er
det mange detaljer som skal på plass for å skape
funksjonalitet og helhet. Et spennende rekkverk
eller en litt annerledes trapp, kan binde sammen
terrassen og gi hele huset et løft. Investerer du
litt ekstra tid i avslutningene, vil du kunne
glede deg over resultatet lenge.
Hvis utegulvet ligger mer enn 50 cm over bakken, skal det
monteres rekkverk. Et rekkverk skal være minst 100 cm høyt og
det bør ikke være mer enn 10 cm mellom bordene for å unngå
at minsten kan komme seg gjennom.

8
1

7

2
3

Bygg i solide materialer så sikrer du at rekkverket fanger
opp og tåler belastningen av en person som snubler.

4

6

5

På vår byggeblogg og terrasseblogg kan du se mange
flotte rekkverk til terrasser og verandaer.

Sjekkliste for
pp!
rekkverk og tra
1.

R ekkverkstolpe

98 mm
- R ekke r 48 x

48 mm
- L ekte r 30 x
2. R ekkverk
r 19 x 148 mm
rd - R ekta ngulæ
3. K ledningsbo
- 98 x 98 mm
4. K onst ruksjon
e - 48 x 198 mm
5. Trappe va ng
x 148 mm
6. Trinn - 36
36 x 73 mm
- Ve rt ik al lekt
7. R ekkverk
4 x 145 mm
8. Toppre kke -3

FORSLAG TIL
REKKVERKSLØSNINGER
På vår nettside har vi satt opp noen forslag til
løsninger på rekkverk. Der kan du se hvordan
rekkverket er satt sammen.
www.bergeneholm.no/rekkverk
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FLEKSIBEL UTEPLASS

TRAPP
Det er ofte behov for trapper i uterommet.
Det kan være en trapp i et inngangsparti,
ned fra en veranda eller terrasse, eller mellom
to platåer i hagen. Å bruke impregnert tre
i trapper ute, er et naturlig og varig valg.
Du kan eventuelt vurdere å bruke rillede bord
for å gjøre trappen mer sklisikker.
En trapp bør være komfortabel og sikker og gå i og passe
godt inn i øvrig terreng og miljø. En trapp består i utgangspunktet
av sidevanger og trinn. Høydeforskjellen mellom trinnene
kalles opptrinn.
Trapper utendørs bør generelt være mindre bratte enn
trapper inne. Det er smart å legge trinnene med et lite fall,
slik at regnvannet ikke blir liggende på bordene.
Trapper er ikke bare til å gå i. De er også fine å sitte i.
Med fine sitteputer og frodige krukker skaper de et praktisk og
vakkert bindeledd mellom terrassen og hagen. Noen feller inn
belysning i trappeveggen. Dette kan gjøre trappen sikrere
å gå i, men utgjør også et spennende blikkfang i hagen når
mørket faller på.

LES VÅR KOMPLETTE
BYGGEGUIDE FOR TERRASSE
På våre nettsider kan du lese og laste ned en komplett
og fyldig byggeguide til hvordan du setter opp terrasse.
Finn vår guide “Slik gjør du det | Terrasse”
på vår nettside www.bergeneholm.no/terrasse
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ELEGANTOG EKSKLUSIVT
DELIKAT
Skygge
Gulv:
Tradisjonelle
Skrå | Industrimalt
terrassebord | Impregnert 28 x 120 mm
Overbygg og levegger: Konstruksjonsvirke ulike dimensjoner | Malt hvit
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DELIKAT OG EKSKLUSIVT
Gulv: Terrassebord 28 x 120 | Impregnert
Konstruksjonsvirke ulike dimensjoner | Malt hvit

PERGOLA | LEVEGG

SKJERMET SITTEPLASS
Vind, sol, naboer, trafikk – det er mange grunner til vi ønsker oss en form for
skjerming i uterommet. Uansett om hagen er stor eller liten, vil et takoverbygg
eller en pergola skape hygge og lunhet. En pergola lar seg lett kombinere med
andre bygg i hagen.
Pergolaen kommer opprinnelig fra Italia, og er benyttet i hager helt fra renessansetiden. Hensikten var å
bygge inn gangstier i hagene og ha noe som slyngplanter kunne feste seg til. Nå brukes ordet pergola helst om
sitteplasser ute, med et slags åpent tak. En pergola kan kles delvis igjen, på den ene eller flere sider, et enkelt
tak kan også være aktuelt. Slik kan man enkelt skape en trivelig og praktisk uteplass til bruk sommeren igjennom.
En riktig bygd og gjennomtenkt levegg, kan ramme inn terrassen og heve både bruksverdi og utseende.
En levegg gir en lunere terrasse eller balkong. Den stenger for innsyn og kan skygge for sterk sol og vind
uten at du mister all utsikt.

ELEGANT
Glattpanel | Bekkeblå

DELIKAT OG INTIMT

PRAKTISK OG LUNT

Konstruksjonsvirke og kledning i ulike dimensjoner | Malt

Konstruksjonsvirke og terrassebord i ulike dimensjoner | Impregnert
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VÅRE PRODUKTER
TIL KONSTRUKSJON

TIPS OG RÅD!

Mange ønsker takplater på sin
pergola.
Følg produsentens veiledning og
sjekk
at platene og konstruksjonen tåle
r lokal
snømengde og vindbelastning.

For å bygge pergola, levegger og fundament
til terrasser og balkonger, trenger du
konstruksjonvirke. Nedenfor har vi kun
listet opp de vanligste dimensjonene. Hele
utvalget kan du finne på våre nettsider.

Konstruksjonsvirke | 48 x 198 mm Impregnert

Konstruksjonsvirke | 48 x 148 mm Impregnert

Konstruksjonsvirke | 48 x 98 mm Impregnert

Rekker | 23 x 48 mm Impregnert

Lekter | 48 x 48 mm Impregnert

Altanrekke | 34 x 145 mm impregnert
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TRENDY OG ROBUST
Konstruksjonsvirke 48 x 198 og 48 x 98 | Impregnert

TRENDY OG ROBUST
Konstruksjonsvirke 48 x 198 og 48 x 98 | Impregnert

kt
“En per gola er en perlifge skaper
romdeler som natur r.”
skille mellom ulike sone

DARREN SAINES
Darren er en av Norges mest anerkjente
hagedesignere. Han mottok Silver guilt i
verdens mest prestisjefylte hageutstilling,
Chelsea Flower Show i 2010.
Darren Saines og Bergene Holm AS har i
samarbeid utviklet uteromsserien Signatur.

Når jeg designer hager, store eller små, så forsøker jeg å skape
flere soner og rom til ulik type bruk. Det kan være en eller flere
spisesoner, hvile- og rekreasjonssoner, utekjøkken, arbeidssone
og ikke minst plantesoner.
Jeg liker godt å bruke store blomsterkasser (“planters”) laget i
impregnert konstruksjonsvirke, til å markere eller dele de ulike sonene.
De siste årene har nordmenn også fått øynene opp for bruk av pergola.
En pergola er en perfekt romdeler som naturlig skaper skille mellom
ulike rom – i tillegg til at den er et rom i seg selv. I samarbeid med
Bergene Holm AS har jeg utviklet og designet det vi mener er
den perfekte pergola.
Enkle elementer bygget av solide standarddimensjoner i impregnert
virke. Pergolaen Signatur er både elegant og solid og tåler godt det
nordiske klimaet.
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SKJERMET UTEROM

SIGNATUR
PERGOLA
Vårt mål med Pergola Signatur er at du med hjelp av
vår byggeanvisning kan bygge drømmepergolaen selv.
Vi har lagt vekt på å kun benytte solide standarddimensjoner og materialene kjøpes hos den lokale
byggevarehandelen
Følger du vår byggeanvisning får du en pergola som er stor nok
til å romme et lite utekjøkken med spiseplass, eller et par romslige
loungesofaer med bord og kanskje et ildsted.
Veggene på pergolaen er modulbasert slik at du enkelt kan
velge hvor åpningene skal være. For et solid og langvarig resultat,
anbefaler vi minst fem vegger. Selv om konstruksjonen er solid,
må du vurdere nøye hvor den settes opp – særlig i områder
med mye vind eller snø.
Designets gjennomtenkte prinsipper gjør det enkelt å sette
sammen flere pergolaer der det er plass og behov. En pergola har
tradisjonelt åpent sperretak, hvor tanken er at planter og blomster
kan vokse til og skape lunhet. Vi har lagt opp til at man enkelt
kan skjule ledninger fra terrassevarmere etc i hulrommene
i taksperrene.
Å bygge pergolaen Signatur vil ta et par nevenyttige personer
en effektiv langhelg.

D!
TIPS OG RtiÅl terrasse

idler
Alle festem
ruer og
e beslag, sk
d
å
b
,
la
o
rg
e
og p
forsinket
være varm
spiker, må
ie.
eller rustfr

LES VÅR KOMPLETTE
PERGOLA BYGGEGUIDE

På våre nettsider kan du lese og laste ned en komplett
og fyldig byggeguide til Pergola Signatur. Lykke til!
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Finn vår guide “Slik gjør du det | Pergola”
på vår nettside www.bergeneholm.no/pergola

SKJERMET UTEROM

LEVEGGER
I dag bor vi tettere og bruker uterommet
annerledes enn før. Vi må derfor tenke nytt med
hensyn til å begrense innsyn og støy, i tillegg til
behovet for å skape le og lunhet.
Bygger du leveggen selv kan du tilpasse stilen til
hus, terrasse og annet rekkverk på eiendommen.
Veggen trenger ikke være så stor, det viktigste er at den er riktig
konstruert og skjermer der du trenger det. Skal leveggen beskytte
mot vind, skal den bygges 3/4 åpen og ikke helt tett. En tett levegg
vil kunne forårsake vindvirvler på lesiden. En levegg mot vind
behøver ikke være mer enn 1,5 m, det vil si ca. høyden på en
person som sitter. Da beholder du utsikten når du står.
En levegg som skal skjerme mot støy, må derimot være tett,
også ned mot bakken. Den bør være 1,5 - 2 m høy, avhengig
av terreng. God fundamentering er viktig uansett funksjon.
Bruker du impregnerte materialer i solide dimensjoner,
får du en levegg med lang levetid.

TIPS OG RÅD!

Levegger kan bygges
i ulike høyder avhengig av
behov.

FORSLAG TIL
LEVEGGSLØSNINGER

På terrassebloggen vår kan du finne inspirasjon til
ulike levegger. Se fanen “sol-og vindskjerming”
Finn eksempler på vår inspirasjonsblogg
terrasseblogg.bergeneholm.no
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URBANT OG MARITIMT
Vegg: Glattpanel | Malt hvit
Tak: Skygge skrå | Malt hvit

D!
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URBANT OG MARITIMT
Vegg: Glattpanel | Malt hvit

VINTERHAGE | LYSTHUS | ANNEKS

EKSTRA UTESTUE
Vi er mange som drømmer om en vinterhage eller et lysthus hvor følelsen av å være
ute er med deg selv om du sitter inne. Et ekstra rom ute gir mulighet til å forlenge
vår- og sommermånedene. Ikke minst kan det være et kjærkomment areal for
besøk og overnatting, hjemmekontor, tenåringens tv-stue og sesongvis lagringsplass.
Kjært barn har mange navn. Vinterhage, lysthus, anneks, drivhus, paviljong, orangeri. På byggebloggen vår
kan du la deg inspirere av utallige varianter av utestuer. Selv om eierne bruker ulike navn på sine hagestuer,
så har de det til felles at de nærmest flytter ut til dette rommet i sommermånedene. Mange kombinerer bruken
med både dyrking av planter, utekjøkken og spiseplass. For andre fungerer utestuen nærmest som en liten hytte.
I stedet for å bygge et stort hovedhus, velger noen å bygge flere mindre anneks på eiendommen,
noe som gir ekstra rom for gjester og hobbyer. Bygget i samme stil, vil små og store bygg sammen
skape en følelse av et hyggelig tun.

LANDLIG OG ROMANTISK

LANDLIG OG NOSTALGISK | Vinner Uteromsprisen 2013

Vegg: Faspanel | Malt hvit Lister: Serien “Tidløs” fra Bergene Holm AS

Kledning: Utvendig Faspanel | Malt hvit
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VÅRE KLEDNINGER
TIL UTESTUEN
Å velge kledning til utestuen er et viktig
valg. Skal hovedhusets kledningsprofil og
farge kopieres, eller skal bygget bryte helt
og skape dynamikk på eiendommen? Vi har
uansett en profil som passer ditt valg. Her
er noen eksempler:

REKTANGULÆR | Stående

BAROKK | Stående

SVEITSER | Stående

SKRÅKLEDNING | Liggende

DOBBELFALS RETT | Stående

D!
TIPS OG RrÅhusets

ne
Kledninge
l
lg en profi
ve
–
y ttertøy
d
e
m
r
re
ne
som harmo
ts
r nabolage
e
ll
e
g
o
husets
øvrige stil.
24

URBANT OG MARITIMT
Kledning: Dobbelfals | Malt grå

TIPS!

For mer kunnskap,
inspirasjon og fine bilder se vår flot te byggeblogg
blogg.bergeneholm.no

URBANT OG MARITIMT
Rekkverk: Lekter | Impregnert

“Jeg anbefaler alltid våre kunder å velge
kledning som er systembehandlet på fabrikk.”
Mitt viktigste råd når det gjelder kledning, er å velge en profil som harmonerer med
byggets stil og omgivelsene for øvrig. Vi har et bredt utvalg av kledningsprofiler og
behandlinger som sikrer vinterhagen og annekset et perfekt resultat.

LARS GULBRANDSEN
Produktsjef eksteriør i Bergene Holm AS.
Lars er ansvarlig for våre eksteriørprodukter for gulv og vegg. Akkurat nå
er det kledningsprofilen «dobbelfals med
spor» og vårt gråbeisede terrassegulv,
Signatur, som er favorittene.

Jeg anbefaler alltid våre kunder å velge kledning som er systembehandlet på fabrikk.
En kledning påført vår systembehandling (grunning og mellomstrøk) sparer deg for mye
jobb etter montering og gir et mye bedre resultat - også over tid. Om du monterer
kledningen riktig og tar godt vare på den - kan den vare i mange generasjoner.
Det synes jeg er viktig å tenke på.
Jeg er også opptatt av å formidle at impregnerte materialer og terrassebord ikke bare er
et økonomisk godt valg, men også et miljø- og holdbarhetsmessig solid valg i uterommet.
Impregnerte terrassebord markedsføres ofte som et lavprisprodukt , istedet for at det
fokuser på den gode kvaliteten og alle fordelene og mulighetene ved produktene.
Impregnerte terrassebord kommer feks. i mange bredder og lar seg blande og
kombinere for å skape spennende uttrykk.
Argumenter om evig vedlikehold på impregnerte terrassegulv, er også overdrevet.
Ønsker du et gulv som ser overflatebehandlet ut så krever det noe vedlikehold,
det gjør alle typer tregulv. Ønsker du derimot et værgrått preg så kan du bare droppe det.
De trykkimpregnerte terrassebordene står seg like godt i holdbarhet uten overflatebehandling. Alle utegulv og kledningsfasader fortjener dog en vårvask.

LANDLIG OG ELEGA
NT
Gulv: ShipDeck | Nat
urlig grånet

MARITIMT
LANDLIG OG
Malt hvit
ktangulær |
Kledning: Re
nert 28x120
eg
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d
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eb
Gulv: Terrass

25

TIPS!

Hvor bor du? Klima og lokale
tradisjoner bør samstemmes
med valg av kledningsprofil
og type.
LANDLIG OG NOSTALGISK | Vinner Uteromsprisen 2013
Kledning: Utvendig Faspanel | Malt hvit

VINTERHAGE | LYSTHUS | ANNEKS

STÅENDE KLEDNING
Foruten å være byggets yttertøy, har kledningen også en viktig estetisk
oppgave hvor utførelse og montering utgjør den bygningsdetaljen som
påvirker utseende i størst grad.
Vi produserer både tradisjonelle og mer moderne utgaver av stående kledningstyper.
Ønsker du en romantisk stil på vinterhagen eller lysthuset, er for eksempel profilene Sveitser,
Kragerø og Barokk flotte alternativ. Annekset på hytta vil kanskje kle en enklere profil slik
som Tømmermann eller Skygge skrå, mens en moderne utestue vil være tøff å kle med
en minimalistisk Dobbelfals Tett. NB! En stående kledning skaper illusjon om et
høyere bygg og kan derfor «løfte» utseendet på et bygg som er lavt.
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SVEITSER

BAROKK

DOBBELFALS TETT

Sveitserkledningen har dobbeltstaff, dvs en
halvstaff på hver side av kledningsbordet.
Dette gir en tydelig profilert overflate.

En lektekledning som er en variant av
rektangulærkledningen, men med tettstilte
underliggere og en smal list til overligger.

Dobbelfals TETT er en profil som er ypperlig til
bruk på moderne og minimalistiske bygg. Med
tre ulike bredder, kan utrykket enkelt varieres.

Dimensjoner // 22 x 145 mm

Dimensjoner // 22 x 73 / 148 mm

Dimensjoner // 19 x 148 mm

LYST TIL SE MER?

Se alle våre kledningsprofiler
og flere inspirerende bilder i
vår Eksteriørbrosjyre!

MODERNE OG PRAKTISK
Kledning: Dobbelfals gammel | Beiset brun

VINTERHAGE | LYSTHUS | ANNEKS

LIGGENDE KLEDNING
Liggende kledning var tidligere mest brukt langs kysten. I dag brukes
den over hele landet og på alle typer bygg. Det finnes mange profiler i
liggende kledning - velg den som passer din stil best.
En liggende kledning får som oftest bygget til å virke lavere enn om det hadde vært
kledd med stående kledning, men også valg av profil vil bidra til ulikt visuelt uttrykk.
En trendy utestue vil få et arkitekttegnet preg med profilen Dobbelfals med mellomlist.
En sjøbod vil kunne få et skapt naustpreg ved å bruke en liggende Skråkledning, gjerne
impregnert og naturlig grånet. Et lysthus vil få understreket en tidløs og klassisk stil med
kledningen Dobbelfals med staff.

DOBBELFALS MELLOMLIST

SKRÅKLEDNING

DOBBELFALS MED STAFF

Arkitektens favoritt. En profil som bryter
flatene på veggen. Falsen på denne
kledningen passer sammen med alle våre
dobbelfalsede profiler.
Dimensjoner // 36 x 73 mm

Skråskåret kledning, også kalt
Weatherboards, blir særlig brukt på
funkispregede bygninger. Her er forsiden
skråskåret og bordene har fals.
Dimensjoner // 19 x 123 / 138 / 148 mm

Kledningsbordene er falset på begge sider.
Bordet er høvlet med en slak fas/skrå profil på
den ene siden og en halvstaff på den andre.

60o

Dimensjoner // 19 x 148 mm
28o

27

OPP-NED LEKEHUS | VINNER BARNAS TREPRIS 2014
Konstruksjonsvirke / materialrester | Impregnert og malt

28

TREHYTTE | VINNER BARNAS TREPRIS 2013
Kledning: Skråkledning | Malt hvit

AKTIVITET OG MORO I HAGEN

BARNAS UTEROM
Vil du at barna skal være mer ute, kan det være smart å tilrettelegge for allsidig
aktivitet. I dag konkurrer sandkassen og huska med IPaden, og det skal ofte noe mer
til for å friste barna ut enn tidligere. Gi barnet en hammer eller sag – det er utrolig hva
de klarer å skape med litt god veiledning. Det aller beste er når voksne og barn
kan gjøre noe sammen.
TV-programmer som «Trond med hammeren» på NRK Super, viser at det er mye glede og læring i å involvere
barna i byggeprosjekter. Når det bygges hus, hytte, garasje og terrasse – blir det ofte plankerester som er perfekte
til små og store byggerier. Snekring er en super hobby for både gutter og jenter, som kan gi glede og være til
nytte resten av livet.
Tre er et fantastisk formbart materiale som de fleste barn har og får et godt forhold til. Det er miljøvennlig,
lukter godt, er lett å sage og spikre i og kommer i mange dimensjoner. Olabiler, sandkasser, butikk, ridderborger og
klatrestativ, sjørøverskuter med og uten seil – det er plassen og foreldrene som oftest setter grensene.

TREHYTTE | GODT FUNDAMENT ER VIKTIG

SJØRØVERSKUTE MED SKLIE OG REKKVERK

Konstruksjonsvirke i ulike dimensjoner | Impregnert

Kledning: Dobbelfals | Malt brun
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KJEKT Å HA TIL
BARNAS UTEROM
Halve jobben er bra utstyr, så pass på at
barna har hammer og sag tilpasset størrelse
og ferdigheter. Et lite snekkerbelte hvor
spikre kan oppbevares gjør jobben enklere.
Plaster og litt trøst vil det kanskje også
bli behov for.

Hammer

Spiker

Vinkelmåler

Håndsag

Hjelm

TIPS!
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Plaster

EVENS BORG | VINNER BARNAS TREPRIS 2011
Konstruksjonsvirke / terrassebord | Impregnert
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EVENS BORG | VINNER BARNAS TREPRIS 2011
Konstruksjonsvirke / terrassebord | Impregnert

“Man skal aldri
undervur dere barn.”
Etter å ha sittet i juryen til Inspirasjonsprisen siden 2009 år, har jeg latt meg imponere
over hva som bygges av, for og med barn. Vinner av Barnas Trepris 2012, Richard, er en av
dem. Richard har snekret og bygget siden han lærte å gå og slå en hammer. Lekehytta og
andre av hans prosjekter er så gode at de rett og slett har fått en egen plass på byggebloggen. Kanskje er han Norges eneste «barnebyggeblogger»?

ASGEIR BORGMOEN
Sjefen over alle sjefer. Programleder
i «Garasjen, Barnas restaurant og
Ekstrem oppussing Norge». Jurymedlem
i Inspirasjonsprisen og beskytter av
Barnas Trepris. Liker lukta av tre og
spakene i store kjøretøy!

Jeg liker særlig bygg i uterommet som fører til aktivitet. Jeg har selv vokst opp på gård
med store muligheter for kreativitet og utfoldelse utendørs. Borg, tårn med utkikkspost,
klatrevegg, slengtau og hoppebrett ut til en trampoline – ville nok vært min favoritt
da jeg var ung. Tipset mitt er derfor å bygge i solide dimensjoner og materialer
slik at bygget tåler lek over tid.
Man skal aldri undervurdere barn! Min erfaring med barn, er at de vet godt hva de liker
og hva de synes er pent. Selv om jeg ikke synes at det estetiske skal begrense det praktiske
og morsomme når det gjelder barnebyggeprosjekter, tror jeg likevel barn setter pris på at
resultatet blir fint.
Og når prosjektet står ferdig – husk å søke Barnas Trepris. Det er nemlig jeg som kommer
på besøk og deler ut prisen.
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BARNAS UTEROM

SMÅ BYGGERIER
Å tegne, planlegge og utføre prosjektet sammen
– er utvilsomt det som gir mest byggeglede og
et best resultat. Lytt til barnas ideer. Barn liker
former, glade farger, skilt med navn og andre
spennende detaljer som kan lages eller letes etter
på f.eks. gjenvinningsstasjoner og loppemarkeder.
Da får dere i tillegg et helt unikt uterom.
Det er gøy å snekre og skape noe selv. Det trenger ikke være
så komplisert. Gir du barna litt restematerialer og avkapp er det
utrolig hva de klarer å lage. Alt fra enkle fly, fuglekasser,
skilt til krakker og lekebiler.

NDEHUS
HERSKAPELIG HU
hvit
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|
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Plankereste

Det viktigste er å finne en egnet plass hvor barna kan jobbe
over litt tid. Barn løper ofte til og fra ulike prosjekter.
I tillegg bør det være en plass som det kan rotes litt og som tåler
litt slag og kutt. En egen liten verktøykasse, som kan snekres selv,
gir barna forutsetning for å passe på verktøyet sitt og rydde opp
etter seg etter endt økt.

RØFT UTKIKKSTÅ
RN MED STIGE
Materialrester |
Impregnert

BLI INSPIRERT!
På bloggen vår har vi samlet mange flotte byggeprosjekter som
du kan bygge med eller for barna. Alt fra lekestuer, klatrestativ,
hengebruer, sjørøverskuter – til og med en berg-og-dalbane i tre.
Det viktigste er å gjøre noe gøy sammen og gi barna
mestringsfølelse! Les mer på blogg.bergeneholm.no
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BARNAS UTEROM

STORE
BYGGERIER
Lekestue, sjørøverskute, klatrestativ med og uten
sklie, piratborg, butikk - det er mange spennende
trebygg som kan friste barna til utendørs lek og
utfoldelse. Dersom det er mulighet er det smart
å la prosjektet vokse med barnet - behovene
forandrer seg raskt.

| VINNER BARNAS TREPRIS 2013
HENGEBRO OG UTKIKKSTÅRN
i ulike dimensjoner
bord
asse
/Terr
irke
Konstruksjonsv

Lekestuer er et populært innslag i mange hager og bygges i mange
varianter, størrelser og former. Mange lekestuer bygges for små
og varigheten blir derfor kun noen år. Dersom det er plass i hagen
kan det være lurt å bygge lekestuen så stor at den senere kan
benyttes til foreksempel overnattingsgjester, liten tv-stue,
sommerkontor etc.
Barn som får ta del i byggeprosessen vil sette ekstra pris på
resultatet. Barn er også mer opptatt av det praktiske. Kanskje kan
det bygges en sandkasse eller et lite kjøkken beskyttet for regn
under klatrestativet eller lekehytta i treet?

TIPS!
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MUMMIHUS | FIN
ALIST BARNAS
TREPRIS 2014
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agede stolper og
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SETT FARGE PÅ DET!
De fleste barn elsker å male. Malingsrester eller hobbymaling i glade farger
setter prikken over ién på byggeprosjektet.
Dersom det ikke passer at de maler hovedprosjektet, for eksempel lekestuen,
lag et skilt eller en blomsterkasse som de kan sette sitt personlige preg på.
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@i nt e rio rw i

fe
H yt ta til salgssje fen vår, Ole

Sø ke r Ba rna s
Tr ep ris

Vi vil g je rne se
fle re bilde r av norske
hus og hage r de r de t
er brukt tre !
#bergeneholm

Finalist U t e romprisen 2011

Finalist Barnas Trepris 2014

@int e riorwi fe

Finalist U t e romsprisen 2013

Impre gne rt t e rrasse gulv lagt i 1979 - like fint i dag!
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@mart e_l_nae ss

Hvert år deler vi i Bergene Holm AS ut Inspirasjonsprisen. Så langt har vi delt ut
over 1 million kroner til inspirerende bygg og uterom i tre!

MILLIONER PÅ NETT OG I INSPIRASJONSPRISPREMIER

HEGE VOLL MIDTGAARD
Merkevaresjef i Bergene Holm AS.
Liker funksjonelle uterom med artige
detaljer og smarte løsninger. Deler daglig
bilder, og kunnskap gjennom våre blogger og kanaler i sosiale medier.

BYGGING OG BLOGGING
Mange søker inspirasjon, råd og kunnskap før de setter i gang med små
og store bygge- og oppussingsprosjekter. Gjennom våre blogger og kanaler
i sosiale medier håper vi å inspirere og oppnå tettere dialog med dere som
bruker våre produkter. 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
alltid på jakt etter kreative og helhetlige byggeprosjekter i uterommet.
Vinneren av Uteromsprisen får 50 000 kr, Barnas Trepris og Åpen Klasse
10.000 kr hver. Alle vinnere får besøk, 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.

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 byggeprosjektene.

Følg oss på
@berge ne holm

VI BLOGGER OM
UTEROM OG TE
RRASSER
terrasseblogg.b
ergeneholm.no
hy tteblogg.berg
eneholm.no
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TRE
ET NORSK NATURPRODUKT
Skapt gjennom tålmodighet, kunnskap og kjærlighet. Her er 10 gode grunner til å velge terrassebord,
kledning og konstruksjonsvirke til hus og hytte - fra en norsk trelastprodusent:

1.

I Norge har vi lange tradisjoner for å bruke tre i eksteriøret.
Det er flere grunner til det: Tre er lett å bearbeide, enkelt å
montere, raskt å overflatebehandle og lettvint å vedlikeholde.
Tre er miljøvennlig, allergivennlig og barnevennlig.

I Norge bygger vi hus, hytter og uterom 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 og
terrassen de selv bygde.

3.
4.

2.

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.

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
hogstmodent og egnet til solid konstruksjonsvirke,
kledning og terrassebord.

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.
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5.

6.

På sagbruket står vi og tar i mot store, flotte tømmerstokker fra miljøsertifiserte
norske skoger. Vi sorterer, sager og justerer 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.

På høvleriet tar vi fram tradisjonelle og nye profiler på både
terrassebord og kledning. Så blir de impregnert*, grunnet, beiset
eller malt – etter ønske og behov. Til sist blir hvert bord
merket, pakket og lagret – i påvente av ditt valg.

8.

7.

IMPREGNERTE MATERIALER - ET MILJØVENNLIG VALG.
Dagens trykkimpregnering har kobber som holdbarhetsmiddel, ett middel som
man finner naturlig i jordsmonnet. I impregneringsprosessen bindes kobbermidlene
kjemisk til treverket og det er særdeles liten utlaking fra terrassebordene.
Lang holdbarhet og karbonlagring i treverket sørger for et godt Co2-regnskap.
Dette sammen med bruk av norsk tre og kortreiste varer gjør våre impregnerte
terrassebord til et bra miljøvalg.

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.

10.

9.

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.

TRÆR ER EN FANTASTISK RESSURS.
SKOGEN OG TERRASSEN HADDE IKKE
VÆRT DEN SAMME UTEN.
37

VÅRE TERRASSEBORD
Terrasser utsettes for hard eksponering av vårt nordiske klima. Det stilles derfor høye krav til
slitestyrke og lang levetid på gulvene. Velger du tradisjonelle impregnerte terrassebord får du
et smart og varig valg og et gulv som tåler mye. Et tradisjonelt gulv kan bli unikt og
personlig ved kreativ montering og overflatebehandling.

Det har kommet et bredt utvalg av utegulv på
markedet de siste årene. Flere av disse hevder
å være vedlikeholdsfrie, ha ekstremt lang
holdbarhet eller være særlig miljøvennlige.
Tester utført av Treteknisk Institutt viser at
impregnerte terrassebord ofte kommer best
ut på holdbarhet og ikke trenger mer
vedlikehold enn andre produkter i tre.

NB!

Alle tregulv vil naturlig
gråne over tid. Det er valg
av over flatebehandling
som utgjør forskjellen.

TRADISJONELLE
Tradisjonelle impregnerte terrassegulv er
et trygt og fornuftig valg for din uteplass.
Våre tradisjonelle terrassebord består av
furubord som er trykkimpregnert mot råte,
sopp og treskadende insekter.

Dimensjon //
21 x 95/120 mm
28 x 95/120/145 mm

Den nye generasjonen trykkimpregnering
er både krom- og arsenfri.

Behandling //
CU-Impregnert
Nobb // 28 x 120 mm
25410978

DIMENSJONERING
Veiledende maksimale spennvidde (m) for terrassebjelke med
kvalitet C-24. Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kN/m2,
som også vil dekke vanlig nyttelast. Tabellen er utdrag fra byggedetaljer 517.111 Treterrasser på terreng.
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Bjelkedimensjon
C-24 mm x mm
C-24
C-24
C-24
C-24
C-24

48 x 98
48 x 123
48 x 148
48 x 198
48 x 223

Spennvidde i m / bjelkeavstand c/c i mm
400

600

750

900

1,80
2,30
2,70
3,60
4,10

1,60
2,00
2,30
3,10
3,50

1,50
1,80
2,10
2,80
3,20

1,30
1,60
1,90
2,60
2,90

IMPREGNERT
Bordet har langtidsbeskyttelse mot sopp,
råte og insektsangrep.

VÆR KREA

TIV!
Med lit t god plan
legging kan man
lage de flotteste
terrasser. Husk
at den lange
levetiden ligger
i god fundamen
te
ring og solid
bygging av unde
rliggende
konstruksjon.

SIGNATUR GRÅ

RILLET

Signatur er sortert ut av førsteklasses
furuvirke og høvlet med særegne små riller.
Bordet impregneres før det tørkes til ca. 17%.
Med kraftige børster blir det påført ett strøk
med terrassebeis før bordet igjen tørkes før
pakking. De små rillene gir bordet et jevnt
og harmonisk uttrykk og gir beisen et
bedre heftgrunnlag.

Rilleprofilen er tidsriktig og gir en overflate
som er mer behagelig å gå på. De rillede
terrassebordene leveres i tre ulike dimensjoner, hvor hver dimensjon kan brukes
alene eller blandet for å oppnå et trendy
og spennende uttrykk. Vi anbefaler rillede
terrassebord til dem som ønsker et utegulv
med særpreg og er sklisikkert.

Dimensjon //
28 x 145 mm
Behandling //
CU-Imp. og beiset
Nobb //
48145103

3TETT

ShipDeck leveres med spesialfreste
terrassebord, hvor spalten mellom bordene
er tettet med en dekorlist. Resultatet blir et
terrassegulv med utseende som et skipsgulv.
Systemet hindrer bøss, løv og lignende å
trenge gjennom dekket. Bordene leveres i
fallende lengder. Dekorlistene leveres i
lengder á 4,4 m.

3TETT systemet består av spesialfreste
impregnerte terrassebord, tørket ned til
ca. 18% fuktighet og kan dermed oljes/
beises med en gang. Bordene leveres i
fallende lengder, endepløyd med
skjøteklips og foliert i pakker á tre bord
som standard. Listene leveres i lengder
á 4,4 m.

Behandling //
CU-Impregnert
Nobb //
25850652

ALTANREKKE FLAT RILLET
Smårillet overflate som gjør at en
overflatebehandling vil holde/hefte
bedre. God sortering på treverket og
trykkimpregnert for lengst mulig levetid.

Dimensjon //
34 x 145 mm
Behandling //
CU-Impregnert
Nobb //
46319594

Dimensjon //
28 x 95/120/145
Behandling //
CU-Impregnert
Nobb 28 x 120 mm //
43316365

SHIPDECK
Dimensjon //
28 x 95 mm

RILLET
Overflaten er høvlet
med småriller for bedre
feste og mindre fliser.

Dimensjon //
28 x 95 mm
Behandling //
CU-Impregnert
Nobb //
22144679

ALTANREKKE RUND TOPP
Avrunnet topp for hurtigst mulig avrenning
av vann. God sortering på treverket og
trykkimpregnert for lengst mulig levetid.

Dimensjon //
34 x 145 mm
Behandling //
CU-Impregnert
Nobb //
25411000
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VÅRE BEHANDLINGER
Det norske klimaet er svært variert og ofte er også temperatursvingningene store. God og riktig overflatebehandling er derfor viktig enten det gjelder terrassebord eller kledning. Ingen trebeskyttelse har ennå vist
seg å være like effektiv som tradisjonell impregnering i områder med mye fukt og nedbør.

TERRASSEBORD

KLEDNING

IMPREGNERTE TERRASSEBORD

HELDEKKENDE GRUNNING OG
MELLOMSTRØK 730 + 894

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot
råte- og insektangrep og har betydelig
lengre levetid enn uimpregnert trevirke.
Alle impregnerte produkter (terrassebord
og konstruksjonsvirke) fra Bergene Holm AS
er klasse AB og beregnet for bruk over
bakken. Våre impregnerte produkter er
varige miljøvalg tilpasset dagens strenge
miljøforskrifter.

• Beste beskyttelse
mot dårlig vær

Dersom du ønsker en kledning som både
har grunning og et mellomstrøk, anbefaler

• Beskytter mot
sopp, råte og insekt

vi testvinneren innen systembehandling.

• Tilpasset dagens
miljøkrav
• Lange vedlikeholdsintervaller

by BASF - The Chemical Company

Teknos GORI 730 + 894. GORI 894 er et
polyretanforsterket strøk som sikrer
langvarig beskyttelse, flott overflate og
lange vedlikeholdsintervaller.
Kledningen anbefales overmalt innen 5 år
etter montering (normalt Østlandsklima).

• Testvinneren innen
systembehandling
• Grunning og
mellomstrøk i ett
• Kan leveres med
farge
• Lang vedlikeholdsintervall

Leading the Way in Wood Protection

SIGNATUR TERRASSEBORD GRÅ
Terrassebordet Signatur er trykkimpregnert
og dermed beskyttet mot råte- og
insektangrep.
Signatur er påført Jotun Industri Terrassebeis.
Det er en oljebasert vanntynnet beis som
er basert på samme teknologi som Jotun
TREBITT Terrassebeis. Signatur Grå tilsvarer
to manuelle strøk med Jotun Trebitt 9074
Nordisk Tre. Samme beis kan benyttes til
vedlikehold.

DEKKENDE GRUNNING
TEKNOS 730
• Beste beskyttelse
mot dårlig vær
• Beskytter mot
sopp, råte og insekt
• Tilpasset dagens
miljøkrav

by BASF - The Chemical Company
Leading the Way in Wood Protection

Dersom du ønsker en grunning med
soppdrepende midler som gir en god
beskyttelse mot bla. overflatesopp velger
du Gori 730. Kledningen får en diffusjonsåpen overflate med god vedheft for videre
behandling som f.eks. mellomstrøk og
eventuelt toppstrøk.
Grunningen anbefales overmalt snarest og
senest 2 år for dekkende farger og 1 år for
transparente farger (normalt Østlandsklima).

• Akrylforsterket
alkydgrunning
• God beskyttelse
mot overflatesopp
• God vedheft
• Lang holdbarhet

TEKNOS

VÅRE KVALITETSLEVERANDØRER
PÅ OVERFLATEBEHANDLING
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Teknos er markedsledende i mange
Europeiske land innenfor segmentet
vannbasert overflatebehandling til
treindustrien. Vi benytter produktene
som har vunnet “best-i-test” for
systembehandling grunning og
mellomstrøk.

FARGE
DIN FAVORITT
ingen med

IMPREGNERT
Bordet har langtidsbeskyttelse mot sopp,
råte og insektsangrep.

RILLET
Overflaten er høvlet
med småriller for bedre
feste og mindre fliser.

Vi leverer kledn
etter dit t ønske.
behandling og farge
nsparent overflate,
tra
/
t
Ønsker du en beise
me farge.
bør grunningen ha sam

TRANSPARENT GRUNNING OG
MELLOMSTRØK / BEIS 411 + 894
Teknos 411 + 894 er en behandling
med grunning og mellomstrøk fra
Bergene Holm AS som gir en ensartet og
god beskyttelse med transparent beis.

IMPREGNERT KLEDNING
• Grunning og
mellomstrøk i ett
• Kan leveres med
farge

Teknos 894 er et polyretanforsterket strøk
som sikrer langvarig beskyttelse, flott
overflate og lange vedlikeholdsintervaller.
Kledningen anbefales overmalt innen 3 år
etter montering (normalt østlandsklima).

Dersom du bor i et område som er meget
vær- og fuktighetsutsatt, anbefaler vi å
bruke impregnert kledning.
Wolmanit CX8 er en kobberimpregnering
fri for krom og arsen, som gir kledningen
langtidsbeskyttelse mot sopp, råte og
insektangrep. Impregnert kledning kan
leveres grunnet. Montert ubehandlet vil
impregnert gråne naturlig.

• Beste beskyttelse
mot dårlig vær
• Beskytter mot
sopp, råte og insekt
• Tilpasset dagens
miljøkrav
• Lange vedlikeholdsintervaller

by BASF - The Chemical Company
Leading the Way in Wood Protection

7 GODE GRUNNER TIL Å VELGE
INDUSTRIELL OVERFLATEBEHANDLING
• Påført nytt og ueksponert tre som sikrer den beste heften
3-sidig påføring som beskytter også der du ikke kommer
til med malerkost

RÅTEBESKYTTENDE OG
GRUNNING 356 + 730
Teknos 356 inneholder meget effektive
soppdrepere og minst 5 ganger så mange
som i vanlige grunninger. Den inneholder
penetrerende oljer som bringer soppdreperne godt ned i treet og dermed bidrar
til å redusere fuktopptak, bedre dimensjonsstabilitet og mindre sprekkdannelser.
Grunningen anbefales overmalt snarest og
senest 2 år for dekkende farger og 1 år for
transparente farger.

by BASF - The Chemical Company
Leading the Way in Wood Protection

• Riktig påleggsmengde iht. malingsprodusentenes anbefalinger
• Meget god holdbarhet ved påvirkning av UV-stråler, regn og kulde
• God råtebeskyttelse

• Alle spikerhull og kuttflater må overflatebehandles
etter montering.

• Fem ganger så mye
effektive soppdrepere

• Man unngår krympestriper etter montering

• Gir bedre dimensjonsstabilitet

• Tids- og kostnadsbesparende

• Mindre sprekkdannelser

Husk å lagre kledningen tørt før montering.
Alle spikerhull og kuttflater må overflatebehandles
etter montering.

• Montering uavhengig av årstid

WOLMAN

JOTUN

Wolman er en ledende tysk produsent
av trebeskyttelsesmidler. Alle våre
impregnerte produkter er trykkimpregnert
med Wolmanit CX8 som gir den beste
beskyttelse mot råte, muggvekst og
treskadende insekter.

Jotun er Norges ledende produsent
av maling og pulverlakker. Vi kan tilby
Jotuns Industri Grunning Visir på
våre kledninger (bestillingsvare).
Terrassebordet Signatur er industrielt
beiset med Jotuns Industri Terrassbeis i
fargen grå.
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VÅRE BYGGEGUIDER
Vi nordmenn legger sjela vår i hus, hytte og uterom. Ekstra stas synes vi det er når vi kan si at vi har
bygget eller gjort det selv. Vi har laget fyldige og forklarende byggeguider til de mest vanlig og
etterspurte “gjør-det-selv” prosjektene. På våre nettsider er disse guidene blant de mest leste sidene.

BYGGE TERRASSE
Det er gøy å bygge noe selv. Å bygge terrasse er
et overkommelig prosjekt for de aller fleste.
Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet
kan du få en uteplass å være stolt av.
Sjekk alltid gjeldende byggeforskrifter i din kommune. Vær nøye
med fundamentering og konstruksjon, det er her grunnlaget for
kvalitet og lang levetid ligger.
Når man kommer til valg av terrassegulv, finnes mange varianter
på markedet og det kan ofte være vanskelig å velge hva som er
riktig på din terrasse. Forhåpentligvis har du blitt trygg på ditt valg
etter å ha lest denne brosjyren.

Finn vår guide “Slik gjør du det | Terrasse”
på vår nettside www.bergeneholm.no/terrasse

SETTE OPP SIGNATUR PERGOLA
I samarbeid med prisvinnende hagedesigner
Darren Saines, har vi utviklet en elementbasert
pergola. Vi har lagt vekt på enkle prinsipper og
solide materialer slik at du får en varig og solid
løsning. Vi tror pergolaen blir din nye favorittplass.
En pergola kan bygges frittliggende eller tilknyttet hus og hytte.
Men underlaget må være rett og stabilt.
I vår guide har vi tatt utgangspunkt i at pergolaen bygges på et
godt fundamentert og solid terrassegulv.

Finn vår guide “Slik gjør du det | Pergola”
på vår nettside www.bergeneholm.no/pergola
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BYGGE LEKESTUE
For mange år siden fikk vi inn en søknad av en
flott lekestue til Barnas Trespris. Lekestuen ble lagt
ut på bloggen vår og har siden blitt kopiert og
bygget i utallige utgaver. Det er hyggelig!
Torleif Ege som opprinnelig tegnet og laget denne lekestuen
klarer ikke lenger å oppfylle alle forespørslene han mottar. Vi får
nesten ukentlige spørsmål om fremgangsmåte og mål.
Vi har derfor laget en utfyllende beskrivelse av lekestuen og er
sikre på at den vil være til glede for både liten og stor i mange år
fremover. Ta gjerne bilder av det ferdige resultatet og send til oss.

Finn vår guide “Slik gjør du det | Lekestue”
på vår nettside www.bergeneholm.no/lekestue

SETTE OPP UTVENDIG KLEDNING
Skal du bygge anneks, lysthus, sjøbu eller
vinterhage, vil du som regel trenge litt kledning.
Kledninger finnes i mange varianter og dimensjoner.
Vi anbefaler å velge en type som harmonerer
med både hovedhus og øvrig bebyggelse.
Opp gjennom historien har det blitt benyttet mange ulike profiler
og oppsettingsmåter. Det er imidlertid to hovedprinsipper å sette
opp kledning på, - stående eller liggende.
På våre nettsider finner du en oversikt over nesten 20 kledningsprofiler. Vår guide gir deg grundig gjennomgang og beskrivelse
av hvordan du setter opp både stående og liggende varianter.

Finn vår guide “Slik gjør du det | Kledning”
på vår nettside www.bergeneholm.no/kledning
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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 mer enn 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.
GULL OG GRØNNE SKOGER | STEMNINGSKOLLEKSJONER
I vårt konsept «Gull og grønne skoger» samler vi ulike
stemningskolleksjoner for hus, hytte og hage. Produktene
som får plass i de ulike kolleksjonene, blander tidløse
tradisjoner med moderne teknikker og nye profiler og
overfaltebehandlinger.
Til uterommet har vi sammen med hagedesigner
Darren Saines utviklet uteromskolleksjonen Signatur.
Signatur terrassebord består av to solide terrassegulv
som er impregnert og ferdig beiset i fargene grå og brun.
Signatur Pergola er en solid og flott pergola som du
bygger selv med standard materialer fra byggevarehandelen. Oppskriften får du fra oss.
Produktene produseres ved våre avdelinger i Norge,
basert på tømmer fra miljøsertifiserte skoger.
Bærekraftig og vakkert.

Følg oss på nett!
www.bergeneholm.no | blogg.bergeneholm.no |
terrasseblogg.bergeneholm.no | hytteblogg.bergeneholm.no
FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST, TWITTER OG YOUTUBE
@bergeneholm | #bergeneholm

