
Montering av Harmoni trespiler
Du kan montere trespiler på flere måter. Uansett 
hvordan du velger å montere dem, er det viktig å 
være nøyaktig. Spiler på vegg monteres som regel 
vertikalt for å unngå støvsamling. Bruk krysslaser 
eller vater for å sikre at spilene monteres rett og  
i lodd.

Avstand mellom trespilene er en smakssak. Vi 
anbefaler 10-30 mm avstand. Du får en pen avstand 
ved å legge en Harmoni trespile på høykant mellom 
hver spile du monterer. Det tilsvarer 21 mm avstand.

Før du begynner, bør du måle opp veggens bredde 
for å se omtrent hvor mange trespiler du trenger. 
Dersom bredden ikke «går opp» med hele trespiler, 
kan du kløyve de to ytterste spilene for å få hele 
spiler på resten av veggen. 

Dersom du kun vil ha hele spiler, anbefaler vi å 
tilpasse avstanden mellom spilene slik at målene går 
opp med veggens bredde.

Oppbevaring og akklimatisering
Harmoni trespiler er ferdig nedtørket for bruk i 
tørre rom, og skal ikke utsettes for fuktighet under 
transport eller oppbevaring.

Spilene akklimatiseres i minimum to døgn i 
romtemperatur før montering.

Legg produktene på et rett og stabilt underlag i det 
rommet de skal monteres i uåpnet emballasje.

Trespiler gir en lun stemning
Spiler tilfører det lille ekstra i et rom - enten det brukes 
på vegg, i taket, som sengegavl, i trappeoppgangen 
eller rundt kjøkkenøya. 

Et mindre felt med spiler kan bryte opp en stor flate. 
Treverket tilfører rommet varme og lunhet, samt at det 
bidrar til et godt inneklima. Bruk av trespiler kan også 
gi en behagelig lyddemping i rommet.

Harmoni trespiler leveres i faste lengder på 239 cm i 
dimensjon 21x43 mm med lett fasede kanter, og du kan 
velge mellom tre ulike treslag; eik, furu og osp.  
Spilene er overflatebehandlet med hvitpigmentert 
vannbasert lakk.

Trespiler  
for interiør
Gjør rommet unikt med 
spennende detaljer

Verktøy til jobben
• Krysslaser/vater
• Meterstokk/målebånd
• Tømmerblyant
• Håndsag/kapp- gjærsag
• Hammer/drill/dykkertpistol
• Festemidler (spiker, skruer, lim)

Osp 
Hvitpigmentert

21x043x2390 mm
Art.nr 3668959

Eik
Lett hvitpigmentert

21x043x2390 mm
Art.nr 3668958

Furu
Hvitpigmentert

21x043x2390 mm
Art.nr 3668957

Harmoni er Maxbo sin egen merkevare og Harmoni 
trespiler produseres av ProTre AS.



Innfesting i betong eller gips
Bruk nylon- eller plastplugger for at skruen skal få 
feste. Vi anbefaler nylonplugg Universal X1 6x30 eller 
plastplugg Rød 5,5x35 til skrueanbefalingene som 
nevnes i denne brosjyren. Spikerplugg kan benyttes, 
men vil bli mer synlig.

Lekter med eller uten 
lyddempende duk
Ønsker du ekstra lyddempende effekt, kan du montere 
spiler på en lyddempende duk som festes på vertikale 
eller horisontale lekter, avhengig av hvilken vei du 
ønsker spilene. Gå frem på samme måte som for 
synlige skruer eller spikerpistol med dykkertspiker.

Lime spiler
Lim spilene med egnet lim direkte på en plate, 
eventuelt rett på veggen. Valg av lim er avhengig av 
underlaget som trespilene skal festes til. Dersom 
underlaget er av tre eller trebaserte plater, anbefaler 
vi trelim fra Casco (Casco Indoor e.l.). Har du annet 
underlag, spør oss om råd.

Fest i bakkant på plate
Fest spilene fra bakkant på en plate (kryssfinér, mdf 
e.l.), slik at innfestingen blir skjult. Mal platen på 
forhånd i ønsket farge. Vi anbefaler at du forborer 
både plate og spilene for å unngå at spilene sprekker 
når du skrur dem fast. Med forborede hull i platen 
styrer du også plassering av spilene.

Eik: Benytt vanlig gulv/listeskrue, alternativt rustfri 
gulv/listeskrue. Lengden på skruen må tilpasses 
platetykkelsen.

Furu og osp: Benytt vanlig gulv/listeskrue. Lengden 
på skruen må tilpasses platetykkelsen.

Synlige skruer/spiker
Fest spilene minimum oppe og nede, eventuelt flere 
fester hvis du bruker lange spiler. Resultatet blir penest 
dersom alle skruer kommer på en rett linje. Vi anbefaler 
å forbore for å hindre at spilene sprekker, samt styre 
plassering av innfesting.

Eik: Benytt rustfri gulv/listeskrue, A2 T10 3,9x57 eller 
lignende.

Furu og osp: Benytt vanlig gulv/listeskrue GK T10 3,9x57 
eller lignende.

Spikerpistol med dykkertspiker
Spikring med dykkertspiker gir nærmest «usynlig» 
innfesting. Skyt spikrene inn rett forfra for et penest 
mulig resultat. Det er mulig å skyte inn på siden også, 
men dette er vanskeligere å få pent.

Eik: Benytt dykkertspiker 45 mm A2 rustfri.

Furu og osp: Benytt dykkertspiker 45 mm elforsinket.


