
interiørpaneler til vakre hjem

MDF panel



E N K E L T  M E D  P A N E L P L A T E R
Enten du er fagmann eller hobbysnekker, vet du at “godt verktøy gjør halve jobben!”. Panelvegg 
i MDF levert som ferdige plater. Du slipper ekstra spikerslag, mindre kutting og mindre tilpassing. 
Jobben blir kort sagt, fortere ferdig og resultatet blir strøkent!

Med MDF panelplater er det gøy å snekre! 

Takpanel i MDF har vi selvsagt også. Panelbord med skygge skrå profil.
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M A T E R I A L E
MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikert treprodukt laget av trevirke som brytes ned til 
trefibre og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater og 
paneler. Profilene freses deretter ut i vår fabrikk før overflatebehandling.
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DEKNINGSMÅL

Dim. mm Brutto 
m2

Netto 
m2

619x2390 1,479 1,434 

619x2740 1,696 1,644

DEKNINGSMÅL

Dim. mm Brutto 
m2

Netto 
m2

619x2390 1,479 1,434 

619x2740 1,696 1,644

NCS S0502-Y

NCS S0502-Y

NCS S1005-Y30R

NCS S1005-Y30R

NCS S1502-Y50R

*  Spesialfarger  
 på forespørsel!

* Spesialfarger  
   på forespørsel!

Hvit (Bomull)

Hvit (Bomull)

Caffe Latte

Caffe Latte

Skagen Valmuefrø

NCS S4502-Y

TEKNISK INFORMASJON

Veggpanel Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Lengde 
(mm)

Profil Farge/Overflate

Interiørplate 11 619 2390 Alle Ubehandlet, Hvit,, Caffe Latte, Skagen og Valmuefrø. Håndmalt overflate + 4 nye farger

Interiørplate 11 619 2740 Alle Ubehandlet, Hvit og Lys Toscana. Håndmalt Overflate

Rehab.plate 6 619 2390 Skygge Skrå, Perlestaff Hvit. Håndmalt overflate

TEKNISK INFORMASJON

Veggpanel Tykkelse 
(mm)

Bredde 
(mm)

Lengde 
(mm)

Profil Farge/Overflate

Standardplate 11 619 2390 Alle profiler Hvit og Caffe Latte, 2 strøk sprøytemalt. Glatt overflate

Perlestaff

Empire

EMPIRE
Smal, elegant faspanel med det lille ekstra! Profilen 
kombinerer den myke buen i fasen med en stram linje, 
og gir panelet en mykere form enn den enkle, skarpe  
V- fugen i vanlig faspanel.

Med vår egen design på profilen ønsker vi å vise at 
interiørplaten er original og klassisk både i kvalitet og 
utseende og skiller seg klart ut fra andre plateprodukter.

EMPIRE profilen er en smal faspanel, 8,5 cm bred med 
7 bord i plata.

TIPS: Et smalt panel egner seg ofte godt i små rom eller 
rom med mindre veggflater.

PERLESTAFF
Kanskje det mest klassiske panelet med tradisjoner fra 
hele landet. Den vakre perlestaff-profilen er elegant og 
stilfull, og skaper samtidig en intim og god atmosfære. 
Derfor kan du trygt bruke Perlestaff både i små og store 
rom, - det er bare fantasien som setter grenser.

PERLESTAFF profilen er 12 cm bred, med 5 bord i plata.

TIPS: MDF panel er flott å bruke som brystningspanel. 
Del platene i passe lengder, og bruk en fin brystningslist 
som avslutning over panelet. Velg en høyde på panel-
veggen som gir en god balanse i rommet.

T O  K O L L E K S J O N E R

E K S K L U S I V  - D E T T E  E R  V Å R E  V E G G F A R G E R  -  M E D  H Å N D M A LT  T O P P S T R Ø K

Platene leveres ferdigbehandlet med 3 strøk. Det siste strøket er håndmalt, noe som gir panelet den ekte penselstrukturen.

G L A N S G R A D  2 5

S TA N D A R D

D E T T E  E R  V E G G F A R G E R  S O M  E R  S P R Ø Y T E M A LT  M E D  T O  S T R Ø K  M A L I N G

R E H A B I L I T E R I N G Enda enklere... Vi tilbyr rehabiliteringsplate på 6 mm. Ypperlig for deg som skal montere utenpå en 
eksisterende vegg. Hvitmalt og i to profiler.

D U  K A N  V E L G E  M E L L O M  3  P R O F I L E R

MDF panel leveres også som fuktbestandige plater, beregnet på tørre soner på bad og i våtrom. Platene er spesielt stabile ved fukt- og 
temperatursvingninger, men må beskyttes mot vanninntrenging. Panelet leveres i 11 mm tykkelse, 619 mm bredde og 2390 mm lengde. 
Alle våre 11 mm plater kan monteres direkte på stenderverk eller på eksisterende vegg.

B A D  O G  V Å T R O M :

Skygge Skrå 

SKYGGE SKRÅ
Et stilrent og tidløst panel med lange tradisjoner. De rene, 
rette linjene i panelet gir veggene et rolig og enkelt preg. 
Skygge skrå panel kler veggene like fint i et helt moderne 
kjøkken med stål og glass, som i en romantisk stue med 
gammeldags kamin. Mønsteret er også mye brukt som 
takpanel.

SKYGGE SKRÅ profil er en skyggepanel med skråkant, 
12 cm bred, med 5 bord i plata.

TIPS: Bruk farger som en aktiv del av interiøret, 
slik setter du preg på rommet, og skaper din egen stil!
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Perlestaff profilert MDF-plate. Det siste strøket 

er faktisk håndmalt, noe som gir deg en ekte 

håndtverksfølelse.

MDF-platene er malt med en akrylmaling og 

er overmalbare med liknende farger når du vil 

forandre rommet (unngå alkydmaling).

Panelplate i skygge skrå, hvitmalt.

Empire, Skagengrå.

7

Skygge skrå i fargen Sobrio NCS S6005-Y20R

Skygge skrå i fargen kalkgrå NCS S2903-Y30R

Skygge skrå i fargen retroblå NCS S5420-B

FARGENYHETER

Kalk NCS S 1603-Y31R, GL25

Kalkgrå NCS S 2903-Y30R, GL25

Retroblå NCS S 5420-B, GL25

Sobrio NCS S 6005-Y20R, GL25

GL=Glansverdi

Skygge skrå i fargen kalk NCS S1603-Y31R
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MDF panelplater kan benyttes i alle ”tørre” rom og RF (relativ fuktighet) skal være mellom 
35-65%. For lav eller for høy fuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av 
bordene. All støping og pussearbeid må være avsluttet, og bygget må være oppvarmet før 
MDF produktet monteres. Produktet må kontrolleres for evt. synlige feil/mangler og skader 
før montering. Reklamasjonsrett bortfaller dersom produktet er tatt i bruk.Produktet må 
akklimatiseres 2 døgn i det rommet det skal benyttes, før det tas i bruk.

Anbefalte festemidler ved montering:
Håndspiker: Type 17/35 – Firkantspiker, varmforsinket
Kramper: Benlengde min 35 mm. og min. 10 mm. rygg, f.eks Christiania   
                      Spigerverk CS 500 eller CS 14B/76.
Skruer:  Byggskrue 4,2x35, f.eks Christiania Spigerverk BKF 35 GUL
Lim:  PVAC trelim – vinterlim.

1. Enkel montering Du trenger:  
 hammer, sag, vater, blyant, trelim,  
 akrylmasse og festemiddel.

3. Not og fjær prinsippet
 Platene er laget for lett og passe  
 inn i hverandre og gi pene skjøter.

2. Spikerslag Det er ikke behov  
 for liggende spikerslag i veggen.  
 Platene kan monteres på reisverk  
 cc 60 cm, notsiden frem.

5. Fastmontering
 Platene stiftes med  
 krampepistol, hodestift eller   
 skruer.  
 – Se vår produktanbefaling.

6. Liming av neste plate
 Neste plate gjøres klar. Finn  
 frem limet. Vanlig trelim  
 benyttes og strykes på i hele  
 panelets lengde i noten.

7. Hjørner
 Innvendige hjørner settes med  
 2-3 mm åpning, og fuges med  
 overmalbar akrylfugemasse eller   
      benytt fleksilister eller hulkillister.

4. Første plate rett
 Bruk vater og vær nøye med   
 første plate. Den loddes og  
 festes helt rett. Da går resten   
 av arbeidet som en lek.
 (Husk min 15 mm avstand til   
 alle faste punkter).

MDF panel er ypperlig for deg som ønsker ferdigmalt panelvegg, men også for deg som ønsker panel å male selv uten så mye forarbeid.  
To gode strøk akrylmaling, og jobben er gjort! Farge og glans velger du selv.

Fuktbestandige plater for tørre soner i våtrom males med minst to strøk våtromsmaling. Platene må beskyttes mot vanninntrenging, 
særlig i underkant og langs endene og sidene av platene.

TIPS: Velg en god akryl interiørmaling, den er lett å arbeide med og dekker godt. Fjern støv grundig før du begynner. Bruk gjerne en god 
panelrulle og påfør malingen fyldig på 2-3 bord av gangen. Stryk deretter jevnt ut med en fordriver eller en god pensel. Slik oppnår du 
en vakker struktur i overflaten.

NB: Husk at kutting med sirkelsag støver mye, og bør skje utendørs. 
Se monteringsanvisning - steg for steg, på vår webside: www.sodrainterior.no

M A L E  S E L V ? M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G  V E G G PA N E L

T I L B E H Ø R : som flexilister, flikkmaling, akrylfugemasse, hulkillister kommer i standardfargene. Dette gjør det enda enklere å nå 
det perfekte resultat for “gjør det selv”.

Skygge skrå i fargen Sobrio NCS S6005-Y20R
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TEKNISK INFORMASJON
Takpanel Tykkelse 

(mm)
Bredde 

(mm)
Lengde 

(mm)
Profil Farge

Takbord 11 169 2415 Skygge skrå Hvit

Takbord 11 128 2415 Skygge skrå Hvit

Takbord 11 128 4200 Skygge skrå Hvit

Tak/veggbord 11 128 4200 Skygge skrå Svart

DEKNINGSMÅL
Dim. mm Brutto 

m2
Netto 

m2

128x2415 0,309 0,271

128x4200 0,538 0,472

169x2415 0,408 0,360

MDF Takpanel

NCS S0502-Y RAL 9005

MDF Takpanel er en rask og enkel måte å få et profesjonelt og flott tak.

MDF TAKPANEL er enkle og stilrene panelbord, skyggeprofil: 
• Endepløyd med not og fjær 
• Dimensjoner: 11x169x2415, 11x128x2415, 11x128x4200 mm  
• Ferdigmalt hvit (NCS S0502-Y, glans 15), svart (RAL9005) eller ubehandlet 
• Leveres foliepakket med 5 bord pr bunt.

Bruksområder: 
Tørre rom ved både restaurering og nybygg 
• Tak 
• Vegg

 
NB! Panelklips skal ikke benyttes ved montering av MDF panel i tak.  
Du trenger også et trelim. Vi anbefaler lim av typen PVAC.

STANDARDFARGER PÅ TAK

Generelt:
MDF panelbord kan benyttelse i alle ”tørre” rom og RF (relativ fuktighet) skal være mellom 35-65%. For lav eller for høy fuktighet kan 
over tid føre til krymping eller svelling av bordene. All støping og pussearbeid må være avsluttet og bygget må være oppvarmet før MDF 
produkter monteres. Produktet må kontrolleres for evt. synlige feil/mangler og skader før montering. Reklamasjonsrett bortfaller dersom 
produktet er tatt i bruk. Produktet må akklimatiseres 2 døgn i emballasje til romtemperatur, og bordene må monteres umiddelbart etter 
åpning. Produktet monteres på tvers av lekter, med kramper, skruer eller spiker. Festeavstand cc 150 mm på først bord mot vegg, og 
deretter 1 stk pr. lekte innover i taket. (NB! ved spikring skal det dobbeltspikres på hver lekte). Biter som benyttes må være min. 60 cm. 

lang.

Anbefalte festemidler ved montering:
Håndspiker: Type 17/35 – Firkantspiker, varmforsinket
Kramper: Benlengde min 35 mm. og min. 10 mm. rygg, f.eks Christiania Spigerverk CS 500 eller CS 14B/76.
Skruer:  Byggskrue 4,2x35, f.eks Christiania Spigerverk BKF 35 GUL
Lim:  PVAC trelim – vinterlim.

Før du setter i gang:
 •  Mål opp veggen eller taket og lag en skisse slik at du kan regne ut ideell bredde på første og siste bordet, samt det ideelle  
               skjøt mønster ved montering i tak eller liggende på vegg.

 • Ved montering stående på vegg, må vegger lektes ut med horisontale lekter på cc 60 cm og det må kubbes mellom  
               lektene rundt vinduer og dører + innvendige og utvendige hjørner.

 • Sørg for at underlaget er rett og stabilt for at du skal få et godt resultat.

Montering av MDF panelbord/MDF takpanel:
 1 Juster bredden på første bordet. iht. utregningen din under forberedelsen. Ta her hensyn til hvordan du vil ha plassert skjøtene  
               ved montering, da en fin fordeling og et system, vil gi deg det peneste sluttresultatet.

 2 Begynn i et hjørne. Fjærsiden mot veggen. Det må være en avstand på 10-15 mm. Mellom panelen og alle faste punkter.  
               Som f.eks. tak/gulv og hjørner. Dette pga. at det skal være rom for bevegelse i produktet/underlaget.

 3 Første rad monteres etter snor eller merke etter krittsnor for at utgangspunket skal bli rett.

 4 Fest spiker, krampe eller skrue til den store underleppen på notsiden, (ved spikring skal det dobbeltspikres pr. lekte).

 6 Endeskjøter skal limes og hver skjøt kontrolleres ved montering. Her kan du bruke PVAC trelim. Langsider skal ikke limes!

 7 Kontroller etter hver 5 panelrad at panelet er montert vinkelrett i linje og at det ikke er noen forskyvninger. 

TA K PA N E L

G L A N S G R A D  1 5

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G  TA K PA N E L

PANELBORD. 
MDF panel er selvsagt også for bruk i 
taket. Enkle og stilrene takbord som 
gir taket et vakkert særpreg. Kommer 
i lengder 2415 mm og 4200 mm. 
Taket er i profilen Skygge skrå.



Brages veg 8, 2060 Gardermoen, Tlf: +47 63 94 35 50 Fax: +47 63 94 35 60  
E-post: ordre.norge@sodra.com  www sodrainterior.no

Södra Interiör er et ledende konsern innen produksjon, markedsføring og 
distribusjon av interiørtre av høy kvalitet for hjem og offentlige miljøer. 
Størsteparten av produksjon leveres via byggevarehus til sluttbruker og  
byggeindustrien i og utenfor Norden.  
Øvrige produkter leveres til husfabrikker, vindusprodusenter, innrednings-
produsenter samt møbel- og snekkerbedrifter. 

Södra Interiör har sin virksomhet i Norden og selskapet omsetter for  
ca 1,3 mrd SEK kroner. Antall ansatte er ca 580.

Last ned www.sodrainterior.no  
med din smart telefon


