
Verdens Beste Bord 

Bærekraftig, vakker  
og gjennomimpregnert 
ytterkledning av gran.



Verdens  
beste bord  
er ikke  
tilfeldig. ””Tag kontakt med oss tre-nerder, fordi  

vi vet alt om tre. Og vi tror at tre er det  
beste byggematerialet i verden...”

Ole Dalsgård Nielsen, CEO & grunnlegger av Superwood

Tag kontakt med oss  
tre-nerder, fordi vi vet alt 
om tre. Vi tror at tre er det 
beste byggematerialet i 
verden hvis det behandles 
på best mulig måte. 

Vi er født med ønsket om å skape noe som ikke 
allerede eksisterer. Verdens beste bord, som både er 
vakkert, holdbart og ikke minst bærekraftig. Å finne 
og utvikle nye løsninger ligger i vårt DNA - og det vil 
det alltid.

Basert på virkeligheten, vår virksomhet og med  
en god del sunn fornuft, ser vi alltid fremover,  
eksperimenterer og flytter kontinuerlig standarden 
for hvor holdbart, bærekraftig og vakkert produktet 
vårt kan bli.

Vi tar vare på hverandre og miljøet, og gjør vårt  
ytterste for at alt fra utvalg, kutting, splitting,  
impregnering, profilering, røntgensortering,  
maling, til salg og service er best. Bare det  
beste og mest bærekraftige er godt nok.

Vi søker derfor i skogene hver dag, etter de beste 
trærne og områdene, avgrenser råstoffet i vårt  
patenterte og unike produksjonsoppsett, deler  
kunnskap med våre jevnaldrende eller inspirerer  
arkitekter og klienter generelt under mottoet:  
SUPERWOOD, Verdens Beste Bord.

 

Få hele historien her:

Skann koden med smart-
telefonen din eller besøk  
vår hjemmeside for å få  
hele historien til Superwood 
superwood.no 
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Fra skog til hjem.

Kløyving

Superwood har sin egen 
helautomatiske kløyvsag-linje. 
Her blir høykvalitets plankene
fra de utvalgte nordiske
sagbrukene tilberedt, delt
og beiset før du fortsetter
til impregnerings-kamrene.

Utskjæring 
 
En trestamme er ikke den  
samme fra ytterst til innerst. 
Rett innenfor margen er treet 
mykt og mørkt, men rett under 
barken, i ytre årer, er det mye 
løse kvister. Derfor er det  
beste “kuttet” av treet i  
mellomområdet - og bare dette 
spesielle kuttet brukes  
til Superwood.

Vi har samlet det hele på ett sted.

En trestamme er ikke den samme fra ytterst til innerst. Rett innenfor margen er  
treet mykt og mørkt, men rett under barken, i ytre årer, er det mye løse kvister. 

Gjennomimpregnering

Den unike teknologien bringer 
trebeskyttelsen helt inn i kjernen  
av treet som mikroskopiske 
partikler som fester seg overalt 
i trecellene. Med andre ord, alle 
Superwood-produkter er beskyt-
tet innenfra og ut.

Profilering

Under impregneringen trenger 
harpiksen seg gjennom, og  
under profileringen blir har-
piksen høvlet av.
Dette sikrer optimal vedheft 
av maling. Vårt store utvalg 
med alt fra standardprofiler til 
arkitekttegnede profiler lar deg 
lage en unik treverk-fasade. 
Superwood kombinerer  
estetikk med høy holdbarhet.

Maling

På malingsanlegget vårt  
børstes og sprøytes malingen 
inn i overflaten av treverket, 
samt helt nede i profilene.  
Sluttbehandling og
overflatebehandling sikrer  
en jevn og vakker finish.  
Velg Superwood i ønsket  
standard farge - eller  
ubehandlet.

Sortering

Vi sorterer for å sikre kvaliteten
Årringene i treet vil naturlig 
forsøke å strekke seg, så der-
for har vi helt i starten av vårt 
produksjonsanlegg en  
margvender som rettvender 
hvert bord før det profileres.  
I produksjonen skannes hvert 
eneste bord og sikrer riktig 
kvalitet.
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Mange fordeler 
samlet i et bord.

Høvling 
 

Moderne og unike trefasader med 
et bredt utvalg av både standard- 
og arkitekttegnede profiler. Vår 
produksjon av tre sikrer deg kvalitet 
og fleksibilitet, samt muligheter for 
spesielle profiler.  
 
Dine fordeler
• Arkitekttegnete og standard 

profiler
• Not/Fjær gir økt stabilitet
• BIM-modeller er tilgjengelig
 

Gjennomimpregnering 

Hver eneste celle i treet er 
impregnert, fra den innerste til den 
ytterste.
Gir unik beskyttelse også mot råte 
og sopp, uten bruk av tungmetaller.

Dine fordeler
• 100% gjennomimpregnert
• Ekstremt holdbart
• Miljøriktig, uten tungmetaller og 

CO2 nøytralt

Gran 
 
Kvalitetsgran fra utvalgte  
sagbruk, fra Nordens beste 
granområder.

Dine fordeler
• Bærekraftig
• FSC sertifisert 
• Nordiske råvarer

Overflatebehandling 
 
Superwood kan monteres  
ubehandlet. Påfør vår transpa-
rent farge dersom du ønsker en 
fasade med minimalt vedlikehold. 
Eller velg din unike farge til ditt 
prosjekt. Transparent eller  
dekkende overflate.  

Dine fordeler
• Alternativ med minimalt 

vedlikehold
• Frihet til valg av dekkende 

eller transparent beis, ett eller 
to strøk

• Kan umiddelbart 
overflatebehandles

Overflate 

Overflaten er grovhøvlet. 
Dette gir perfekt vedheft til 
overflatebehandlingen.

Dine fordeler
• God vedheft
• Ingen harpiks
• Lyst og tørt
• Trestruktur

En trestamme er ikke den samme fra ytterst til innerst. Rett innenfor margen 
er treet mykt og mørkt, men rett under barken, i ytre årer, er det mye løse 
kviste. Derfor er det beste “kuttet” av treet i mellomområdet - og bare dette 
spesielle kuttet brukes til Superwood.

· Holdbar 
· Bærekraftig
· Minimalt vedlikehold
· Fin finish
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Sortiment. Ytterkledning i Superwood fås i et bredt utvalg av 
standard- og arkitekttegnede profiler.

Superwood utvikler sitt sortiment og profiler i et 
innovativt samarbeid med ledende internasjonale 
arkitekter. Vi møter markedets etterspørsel etter
moderne og holdbare trefasader. Alt dette er med på 
å gjøre Superwood til en trendsetter innen profiler.

Superwoods profilprogram er bygget opp omkring
bredder i størrelsene 70mm, 95mm, 120mm, og 
145mm og tykkelsene 21mm og 27mm. Ved større 
prosjekter er det mulighet for bruk av spesial-  
profiler og farger.

Stående kledning som gir en moderne fasade med 
smal skygge (4mm) ved montering.
Etter montering vil naturlig krymping gi litt større 
skygge mellom bordene. Not og fjær gir ekstra 
kvalitet og et betydelig bedre resultat enn falset 
kledning. Kombiner gjerne flere bredder for et mer 
spennende uttrykk på fasaden.

Profilen er utviklet av AART Architects. Profilen 
kan monteres stående og liggende. Monteres 
den liggende fungerer bunnen av profilen som 
dryppkant. 3’’ bredde passer godt til detaljer 
på fasaden, f.eks. som inntrukket inngangs-
parti, til garasjen eller leveggen. Fungerer også 
ypperlig til hele fasader.

Firesidig høvling og overflatebehandlede spiler.
Tilpasset hjørneavslutningen for 21mm kledning eller
som bruk til balkongen, skilleveggen eller som spile-
kledning i kombinasjon med rektangulær for flotte
skyggevirkninger i fasaden. Passer også utmerket til  
å lage alt fra sittebenker til andre små konstruksjoner.

Stående kledning som gir en moderne, slett
fasade. Etter montering vil naturlig krymping gi
en liten skygge mellom bordene.
Not og fjær gir ekstra kvalitet og et betydelig
bedre resultat enn falset kledning.

Rektangulær kledning for tømmermannspanel,
hjørnekasser, dekkbord m.m.

SW18 Skygge SW01 AARTSW08 Spiler SW17 Tett

SW04 Rektangulær

SW12 AART2 er en vertikal profiltavle som kombinerer det tradisjonelle not og fjær med en visuell effekt 
av smalere tre-profiler. Listevirkningen oppnås ved å ha sporene i bordet med samme dybde og bredde 
som jernsporet. SW12 AART2 ble utviklet av AART Architects - og er design beskyttet.

SW12 AART2
SW12 Large SW12 Medium SW12 Small

Se hele sortimentet her

Scan koden med din smarttelefon 
eller besøk vår nettside for å se hva  
vi kan tilby. superwood.no 
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Mange  
muligheter.
Med Superwood kan du velge både
transparente og dekkende farger for å
gi din fasade det estetiske uttrykk.  
Siden Superwood er tørt og lyst kan det 
umiddelbart overflatebehandles.  

Med industriell overflatebehandling 
sikres det at beis eller maling blir påført 
under optimale forhold med god vedheft. 
Kledningen fremstår med en jevn og pen 
overflate. 

Som standard har Superwood ulike 
transparente overflatebehandlinger som 
gir fasaden et naturlig utseende. Ønskes
det andre farger i transparente eller
dekkende overflater, kan du velge dette
fra Jotun sitt fargekart. Spesielfarger 
etter nærmere avtale.

Hvis du velger transparente farger, kan 
fargeforskjeller oppstå, dette på grunn 
av forskjell i hvor mye fargepigment hvert 
bord absorberer. Dette kan også oppstå 
ved vedlikeholds beising. Fargeforskjel-
lene kan oppleves forskjellig, men fargen 
Zink er mest utsatt, dette kan løses ved 
å sortere bordene før oppsetting, slik 
at relativt mørke og relativt lyse bord 
sitter i de samme områdene av fasaden. 
Forskjellene er delvis jevnet over tid, 
og etter 18 - 24 måneder vil fargene ha 
utjevnet seg.

Transparente 
eller dekkende 
farger.
De transparente fargene kan også kombineres for å skape kontraster 
på fasaden. Om du velger transparente farger kan det forekomme fargeforskjeller. 
Disse fargeforskjelle vil jævne sig ut over tid.

KornKullZink

Sammen med arkitektfirmaet AART og Jotun har vi utviklet Superwood Colors, et utvalg trans-
parente farger, inspirert av klassisk nordisk trekonstruksjon. Fargenes gjennomsiktighet fremhever 
den unike strukturen på hvert bord, med utgangspunktet for Superwoods lyse gran som er en 
varm base for hele fargeskalaen.

SW-farger består av stemningsskapende farger fra lys til mørk med klare referanser til kjente  
gamle nordiske råvarer og behandlinger: Kull, Tjære, Zink, Sølv, Sand og Korn.

Fargene samsvarer tett både som uavhengige farger, men også som en sammenhengende skala 
med mulighet for vakre kombinasjoner på tvers - dempet eller kontrasterende. I tillegg passer 
egenskapene og karakteren til skalaen godt sammen med andre byggematerialer som murstein, 
betong, stål og zink.

Tjære
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For å skape det rette estetiske uttrykket 
tilbyr Superwood ulike alternativ for  
overflate behandlinger. 

Fasadeløsninger.

Malt

Maling gjør det mulig å gi fasaden det uttrykket man ønsker. Man kan male 
hele fasaden eller fokusere på detaljer som får frem kontraster. Superwood 
kan males i ønsket farge med grunning og/eller mellomstrøk. Ønskes farge 
og glans, må vedlikeholdsintervallet til malingsprodusenten følges.

Ubehandlet

Superwood i seg selv kan monteres ubehandlet da den er gjennom- 
impregnert og ikke krever mer beskyttelse i form av overflatebehandling. 
Den naturlige patineringen vil komme med tiden, men langsommere enn 
vanlig ubehandlet tre. 

Se mer her:

Skann koden med smart-
telefonen din eller besøk vår 
hjemmeside for å se mer.
superwood.no 
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Referanser  
& inspirasjon.
VOSS vidaregåande skule 

Voss vidaregåande skule har over 4000m2 kledning av Superwood. 
Kledning med minimalt vedlikehold og som er overflatebehandlet i Zink.  
Det er brukt profilen SW18 Skygge, med en miks i breddene 70mm, 
95mm og 120mm, som gir spill og variasjon på fasaden. 

Nordic Office of Architecture og AART architects  
med HENT som hovedentreprenør Kolumbus  

bussterminal, Sola

SW4 Rektangulær ubehandlet 
kledning som ble levert ferdig 
prekappet i ulike lengder. Plank Arkitekter og Masiv Bygg som hovedentreprenør
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L2 Arkitekter og JM Norge som hovedentreprenør   Tegn_3 arkitekter og Backe Romerike AS

Rotnes Kirke, Nittedal 

Rotnes Kirke og Flammen Kulturhus er et flott prosjekt i Nittedal. 
Det er brukt SW04 Rektangulær kledning i fargen Korn i ulike bredder. 
Det ble levert SW08 Spiler til det 20 meter høye kirketårnet. 

Fjuk Oppvekstsenter 

På prosjektet er profilen SW01 AART brukt til både stående og liggende kledning, 
med en miks av breddene 70mm, 95mm og 120mm.   
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Mer 
inspirasjon  
til ditt  
byggeprosjekt.
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Verdens Beste Bord 

www.superwood.no


