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Våre vakre

FINALIST HYTTEPRISEN 2017
Panel: Østerdal Drivved

Ferdig
beiset kun
for deg!

EVENTYRLIG
VAKRE VEGGER OG TAK

Vi leverer ulike panelprofiler, listverk og foringer ferdig beiset med farger blandet spesielt for oss.
Inspirert av myter, sagn og eventyr, har vi satt sammen en serie med delikate beisfarger som passer både
til hus og hytter. Fargene er vakre alene eller i harmoni med hverandre og gir vakre, naturlige
overflater og et godt inneklima.
Vi tilbyr ti flotte farger i et spekter fra Snøhvit til Askesort.
Mellom ytterpunktene kan du velge blant både kalde og varme
toner som kompletterer hverandre. Beis fremhever strukturen i
treet og panelbordets egenart og gir overflaten liv og variasjon.
Ferdig beiset panel fra oss gir en jevn påføring og en vegg uten
børstemerker og krympestriper.
Alle våre panelprofiler kan bestilles beiset i ønsket farge.
Fargen Drivvedgrå er lagerført i flere profiler. Setergrå, Bekkeblå og
Bukkebrun lagerføres med strukturbørstet og beiset overflate.
Spør din forhandler om kolleksjonen “TRE bukkene Bruse”.

FINALIST HYTTEPRISEN 2017
Panel: Østerdal Setergrå
Listverk: Barokk Setergrå
Vindusforing: Setergrå

Tre lever! Beisens inntrengen i treoverflaten vil variere avhengig
av hvor treet har vokst opp og hvor i tømmerstokken panelbordet
er saget fra. Beis har unik inntregning i yte- og kjerneved, noe som
gjør utrykket ekte og levende. Bestiller du samme farge på
ulike dimensjoner, vil fargen kunne oppleves forskjellig.
Beiset panel «puster» og har gode hygroskopiske egenskaper.
Beiset panel kan derfor med fordel brukes som en del av interiører,
også på bad – og vaskerom.

Panel: NORD MØRKNE

LASERT HVIT

STEINGRÅ

HULDREBEIGE

TØMMERBRUN

Huldrebeige en forlokkende lys og gyllen farge.

En vakker dyp brun tone som aldrende laftevegger.

DRIVVEDGRÅ

ASKESORT

KOLLEKSJON | TRE BUKKENE BRUSE

KOLLEKSJON | NORD INTERIØR

Hvit og lys, men hvor treets struktur skinner tydelig gjennom.

Tidløs, gråbrun farge som passer til det meste.

Gråfargen som kler de fleste stiler og interiør.

Trendy, mørk og fyldig.

Strukturbørstet furu

Granpanel og listverk

SETERGRÅ

LYSNE

BEKKEBLÅ

SKUMRE

BUKKEBRUN

MØRKNE

Like grå som brun og like allsidig.

En moderne stålgrå nyanse med et hint av blå.

En natulig bruntone inspirert av brunbukken.

Lys og naturlig med et streif av solstråler.

Fløyelsmyk gråfarge med et lite hint av skimmer.

Mørk og mystisk, men fortsatt naturlig.

VINNER INTERIØRPRISEN 2015
Panel: Børstet Glattpanel Setergrå

FINN INSPIRASJON
PÅ NETT, BLOGG OG
INSTAGRAM
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.
Visste du at vi har både Norges største Hytteblogg
og Norges mest innholdsrike og inspirerende
Byggeblogg?
Blogg.bergeneholm.no | Hytteblogg.bergeneholm.no

BYGG OG SØK
INSPIRASJONSPRISEN
Vi er på jakt etter inspirerende byggeprosjekter med
bruk av tre! Hvert år deler vi ut til sammen 250 000 kr
til kreative byggere! Søknadsfrist er 1. desember.
Våre seks kategorier:
Eksteriør, Interiør,
Hytte, Uterom,
Barnas Trepris og
Åpen Klasse.

B yg g - sø k - V in n!

0 kr
250 00
r
i pr e m ie !

Les mer om
Inspirasjonsprisen på
www.bergeneholm.no eller blogg.bergeneholm.no

Følg oss på nett!
FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST OG YOUTUBE
@bergeneholm | #bergeneholm
WWW.BERGENEHOLM.NO

Fargegjengivelse kan variere med lysforhold og trykkflate.
Fargeprøver er å betrakte som retningsgivende. Beisfarge og uttrykk
vil oppleves ulikt på ny og gammel panel og glatt og strukturbørstet
overflate. Gjør gjerne en test på et panelbord før du begynner på
hele veggen.

Bergene Holm AS tar forbehold mot eventuelle trykkfeil
og fargegjengivning ifm. trykk.

