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SETT KRONA PÅ VERKET
MED RIKTIG BRUK AV LISTVERK
Denne brosjyren er for deg som legger vekt på detaljer i interiøret og som
ønsker inspirasjon til riktig bruk av listverk. Det finnes listverk tilpasset
alle hustyper, fra moderne funkis til herskaplige tradisjonshus. Vi har satt
sammen listverk i serier, slik at det blir enkelt for deg å velge riktig.
Listverk har i flere århundrer fulgt de ulike
motestrømningene innen byggeskikk og stil.
Mange profiler lar seg derfor sortere i grupper
og varianter som hører til bestemte
byggeepoker og hustyper.
I dag finner du en rekke listverksprofiler og
listverksserier i byggevarehandelen. Dette er
både eksakte kopier av tidligere profiler og
profiler som er inspirert av ulike stilretninger
og satt sammen på nytt tilpasset dagens
behov, krav og trender.
Vi har blant annet benyttet det sentrale
verket "Gamle Trehus; historikk, reparasjon
og vedlikehold", som referanse når vi har
satt sammen og gruppert de tradisjonelle
listverksprofilene og seriene.

Bergene Holm tar forbehold om eventuelle trykkfeil og
fargegjengivning ifm. trykk.
Bilder og tekst © Bergene Holm AS. Alt innhold tillates kun gjenbrukt
etter avtale med Bergene Holm AS.

Vi som jobber med treinteriør, ser alltid litt
ekstra etter listverket når vi kommer inn
i et rom eller hus. For oss er listverket selve
krona på verket og den detaljen som særlig
underbygger rommets eller boligens stil og
epoke.
Mitt tips til deg som skal velge listverk er
å finne en serie du liker, men som først
og fremst passer til hustypen. Det blir ofte
penere, mer helhetlig og tidløst fordi vi skifter
oftere stil på puter,
sofa og kjøkken enn
selve stilen på huset.
TONE BENTE BERGENE HOLM
KOMMUNIKASJONSDIREKTØR,
BERGENE HOLM AS

Vi takker
Bergene Holm AS takker alle våre samarbeidspartnere i forbindelse med
denne publikasjonen. Vi takker også alle søkere til Interiørprisen som
deler sine bilder av inspirerende bruk av tre inne. Forsidebildet er fra
Inspirasjonsprisvinner 2017. Se flere bilder side 10,11 og 13.
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HVILKEN STIL ER DU?
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FUNKSJONALISMEN

KLASSISME, EMPIRE OG JUGEND

MODERNE &
MINIMALISTISK

TIDLØST &
KLASSISK

Minimalistiske listverkserier med enkel profil
tilpasset urbane og funiksaktige boliger.

Klassisk listverk med enkle og tidløse profiler
som passer godt i de fleste hjem og boliger.

Listverk har i flere århundrer fulgt de ulike motestrømningene innen byggeskikk og stil.
Mange profiler lar seg derfor sortere i grupper og varianter som hører til bestemte
byggeepoker og hustyper. Dette er ingen eksakt vitenskap eller guide, men kan være
en fin referanse for deg som setter pris på et gjennomtenkt og helhetlig interiør.

SENEMPIRE, BIEDERMEIER

SVEITSER

NOSTALGISK &
TRADISJONELT

EKSKLUSIVT &
HERSKAPELIG

Litt bredere og mer formfulle lister som pent vil
ramme inn en nostalgisk og tradisjonell stil.

Brede og profilerte lister til rom og boliger hvor
listene skal være en del av krona på verket.
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MODERNE & MINIMALISTISK

NÅR LISTVERKET HELST IKKE
SKAL LEGGES MERKE TIL

FINNES I ANDRE TRESLAG
FLERE DIMENSJONER
FINNES OGSÅ I EIK

Mange moderne hus, hytter og leiligheter har stil og utforming inspirert av funksjonalismen.
Vi har satt sammen tre serier med fot, karm og taklister – ENKEL, MODERNE og FUNKSJON,
som alle passer godt til minimalistiske og funkisinspirerte boliger.

+

Vil du lære mer om listverk?
Sjekk ut innlegget "våre eksperter
deler sine beste tips" på:
hytteblogg.bergeneholm.no

ENKEL
ENKEL er en minimalistisk,
glatt og ujålete list. Passer godt
både til vegger med panel eller
tapet. En serie for dem som
ønsker en diskre listverkserie.
Listene finnes i flere
dimensjoner, treslag og
behandlinger.

FOTLIST
Dim. 10 x 58 mm

KARMLIST
Dim. 12 x 58 mm

TAKLIST
Dim. 21 x 58 mm

FOTLIST
Dim. 15 x 56 x 4400

KARMLIST
Dim. 17 x 56 x 4400

TAKLIST
Dim. 12 x 44 x 4400

MODERNE
MODERNE er en ny listverksserie som er tilpasset den
stramme og minimalistiske
trenden.
Den minner om en glattkant,
men har blitt tilført listverksegenskaper. Dimensjonen på
fotlisten er tilpasset slik at
overgangen mot karmlist blir
pen mot dørkarm.
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FUNKSJONALISMEN
Minimalistisk listverk var typisk
for funksjonalismen 1925-1940.
I funkisperioden ble dekor avvist
og alle detaljer skulle ha en
funksjonell begrunnelse.
Det legges vekt på lite og effektiv
materialforbruk. Listverk inspirert
av denne epoken er tilbake
i trendbildet og er typisk smalt
og tynt og uten spesiell profilering.

FUNKSJON
FUNKSJON er en stilren og
funksjonell listverksserie
som sklir pent inn i moderne
hus og leiligheter.
Den stramme profilen har en
forsiktig “knekk” som er den
lille ekstra detaljen som viser
at her har brukeren gjort et
bevisst valg.

FOTLIST
Dim. 15 x 70 mm

KARMLIST
Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST
Dim. 21 x 45 mm

FOTLIST IDEAL
Dim. 8 x 15 x 45 mm

FOTLIST DISKRE
Dim. 12 x 50 mm

TAKLIST RUND
Dim. 15 x 34 mm

ANDRE MINIMALISTISKE LISTER
Det er flere fot- og taklister som tilhører den minimalistiske stilen.
Disse kan fint kombineres eller kompletteres med lister fra seriene
ENKEL og MODERNE.
Enkelte av minimalistiske listene finnes i fargen Klassisk og flere
av profilene finnes i eik. På s. 13 finner du smålister som kompletterer
stilen.
Fullt sortiment finner du på våre nettsider.
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TIDLØST & KLASSISK

KLASSISK LISTVERK TIL TIDLØSE HUS
Mange setter pris på et pent og helhetlig listverk som gir interiøret litt edge, men uten å ta all
oppmerksomhet. Seriene KLASSISK, EMPIRE og TIDLØS vil på ulik måte gi vinduet, døren eller
rommet et særpreg som står seg godt over tid. Seriene nedenfor har hentet inspirasjon og
profilering både fra klassismen, empire, jugend og nye Norge epoken.

EMPIRE
En stilsikker listverkserie som
skiller seg litt ut. Karmlisten er
symmetrisk og med klassiske
riller. Fotlisten med sin enkle
profilering kan brukes både
ved gulv og i tak, gjerne satt
sammen med en annen taklist.
Karmlisten har en søster som
heter JUGEND. Denne har en
litt flatere rilling.

KOMBILIST
Dim. 15 x 70 mm

KARMLIST EMPIRE
Dim. 21 x 95 mm

KARMLIST JUGEND
Dim. 15 x 95 mm

FOTLIST
Dim. 15 x 70 mm

KARMLIST
Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST
Dim. 20 x 70 mm

KLASSISK
Flott profilert listverksserie.
En klassisk profil som klarer seg
gjennom de fleste interiørtrender. Skiller seg litt ut med
det karakteristiske flate partiet
midt på listen. Kalles også
Eidsvoldlist.
Listene finnes i flere
dimensjoner, ulike treslag
og behandlinger.
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KLASSISME | EMPIRE
Perioden som strekker seg fra 1780 til 1840
betegnes som Klassismen til Empire. Vi har flere
listverksserier som har hentet sin inspirasjon fra
disse tidsepokene.
Klassismen er ofte kjenntegnet ved at listen er
symmetrisk og enten med flat topp eller konkave
eller konvekse riller.

JUGEND | DET NYE NORGE
Tidsperioden fra 1890 til 1920 har fått navnet
Jugend. Det er få jugendinspirerte bygg i tre i Norge,
men det interiøret som finnes er ofte inspirert både
av Klassismens symmetriske og rillede flater,
kombinert med Sveitserstilens rike profilering.
Overlappende med Jugendepoken har vi "Det nye
Norge", 1905-1930. Listverket kjennetegnes av et
stort mangfold og vi finner lister inspirert av alle
tidligere perioder, men ofte med arkitektens egen
signatur.

+

Hvilken stil skal du velge?
Sjekk ut artikkelserien
"finn din stil" på nettsiden vår:
bergeneholm.no/inspirasjon

BAROKK
Elegant listverkserie som passer
i mange miljøer. Symmetrisk
og flat på toppen med en enkel
profil på hver side. Serien
burde heller hete Jugend,
men er oppkalt etter Barokkkledningen som har samme
FOTLIST
profil.
Dim. 15 x 70 mm
Listene finnes i flere
dimensjoner og beiset
i fargen Setergrå.

KARMLIST
Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST
Dim. 16 x 70 mm

KARMLIST
Dim. 18 x 70 mm

TAKLIST
Dim. 18 x 70 mm

TIDLØS
Vakker, enkelt profilert
listverkserie som vil passe inn
i de fleste rom og hus. Tidløs
vil overleve trendskifter i flere
generasjoner.
FOTLIST
Dim. 18 x 70 mm
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NOSTALGISK OG TRADISJONELT

LISTVERK SOM MYKER OPP OG
AVRUNDER MED STIL
Her har vi samlet vakre og tidløse listverkserier som er rundere i formen og som forskjønner
og fremhever interiøret. IDYLL, TRADISJON og NOSTALIG er serier med profiler inspirert av
sørlandsidyll, gamle landsteder og typiske tradisjonshus, som vi har så mange av i Norge.

+

Vil du se flere bilder?
Besøk vinneren av Eksteriørprisen
2016 på Byggebloggen vår:
blogg.bergeneholm.no

NOSTALGI
Nostalgi er storesøsteren til
Idyll og en vakker listverksserie som gjør seg særlig godt
i typiske tradisjonshus og hytter i maritim stil langs kyst og
skjærgård.
Karmlisten i denne serien er en
kombilist, det betyr at du kan
bruke listen både til fot- og
karmlist. Kombilisten og taklisten kommer både i Bomull og
Klassisk hvit.

FOTLIST
Dim. 21 x 95 mm

KARMLIST
Dim. 21 x 95 mm

TAKLIST
Dim. 21 x 95 mm

FOTLIST
Dim. 15 x 70 mm

KARMLIST
Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST
Dim. 21 x 65 mm

IDYLL
Listverkserien Idyll er en
enkel, stilfull og tradisjonsrik
serie som vil kle interiøret i
mange boliger.
Både Idyll og Nostalgi har flere
sammensatte profiler som gir
interiøret en pen avrunding.
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BIEDERMEIER
Senempire- og sveitserepoken glir
over i hverandre i perioden 1840-1920.
Som en motreaksjon til Empiretiden blir
formene mykere og rundere.
Elementer fra barokken og rokokken
plukkes opp og stilen blir litt mer
romantisk og forfinet. Listverket får
et rik og sammensatt profilering med
både fas, karniss og staffer. Mange
interiørinteresserte vil også kjenne til
Biedermeiermøbler som er tidstypiske
for denne epoken.

TRADISJON
Tradisjon er en mye brukt listverksserie med en litt enklere
profilering. Fot- og karmlist er
nesten identiske og gir derfor
en pen og helhetlig omramming.
Taklisten finnes i to dimensjoner, både 15x58 og 16x70.

FOTLIST
Dim. 15 x 70 mm

KARMLIST
Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST
Dim. 16 x 70 mm

FOTLIST
Dim. 15 x 70 mm

KARMLIST
Dim. 15 x 70 mm

TAKLIST
Dim. 15 x 70 mm

PROFILERT
Profilert er en kombinert fotog karmlist med en tilhørende
taklist. En pent profilert serie
som tilpasser seg fint både
tapetserte og panelte vegger.
Listen ligner på sin populære
halvbror, Antikk, men har en
rund avslutning på toppen.
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EKSKLUSIVT OG HERSKAPELIG

LISTVERK NÅR DETALJER TELLER
Det er mange Sveitserinspirerte hus i Norge og listverk inspirert av denne tidsepoken passer
fint inn i både nye og gamle Sveitserhus. Listverkets brede dimensjon og den rike utformingen
i seriene SVEITSER, ANTIKK og ANTIKK EKSKLUSIV gjør seg også svært godt i store, herskapelige
villaer hvor listverket virkelig skal være krona på verket.

ANTIKK
En staselig og tradisjonelt
profilert list. Listverkseriens
rike detaljer gir rommet en
tydelig identitet.
Listene finnes i flere
dimensjoner.

FOTLIST
Dim. 21 x 95

KARMLIST
Dim. 21 x 95

TAKLIST
Dim. 21 x 95

ANTIKK
EKSKLUSIV
Serien for den som setter pris
på vakkert listverk. Kraftig
dimensjon og sammensatt
profilering gjør listene til et
smykke i seg selv.
Taklisten lages ved å sette
sammen to til tre lister slik
at den fremstår som en bred.
Listene finnes i flere
dimensjoner.
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FOTLIST
Dim. 21 x 120

KARMLIST
Dim. 21 x 120

TAKLIST: 2 stk kombilist + antikk
Dim. 2 stk 15 x 70 + 21 x 95mm

SVEITSER
I Sveiterperioden fra 1840 til 1920 får
listverket en rik og sammensatt profilering. Med tilgang til maskinhøvel blir
mulighetene for flere detaljer mer
tilgjengelig og listverket får typisk
både fas, karniss, halv og trekvartstaff.
Listverket blir malt i ulike farger
tilpasset både profil og øvrig interiør.
Det er mye flott listverk å finne fra
denne perioden og mange av dagens
listverksserier har hentet inspirasjon
nettop fra Sveitserhus.

SVEITSER
Brede, flotte lister med rik
profilering helt etter Sveitserepokens normer. Karmlisten
er en kombilist og kan dermed
også brukes som gulvlist.
Sveitser fotlist er storebroren
til Nostalgi fotlist.
Med bred fot- og karmlist, blir
det ekstra flott å sette sammen
en bred taklist, ref forslag.

FOTLIST
Dim. 21 x 120

KARMLIST
Dim. 21 x 120

TAKLIST: Se side 15
Dim. 2 stk 15 x 70 + 21 x 95mm

LISTVERK TIL ALT
Det finnes listverk til alle formål og behov; brystlister, stussbrettlister, skråtak- og knevegglister, brannmurlister, feielister og pyntelister, for å nevne
noen.
Mange av disse listene er til for å skjule eller forskjønne overganger ved
gulv, på vegg og i himling. Også disse listene har profiler tilpasset ulike
serier og stilarter.
Listverk kan settes sammen for å oppnå ulike bredder og stil (se side 17).
Noen lister kan brukes til å lage mønster på vegg og dører (se side 18).
Vær kreativ og bruk listverk på nye måter!

TAKLIST MED SKRÅ
Dim. 28 x 58 mm

BRYSTLIST 5%
Dim. 21 x 45 mm

BRANNMURLIST
Dim. 9 x 34 mm
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RAM INN GULV OG TAK

SETT SAMMEN LISTER OG FÅ ET
UNIKT OG EKSKLUSIVT INTERIØR
Brede gulv- og taklister er igjen en trend i norske hus, leiligheter og hytter. Ved å kombinere
ulike lister og profiler kan gulv og tak rammes inn og forsterke både høyde og stil på rommet.
Lister og glattkanter kan kombineres på uttallige måter for å oppnå et bredt, unikt og
spennende uttrykk. Sjekk ut disse flotte, sammensatte gulv- og taklistene – lekkert, ikke sant?

GI GULVET ET LØFT
Det har vært noen år hvor listverket nesten skulle være
usynlig. Nå har trenden snudd, og mange ønsker et
personlig og unikt listverk til både gulv og tak.
Det er mange som lurer på om fotlistens utseende bør
følge gulv eller vegg? Det er det ingen eksakte svar på, vi
mener det kommer an på hva du ønsker å "ramme inn".
En av søkerene til Interiørprisen 2018 har virkelig sansen
for flott listverk. Ved å sette sammen lister og glattkanter har veggen fått et skikkelig "løft". Med gulv og lister
i samme farge, blir både gulv og vegg pent rammet inn.

Brannmurlist Barokk 9 x 34

Gipset vegg, malt i samme
farge som gulv og listverk.

Fotlist Sveister 21 x 120
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RAM INN TAK OG BJELKER
Vi har mange lister, både fot-, karm- og pyntelister som
kan settes sammen med en taklist, slik at taket får en
herskapelig og eksklusiv omramming.
Bærebjelker og andre høydeforskjeller i taket kan også
med ulike listverkskombinasjoner tilpasses rommets
øvrige stil og underbygge et flott og helhetlig interiør.

2 x Sveitser fotlist til
vegg og tak og taklist
Nostalgi i midten

Sveitser fotlist
på hver side av
bjelken og taklisten Klassisk mot
taket.

2 x Empire kombilist
til vegg og tak og
taklist Antikk i
midten

+

Les mer om Interiørprisen
Dette kjøkkenet er fra
Interiørprisen 2018
bergeneholm.no/inspirasjonsprisen

1,2,3) Tre ulike tak er pent rammet inn ved å sette sammen ulike typer listverk. Resultatet blir både praktfullt og tidløst. 4) Stikkontakter passer sjelden
inn i interiøret og kommer ofte i konflikt med gulvlisten. Denne løsningen er både pen og praktisk. 5) Det er mange utfordrende overganger, hjørner
og vinkler i et hus. Riktig bruk av listverk gir pene og helhetlige avslutninger.
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UNIKE OG TRENDY VEGGER

ET TOUCH AV DOWNTON ABBEY
Du har sikkert lagt merke til det du også? Brystningspanelte vegger er supertrendy og overalt
i interiørbildet. Selvsagt ikke slik vi husker dem fra 80- og 90-tallet, men mer sofistikerte, høyreiste og gjerne malt ton-i-ton med øvrig interiør. Har du glatte, gipsede vegger, kan listverk satt
i system, skape et unik og eksklusivt inntrykk.

+

Mer inspirajon?
Sjekk flere av våre inspirasjonsbrosyrer på nettsiden:
bergeneholm.no/brosjyrer

UNIKE OG TRENDY VEGGER
BRYSTPANEL
En vakker brystningsvegg bygger du opp ved å sette sammen
panel, glattkanter og listverk. Velg profil på panel og listverk
tilpasset huset, leiligheten eller rommets stil.
SPILER OG MØNSTER PÅ VEGG
Har du glatte vegger og setter fortsatt pris på den stramme
stilen, kan du lage brystningsvegger kun med glattkanter, spiler
eller listverk.
Les mer om dette i vår brosjyre "Et touch av Downton Abbey"
som kan lastes ned på bergeneholm.no/brosjyrer.
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Taklist

Glattkant

Karmlist
Karmlist

Trespile

Fotlist

Glattkant

Pyntelist

PRIKKEN OVER i-EN

LISTVERK TIL ALT
Vi tilbyr et bredt sortiment av listverk til alle formål og behov. Mange av listene er spesielt
designet for å løse ulike overganger i rommet. Det finnes lister som er spesielt tilpasset skråtak med ulike grader og det finnes lister som dekker overgangen på vegger med ulike høyde.
Nedenfor finner du et lite utvalg av våre lister, se mer på bergeneholm.no/produkter.

VÅRE BEHANDLINGER FOR LISTVERK
MALT
Hvitmalt er den klare bestselgeren. Denne behandlingen gir
en heldekkende og glatt overflate. Vårt standardsortiment
inneholder to hvitnyanser; fargen Bomull og Klassisk hvit.

LAKKERT OG HVITPIGMENTERT
Våre lakkerte lister består av spesielt egnet råstoff, som
høvles i ønsket profil før det pusses maskinelt. Deretter
sprøytes det på et lag UV-lakk og listen pusses på nytt.

LASERT
Vår hvitpigmenterte lasering gir en vokset overflate hvor
treets struktur og spill kommer til syne. Laseringen beskytter
treet, isolerer kvisten og gir en finish som er jevn og matt.

BEISET
Lister som beises er produsert på råstoff i naturkvalitet, dvs.
med synlig struktur og kvist. Vannfortynnbar interiørbeis
fremhever treets egenart og sørger for listverk som puster.

SKRÅTAK / KNEVEGGLIST I
15° OG 45°
Lister som er høvlet i ulike vinkler (15, 31 og
45 grader) gir flotte avslutninger i rom med
skråtak og knevegger.
Våre skråtak- og kneveggslister finnes i
fallende og faste 4400 mm lengder. Utvalget
varier innenfor hver profil.

DIAMANT 15°
Dim. 10 x 58 mm

ANTIKK 45° SMAL
Dim. 20 x 44 mm

ANTIKK 45° BRED
Dim. 28 x 58 mm

MÅKEVINGE 45°
Dim. 15 x 45 mm

REHABLIST ENKEL
FALS 12 X 47 MM
Dim. 21 x 58 mm

REHABLIST KLASSISK
FALS 12 X 56 MM
Dim. 26 x 67 mm

BRYSTLIST MED SPOR
BRYSTLIST MED
ANTIKK FALS 15X15MM SPOR PROFILERT
Dim. 21 x 34 mm
Dim. 21 x 34 mm

VINKELLIST
Dim. 32 x 32 mm

FLEXILIST 2700 MM
Dim. 4 x 50/70 mm

KVARTSTAFF
Dim. 15 x 15 mm

HJØRNELIST
Dim. 23 x 23 mm

FOTLIST DISKRE
Dim. 8 x 12 x 50 mm

FOTLIST MODERNE
Dim. 15 x 50 mm

FOTLIST KLASSISK
Dim. 15 x 70 mm

FOTLIST IDYLL
Dim. 15 x 70 mm

REHABLIST OG
BRYSTLIST
Med en ekstra fals på ca 5 cm er rehablister
perfekte til rehabilitering og oppussingsprosjekter. Listene leveres i faste lengder på
2700 mm. Brystlist med spor sørger for en pen
overgang fra panelt vegg til flat vegg.
Listen gir også en pen avslutning mot fliser,
brannmur eller andre flater med høydeforskjell.

SMÅLIST
Vi har en rekke ulike lister med ulik funksjon
og egenskaper. Vinkel- og flexilisten beskytter
og forskjønner utsatte veggvinkler. Hjørnelisten gir en pen avslutning av panelte vegger
inn mot rommets hjørner. Kvartstaff kan
benyttes til så mangt, både til å skjule,
avslutte og holde oppe og pyntelisten - ja,
den pynter opp det meste.

EIK
Har du eikegulv, er det naturlig å velge
listverk i eik. Vi har flere flotte profiler som vil
harmonere med de fleste hjem og boliger.
Vi tilbyr også en del profiler i hvitpigmentert
eik, tilpasset dagens gulvtrender. Selvsagt
finnes det også tak- og karmlister i eik.
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HELHETLIG OG TON-I-TON

LISTVERK TIL HYTTA
Interiørtrender på hytta skiller seg fra hvordan vi har det hjemme. Mange ønsker det
"lunt og koselig" på hytta, og det gjenspeiles i farge- og materialvalg. De fleste hytter i Norge
har panel både på vegg og i tak, gjerne beiset eller malt. Bergene Holm har Norges største
hytteblogg, besøk oss der og finn uendelig med inspirasjon og kunnskap.

+

Vil du se flere bilder herfra?
Sjekk ut innlegget "vakkert hytteinteriør med Setergrå" på:
hytteblogg.bergeneholm.no

LISTVERK TON-I-TON MED ØVRIG INTERIØR
Vi ser en tydelig trend i hytteinteriøret at vindusomrammingen ikke lenger alltid er hvit, men fargesatt eller beiset. Vegg, list og foring beiset ton-i-ton, gir et helhetlig og rolig uttrykk. Noen ønsker
et lysere tak enn veggfargen, da anbefaler vi at taklist får samme farge som taket. Mørke vinduer,
dører og kjøkkenløsninger er også populært på hytta, da bør foring og listverk følge med.

SETERGRÅ
Setergrå er en flott listverkserie som er spesielt laget til
panelene Setergrå og Trollhvit.
Listene er sortert ut i en egen
kvalitet og beiset, slik at de
harmonerer med panelene.
Resultatet blir panel og
list ton-i-ton.
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FOTLIST
Dim. 15 x 95 mm

KARMLIST
Dim. 15 x 95 mm

TAKLIST
Dim. 16 x 70 mm

1) og 5) Panel og listverk i samme finish gir et rolig og helhetlig interiør. 2) Mørke vinduskarmer har fått tilsvarende mørke foringer. Lisverket følger veggen.
3) Spiler på hytta er et tøft og trendy valg. Her har foring og vinduskarmer samme mørke gråfarge. Spilene utgjør listverket. 4) Mange har hvite vinduskarmer
og lyst tak på hytta, da er det fint å bruke hvite foringer, karm- og taklister. Gulvlisten bør eventuelt følge vegg eller gulv.
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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

Vinner – Inspirasjonsprisen 2016

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