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I Norge må vi kle oss etter været. Enten om vi bor i områder 

med mye nedbør, vind, sol eller kulde. På samme måte må vi kle 

våre hus og hytter og sørge for at boligen har et yttertøy som 

beskytter mot både regn og mekaniske skader.

Uansett hvor i Norge du bor, så har vi lange tradisjoner med 

å benytte kledning som husets yttertøy. Kledningens primær-

oppgave har alltid vært å beskytte huset mot naturens slitasje, 

men i tillegg har kledningen en viktig estetisk oppgave hvor  

utførelse og fargevalg utgjør den bygnings-detaljen som  

påvirker husets utseende i størst grad.

Det er mange hensyn å ta når du skal velge kledning, enten 

du bygger nytt eller skal bytte den gamle. I denne brosjyren 

forsøker vi å vise både muligheter og hensyn du bør vurdere.

Viste du at alle som bygger hus og hytter og bruker kledning 

på huset kan søke Eksteriørprisen og vinne 50.000 kr? 

Du kan lese mer om våre Inspirasjonspriser på bergeneholm.no 

 

Vi tror vi har Norges mest omfattende og inspirerende 

byggeblogg og mange hundretusen er hvert år innom for  

å søke inspirasjon og kunnskap før de skal bygge sin

drømmebolig. Kanskje sees vi på  #bergeneholm?

TONE BENTE 
BERGENE HOLM
Kommunikasjonsdirektør i Bergene Holm AS 

og Juryleder i Inspirasjonsprisen. 

Jeg ser alltid på hvilken type kledning et hus 

har. Er kledningen profilert eller slett, lys 

eller mørk, montert liggende eller stående?  

Husets karakter påvirkes i stor grad av disse 

faktorene. Nettopp derfor har jeg ikke en 

favoritt blandt kledningsprofilene. 

Husets stilart, fasong og lokale tradisjoner 

bør være førende for valg av kledning.  

 

Uansett ville jeg valgt en kledning 

som er fabrikkbehandlet!

“Uansett ville jeg valgt e
n  

kledning som er fabrikkbehandlet!”
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HVILKEN STIL  
HAR HUSET DITT?

KLASSISK  
HERSKAPELIG
Hus i denne kategorien er gjerne ganske store i størrelse 

og har et litt høytidelig uttrykk. Både kledning og byggestil 

er rik på detaljering, gjerne med elementer fra både empire og 

sveitserstilen. Klassiske og herskapelige hus, kommer gjerne til 

sin rett med en bred og profilert kledning og hvit 

overflatebehandling. 

ELEGANT OG FORNEMT 

URBAN 
FUNKIS
Noen ønsker seg et hus som kan skille seg litt ut fra mengden. 

Da faller ofte valget på hus i kategorien “funkis” og urbant. 

Typisk er dette hus med rette linjer og enkle detaljeringer som 

gir mye lys og luft. En uprofilert kledning, gjerne med spor eller 

mellomlist, vil underbygge en arkitekttegnet stil uten de 

tradisjonelle detaljene. 

MINIMALISTISK OG MODERNE
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TRENDY 
POPULÆR
Ikke alle er opptatt av stilepoker, arkitektuttrykk eller 

gamle tradisjoner når huset skal bygges eller hytta restaureres. 

Valget baseres på hva du synes er pent, praktisk eller lett 

tilgjengelig. Valget gjenspeiler likevel ofte hva som er trendy 

eller mest populært, i nabolag, på blogger eller i magasiner.

Valg av kledning har stor betydning for utseende på huset og hytta. 
Bruk derfor god tid når du gjør ditt valg, kledningen bærer husets 
identitet og om du monterer den riktig og behandler den pent, 
vil den ta vare på huset i flere generasjoner.

VELKLEDD OG VAKKERT

TIDLØS 
NOSTALGI
Vi er glade i tradisjonshus i Norge. Hus som ser ut som om 

de alltid har vært der, selv om de er helt nye. Nostalgiske hustyper 

som tar vare på det som har vært, uavhengig av om du bor på 

landet eller i et tettbygd bybilde. Stilarten er trygg og kjent og 

kledningsprofilene som er typiske for denne type hus, 

går aldri helt av moten.

LANDLIG OG IDYLLISK
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STILRENT OG HERSKAPELIG 

Barokk 22 X 73 mm | Malt hvit

VELKLEDD I  
GENERASJONER

En kledning som er montert og 

overflatebehandlet riktig, og som 

får godt vedlikehold - vil være til 

glede i flere generasjoner.
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HERSKAPELIG OG TIDLØST 

Barokk kledning 22 X 73 mm | Malt hvit

STILRENT OG HERSKAPELIG 

Barokk 22 X 73 mm | Malt hvit

HERSKAPELIG OG TIDLØST 

Barokk kledning 22 X 73 mm | Malt hvit

KLASSISK 
HERSKAPELIG

ELEGANT | FORNEMT 

For noen er den ultimate husdrømmen et hus i denne kategorien. 
Et hus som skiller seg ut både i størrelse og i detaljering. 
Klassisk og elegant, ofte med rette akser, symmetri og enkle, 
men gjennomførte detaljer. Herskapelige hus har ofte elementer 
inspirert av arkitekturen både fra klassisismen og 
empireperioden - og med et hint av sveitser.

Herskapelige hus fortjener herskapelig yttertøy. Det er mange flotte kledningsprofiler 

å velge blant for å oppnå et fornemt og klassisk uttrykk på huset. Dette gjelder også for 

hus av litt mindre størrelse. Med inspirasjon fra de fornemme lyst- og ladegårdene i Norge 

ser vi at både liggende og stående kledning ble benyttet, gjerne med en etasjeskiller 

for å understreke dimensjon og størrelse.

Velger du en bred kledningstype med en profil, gjerne en staff, vil også dette bidra 

til å gi boligen  et fornemt og historisk sus. 

Stilhistorie   og inspirasjon
KLASSISISME 1780-1810

Regelmessig og streng utforming, 

profilert, ofte liggende kledning.  

EMPIRE 1800-1835

Stilen er en videreføring av klassisimen, 

men er noe mer pompøs. Fortsatt brukes tre 

til å kopiere steinarkitekturen fra Europa. 

Både liggende og stående kledning med 

profiler er vanlig og det blir typisk med 

understreking av horisontale linjer slik 

som sokkel og etasjeskillere.
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VÅRE HERSKAPELIGE
KLEDNINGSPROFILER
Vi har mange flotte kledningsprofiler 

som passer godt til den klassiske og  

herskapelige stilen. Vurder om huset 

vil kle stående eller liggende kledning.

TIDLØST OG FORNEMT 

Sveitser 22 X 145 mm | Malt hvit

Barokk | Stående

Dobbelfals med staff | Liggende

Buer | Stående

Sveitser | Stående

Pølse | Liggende

FERDIG GRUNNET!

Dersom du ikke kjøper ferdig  

grunnet kledning, anbefaler vi at 

du grunner kledningen før den  

monteres. Da unngår du  

krympestriper.
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Jeg har vokst opp på nabogården og er vant til stor plass og stort hus. 

Line og jeg delte heldigvis drømmen om å bo landlig, og da gården kom på salg 

slo vi til, selv om vi begge fortsatt var studenter. 

 

Vi valgte å rive det falleferdige hovedhuset og bygge nytt. Da fikk vi samtidig 

anledning til å tilpasse huset etter dagens isolerings- og miljøkrav og tilrettelegge rom 

og dimensjoner etter våre behov. En lokal snekker- og elementprodusent har bygget 

ferdige moduler på mål. Standardmodulene har blitt tilpasset etter ønske og behov 

før de ble fraktet til tomten og montert. 

Dette er jo en moderne måte å bygge på, men vår erfaring er at dersom du er 

nøye i tegnings- og beskrivelsesfasen, er dette meget effektivt. 

Huset er inspirert av de store herskapelige herregårdene i området og har 

elementer både fra sveitser, empire og klasissismen. Huset er stort og vi har  

lagt vekt på symmetri og gjennomgående akser både inne og ute.  

Vi har valgt Sveitserkledning og enkelte detaljeringer som er typisk  

for denne tidsepoken, men i moderat utstrekning. 

Det er vi veldig fornøyde med.

CHRISTIAN OG LINE RYGH
Vinnere av Eksteriørprisen 2013. Bygget 

ny låve og et moderne elementbasert 

hovedhus, men med en detaljering som gir 

inntrykk av at bygningene har eksistert i 

generasjoner.

TIDLØST OG FORNEMT 

Sveitser 22 X 145 mm | Malt hvit

“Huset er inspirert av de store, 

herskapelig herregardene i omradet.”

Juryens kommentar: 

Et helhetlig og gjennomført prosjekt 

med både hovedhus, låve og bryggerhus. 

Paret har klart å skape en fin balanse 

mellom det estetiske og det funksjonelle. 

Mange ville latt seg friste til å over- 

dimensjonere eller overdrive detaljene, 

men vinnerne har klart å gjennomføre 

et harmonisk uttrykk der alle byggene 

knyttes sammen på et rolig vis.
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VÅRE 

UTVALGTE!

BAROKK
KLASSISK HERSKAPELIG

BAROKK er en elegant og tidløs “over- og underliggerkledning” som 
passer til mange hustyper. Barokk finnes i to bredder, 73 mm og 148 mm 
og vil gi huset ulik karakter om du velger bred eller smal overligger.

Barokk ligner den tradisjonelle “tømmermannskledningen”, men har en staff på begge 

sider av bordet. Den monteres stående og kan gjerne brytes av med en etasjeskiller på høye 

hus. Den smale varianten av Barokk, monteres som en lektekledning, dvs med tettsittende 

underliggere og det profilerte bordet som overligger.  

En av fordelene med “over- og underliggerkledning” er at du kan justere avstanden  

på bordene slik at det blir fine overganger ved vinduer og dører.

STILRENT OG HERSKAPELIG 

Barokk 22 X 73 mm | Malt hvit

VÅRE 

UTVALGTE!
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VÅRE UTVALGTE!

DOBBELFALS MED STAFF
KLASSISK HERSKAPELIG

Dobbelfals med staff er en bred og flott kledning som er falset  
på begge sider. Bordet er høvlet med skrå profil på den ene siden  
og en halvstaff på den andre. Kledningen monteres liggende.

Ønsker du en liggende kledning med en mer markert staff, så er Pølsekledning (22x145 mm) 

den du ser etter. Begge profilene vil gi huset en tidløs og klassisk stil. Liggende kledning får 

bygget til å virke lavere enn om det hadde vært kledd med stående kledning.  

Den skrå profilen i skjøten hjelper vann å lettere renne av. 

Kledningen er endepløyd, slik at du får fine overganger mellom de liggende bordene. 

Dobbelfalset kledning var svært vanlig på Sør - og Østlandet i perioden 1800-1870, 

da ofte i et forsøk på å imitere hus murt i stein.
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URBANT OG MINIMALISTISK 

Dobbelfals Rett 19 x 148 mm | Beiset brun 

TIPS OG RÅD!

Skap en personlig stil ved 

å kombinere stående og 

liggende kledning!
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RETTE LINJER

Dobbelfals Ny og Dobbelfals Rett 19 x 148 mm | Beiset brun

KUBISK OG TRENDY

Dobbelfals med spor 19 x 148 mml | Malt hvit lm AS

MODERNE OG URBANT | Finalist Eksteriørprisen 2014 

Dobbelfals Tett  19 x 123 mm | Malt askesort

URBAN FUNKIS
MINIMALISTISK | ARKITEKT | MODERNE

Inspirert av folke-funkisstilen fra 1930/40-tallet, men med en 
oppdatert og moderne vri, vokser det nå frem en rekke flotte hustyper 
som skiller seg ut i mange nabolag. Husene kles ofte med stramme 
og enkle kledningsprofiler som underbygger den minimalistiske stilen. 

Mange ønsker seg et moderne hus med rette, enkle linjer, mye lys og store åpne flater. 

Hus som kanskje er tilpasset et spesielt terreng, utsikt eller solforhold. Skreddersydde løsninger 

som passer nettopp deg og dine behov. 

 

Valg av kledning og overflatebehandling vil ytterligere sette det personlige preget på et 

slikt hus. Materialvalg basert på lange vedlikeholdsintervaller, i kombinasjon med profiler 

som underbygger husets identitet, er ofte i fokus.

De som velger denne typen hus ønsker gjerne at materialene skal synes og være så naturlige 

som mulig. Dersom du ønsker et hus som gråner naturlig, viser tester at impregnerte produkter 

er de som kommer best ut over tid. 

Stilhistorie     og inspirasjon
Funksjonalismen 1925-1940

Funksjonalismen kom til Norge med 

full tyngde via “Stockholmsutstillingen” 

i 1930 og ble dominerende i ca ti år. 

De ekte funkishusene ble alle bygget 

i denne perioden, og stilen er kjenne-

tegnet av et forenklet formspråk, store 

flater, rette linjer og geometriske former.

Mange av dagens moderne og trendy 

hustyper har hentet inspirasjon fra disse.
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URBANT OG TRENDY 

Dobbelfals Rett 19 x 148 mm | Beiset grå

TIPS OG RÅD!
For mer kunnskap, 

inspirasjon og fine bilder – 

se vår flotte byggeblogg 

blogg.bergeneholm.no

TIPS OG RÅD!
Kledningen er husets  

yttertøy – velg en profil 

som harmonerer med 

husets og eller nabolagets 

øvrige stil.

VÅRE URBANE      
KLEDNINGSPROFILER
Kjente profiler i ny drakt, kjennetegner 

kledningene vi har plassert i denne  

kategorien. Rette, med eller uten spor og  

mellomlist - det som er felles for dem 

alle er at de er stramme og moderne 

i sitt uttrykk. 

Dobbelfals Tett | Stående

Dobbelfals Mellomlist | Liggende

Dobbelfals Rett | Stående

Dobbelfals Rett med spor | Stående

Dobbelfals med spor | Liggende

14



STRAMT OG STILRENT 

Dobbelfals Rett 19 x 148 mm | Beiset sortrå

ARKITEKTTEGNET 

Dobbelfals Tett i flere bredder | Beiset brun

TRENDY OG URBANT 
Dobbelfals Rett 19 x 148 mm | Malt grå

Som arkitekt liker jeg å se på et hvert byggverk som en egen og selvstendig enhet, 

likevel i harmoni med øvrig bebyggelse og nabolag. Samtidig er det viktig at boligen 

representerer de som skal bo i huset. Ønsket om noe unikt og trendy må derfor 

komineres med det som skal være tidløst, praktisk og varig.

Å bruke tre som fasademateriale har lange tradisjoner i Norge og gir oss som tegner hus 

og boliger muligheter for mange ulike uttrykk. Jeg er svak for de stramme linjene og  

kledningstyper som underbygger disse. Å kombinere stående og liggende kledning er 

også et grep som kan tilføre et hus et nytt visuelt uttrykk og ny dimensjon. 

Dette ser vi også benyttet  på de opprinnelige funkishusene.

Alle kledningsprofilene som er presentert i URBAN FUNKIS er tidløse og stilrene og 

flere av dem kan brukes i kombinasjon med hverandre, stående eller liggende. 

Mellomlisten som kan brukes til flere av disse profilene er et litt typisk arkitektdetaljering, 

men enkelte hus og hytter vil helt klart få et skikkelig løft ved å benytte denne. 

I dag er det flere spennende materialtyper og treslag på markedet å velge blandt.

Jeg synes det ligger en trygghet i det å bruke materialer som har vokst opp i 

samme klima som huset det nå skal beskytte. Norsk gran og furu 

er også mer kortreist og miljøvennlig.

“Jeg er svak for de stramme linjene og 

kledningstyper som underbygger disse.”
ELI MALMQUIST
Eli jobber i PV Arkitekter AS i Larvik.

Hun er utdannet sivilarkitekt fra arkitekt-

høyskolen i Oslo og er spesielt begeistret 

for hus som passer til og utnytter  

tomten optimalt.

Eli liker mange typer fasader og liker  

kombinasjonen av materialer. Naturlig 

grått impregnert treverk sammen med 

glass og naturstein er en av hennes  

fasadefavoritter. 
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LIGGENDE 

KLEDNING

Dobbelfals er en stilren og klassisk kledning hvor bordet er 
falset på begge sider. I kombinasjon med en mellomlist får 
du er en profil som bryter flatene på veggen. 

Mellomlisten passer sammen med alle våre dobbelfalsede profiler og vil gi hus 

og hytte et “arkitekttegnet” preg. Med riktig overflatebehandlig får du et hus med 

karakter og personlig identitet. 

På bildet over vises mellomlisten i kombinasjon med Dobbelfals med spor. 

Denne kombinasjonen gir en trendy og spennende yttervegg.

DOBBELFALS
MELLOMLIST

URBAN FUNKIS

VÅRE  

UTVALGTE

DOBBELFALS MELLOMLIST 

Her satt sammen med Dobbelfals med spor | Beiset grå
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VÅRE  UTVALGTE

Dobbelfals med spor er en klassiker i ny og spennende drakt. 
Ved å frese ett spor midt på bordet, får du en kledning som i 
uttrykk ser smal ut, men som har soliditeten til et bredt bord.

Kledningen er falset på begge sider og med sitt smale uttrykk (73 mm montert på vegg), 

passer den svært godt til den moderne og urbane stilen, alene eller i kombinasjon med 

den opprinnelige Dobbelfals Ny.

Denne kledningen kan benyttes både stående og liggende, noe som kan gi det riktige 

huset et veldig spennende uttrykk.

DOBBELFALS
MED SPOR

URBAN FUNKIS

DOBBELFALS MED SPOR

19 X 148 mm | Malt hvit
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ELEGANT 

Skygge Skrå | Industrimalt

LANDLIG OG NOSTALGISK 

Utvendig Rustikk 21 X 120 mm| Malt rødt

TIPS OG RÅD!
Riktig montering er avgjørende 

for å sikre en kledning med lang levetid. Last ned vår detaljerte “slik-gjør-du-det 
guide” for kledning. 

Se side 39.
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TIDLØST OG NOSTALGISK 

Enkelfals 19 x 148 mm | Malt hvit

LANDLIG OG IDYLLISK  | Søker Eksteriørprisen

Perlestaff 19 x 120 mm | Malt hvit

LANDLIG OG NOSTALGISK 

Utvendig Rustikk 21 X 120 mm| Malt rødt

TIDLØS NOSTALGI 
LANDLIG | IDYLLISK 

Det er mange tradisjonalister i Norge, særlig når det kommer til hus 
og hytter. Derfor bygges det fortsatt mange hus av den nostalgiske 
typen. Hus og detaljer som tar vare på det som har vært og som ser 
ut som om det alltid har vært der. Tidløst, landlig og idyllisk.

Mange hus i denne kategorien er inspirert og har elementer av sveitserstilen i seg. 

Opprinnelig var det våre arkitektstudenter som lot seg inspirere på sine studiereiser i 

Østerrike, Sveits og Italia i tiden 1840-1920. Kombinasjonen av uberørt, vakker natur 

og det enkle liv i symbiose med en rikt detaljerte bygninger, ble svært populært 

og har fortsatt mange tilhengere. 

 

Kanskje er det følelsen av det ekte og tradisjonsrike, men likevel med mulighet for å 

sette sitt personlige preg i form av mengden detaljering og fargekombinasjoner som gjør 

at vi fortsatt er så glade i denne stilen? Uansett, hvert år så mottar vi utrolig mange flotte 

eksemplarer av hus i nettopp denne kategorien til vår inspirasjonspris. Vakre og stilfulle 

hus i alle størrelser - med en personlig “touch”.

Stilhistorie     og inspirasjon
SVEITER 1840 til 1930

Sveitserstilen ble introdusert i Norge 

i 1840-årene av arkitekt Linstow som 

første forsøk på å skape en nasjonal 

trearkitektur.  

 

Sveitserstilen ble meget populær 

og fikk stor utbredelse i hele landet, 

ikke minst fordi den var den første stilen 

som var basert på trevirke som 

byggemateriale.
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TIDLØST OG LANDLIG 

Utvendig Rustikk 22 x 120 mm | Malt hvit

VÅRE NOSTALGISKE
KLEDNINGSPROFILER

Perlestaff |  Stående

Utvendig Rustikk | Stående

Kragerøkledning | Stående

Utvendig Faspanel |  Stående

Enkelfas | Liggende

Kledning med staff (perle) er typisk for  

Sveitserstilen, mens Utvendig Rustikk og Fas 

har vært vanlige kledningstyper langs kysten  

på Sør-og Østlandet i flere generasjoner. 

TIPS OG RÅD!

Dersom du skal restaurere  

et eldre hus, velg en 

kledning mest mulig lik  

den opprinnelige.
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MONICA OG 
JAN SIVERT JØSENDAL
Vinnere av Eksteriørprisen 2010. Brukte nesten 

10 år på å sette den gamle, praktfulle villaen 

tilbake til sin fordums prakt. 

TIDLØST OG LANDLIG 

Utvendig Rustikk 22 x 120 mm | Malt hvit

Jan Sivert og jeg overtok den gamle villaen i Tønsberg etter mine 

foreldre i 2000. Villaen har vært i vår familie siden oppføringen i 1904. 

Målet vårt har hele tiden vært å sette huset tilbake til den stil og stand 

det opprinnelig hadde.  

Huset vårt er ca 110 år gammelt, og det er svært krevende både 

økonomisk og i form av arbeidstimer å modernisere og rehabilitere 

gamle hus til sin gamle fordums prakt. Det hadde sikkert vært mye 

enklere å bygge nytt. Men når vi vet at ca 1% av gamle hus over 100 

år forsvinner hvert år, føler vi at vi også er med på å ta vare på vår 

kulturarv.

Kledningen som er benyttet på hele huset er Utvendig Rustikk med 

ru forside i dimensjonen 22 x 120 mm. Det er en flott kledning som 

egner seg både på små og store hus og som med sine runde former 

og smale bord gir huset et behagelig og forfinet uttrykk. 

TIDLØST OG LANDLIG 

Utvendig Rustikk 22 x 120 mm | Malt hvit

TIDLØST OG LANDLIG Utvendig Rustikk 22 x 120 mm | Malt hvit

“Det hadde sikkert v  rt enklere a 

bygge nytt, men vi foler vi er med pa 

aåta vare pa var kulturarv.”

Juryens kommentar: 

En omfattende restaureringsjobb har gitt 

et inspirerende resultat som viser at det å 

forholde seg til det opprinnelige 

ofte gir best resultat.
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LIGGENDE 

KLEDNIND

KRAGERØ
TIDLØS NOSTALGI

Den klassiske Kragerøkledningen har dobbelstaff, det vil si en 
halvstaff (perle / pølse) på hver side av kledningsbordet. Dette gir huset 
både karakter og særpreg, og tilfører et avrundet og delikat uttrykk.

Kragerøkledning er en smalere variant av storebroren Sveitser (22x145mm). Den har en ru 

forside som gir overflatebehandlingen god heft. Den monteres stående og er en såkalt 

not-og fjærkledning (pløyd). 

Kragerøkledningen ble ofte brukt i Kragerø og sørover. Den er i dag en populær 

kledning for alle som ønsker seg hus med et nostalgisk Sørlandspreg.

VÅRE  

UTVALGTE
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ENKELFALS
TIDLØS NOSTALGI

Kledning av kløyvde eller tilhogde bord er den eldste formen for liggende 
kledning og var i bruk allerede i middelalderen. Liggende, falset kledning 
er veldig typisk for byggeskikken på Vestlandet.

Det er vanskelig å skille Enkelfals og Skråkledning (Weatherboards) når de er festet på 

veggen. Enkelfals gir god lufting, Skråkledningen har en noe mer markert skyggeffekt 

da forsiden er skråskåret. 

Begge variantene vil gi huset eller hytta et klassisk og nostalgisk preg, 

slik man kjenner det igjen bl.a fra husene i gamle Bergen.

VÅRE  UTVALGTE
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TRENDY OG POPULÆRT  

Rektangulær kledning 19 x 148 mm  |  Malt hvit

TIPS OG RÅD

Dersom kledningen må lagres 

før du monterer den, sørg for at 

underlaget er flatt og tørt. 

Dekk kledningen slik at ikke 

nedbør og sollys 

kommer til. 
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TIDLØST  | FLOTT 

Dobbelfals Ny 19 x 148 mm  | Malt lys grå

TIDLØST  | VAKKERT 

Dobbelfals Gammel 19 x 148 mm  | Malt beige

TRENDY OG POPULÆRT  

Rektangulær kledning 19 x 148 mm  |  Malt hvit

Fem gode grunner 
  til å velge tre! 
- Tre er en fornybar naturressurs

- Økt bruk av tre vil bidra til reduksjon 

 av CO2-tilførsel til atmosfæren

- Tilveksten i de norske skogene er 

 større enn hogsten

- Norske skoger drives etter prinsipper som  

 gjelder for en bærekraftig skogsdrift 

- Treindustri er en ren og 

 ressurseffektiv industri

Vi vet selvsagt hvilke kledningsprofiler og overflatebehandlinger 
som selger mest. Over tid kan vi også se noen trender i folks valg 
av kledning, selv om de kanskje er mindre tydelige enn tidligere epoker. 
Samtidig bygges det i dag hus i alle stiler i alle geografier og i alle nabolag.

TRENDY POPULÆR
VELKLEDD | VAKKERT

Det viktigste er fortsatt å velge en kledning som kler hustypen du har valgt. 

Smale, stående bord, kan underbygge boligens høyde. Brede, liggende bord kan få huset 

til å virke både lavere og større. Bord med en staffprofil, vil gi huset mykere former og bord 

tett-i-tett kan få frem både et klassisk eller et veldig moderne uttrykk.

 

Skal du restaurere et gammelt hus, bør du absolutt velge en profil så lik den opprinnelige 

som mulig. De hadde god estetisk sans, også i gamle dager. Det er ikke alltid lett å vite 

hvilken kledning som vi kle nettopp ditt hus. Da anbefaler vi at du tar en titt på byggebloggen 

vår blogg.bergeneholm.no og ser gjennom noen av husene vi har presentert der. 

Kanskje finner du et hus som ligner ditt med en fin og passende kledning?
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FUNKSJONELT OG VAKKERT  

Dobbelfals Gammel 19 x 148 mm |  Malt lys grå

VÅRE POPULÆRE 
KLEDNINGSPROFILER

Rektangulær  | Stående 

Dobbelfals Gammel  |  Liggende

Dobbelfals Ny | Liggende

Skråkledning  | Liggende

Skyggeskrå  | Stående

De siste tiårene har Rektangulær kledning 

(Tømmermann) dominert blant de stående 

variantene og Dobbelfals Gammel og Ny 

blant de liggende kledningene.

TIPS OG RÅD!
Klima og lokale tradisjoner bør 

samstemmes med valg av  
kledningsprofil og type.

TAKUTSTIKK!

Skyggeskrå benyttes ofte  

bl.a. under takutstikk. Et godt  

takutstikk beskytter husets øvrige 

kledning.
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NYTT OG STILIG 
Rektangulær kledning 19 x 98 mm | Beiset grå

TIDLØST OG VELKLEDD 

Rektangulær kledning 19 x 123 mm | Malt beige

Trender kommer og går – også når det gjelder husets yttertøy. Kledningstypene er  

stort sett velkjente, men med en ny vinkel på høvelen, et spor eller en mellomlist blir  

profilen ny og utrykket annerledes. De siste årene har mange oppdaget nye og spennende 

kledningsprofiler, slik som Mellomlist og Dobbelfals med spor. Men, noen kledningsprofiler 

holder sin posisjon – år etter år:

Rektangulær kledning har en utbredt tradisjon mange steder i landet. Den er i sin  

enkelhet anvendelig til mye mer enn kledning. Belistning, hjørnekasser, vindskier og  

til andre bygningsdeler utenfor huset som eks. rekkverk og gjerder. 

Dobbelfalset kledning har fra gammelt av sitt utspring fra Vestlandet, men benyttes i dag 

over hele landet. Disse to kledningstypene er enkle, stilfulle og teknisk gode profiler som 

passer på mange typer hus, og som gjennom mange år har vært våre mest solgte kledninger.

Som produktsjef er jeg bekymret for trenden med omtrent fraværende takutstikk og lite 

konstruktiv værbeskyttelse.

Konstruktiv værbeskyttelse er viktig. Det vil redusere vedlikeholdsbehovet over tid og 

gir god levetid på kledningen, både visuelt og teknisk. Unngå vannfeller, ha gode takutstikk 

og sikre god lufting bak kledningen. Dette, i tillegg til god overflatebehandling, 

sikrer kledningen lengst mulig levetid. Jeg anbefaler alltid våre kunder å velge 

kledning som er systembehandlet på fabrikk.

LARS GULBRANDSEN
Produktsjef eksteriør i Bergene Holm AS. 

Lars er ansvarlig for våre eksteriørprodukter 

for gulv og vegg. Akkurat nå er det kled-

ningsprofilen dobbelfals som er favoritten. 

TRENDY OG TIDLØST |  Søker Inspirasjonsprisen 2015 

Rektangulær kledning 19 x 148 mm | Malt grå

TIPS!
Husk å søke 

Inspirasjonsprisen. 
Søknadsfrist er 

1. desember 
hver år.
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“Konstruktiv v rbeskyttelse er viktig, det vil  

 redusere vedlikeholdsbehovet over tid og gir god  

  levetid pa kledningen, bade visuelt og teknisk.”



Stående kledning, eller vertikal kledning, har historisk sett vært  
mest benyttet i innlandet. Stående kledning gir huset et høyreist preg. 
Velger du brede, solide bord får huset et solid og robust inntrykk. 

Stående kledning finnes i en rekke dimensjoner. De har den fordelen at du kan justere  
bordene sideveis, og bruke smalere eller bredere bord over og under vinduer og over dører.

Liggende kledning har fått ord på seg for å være et bedre valg i fuktig klima. Men dersom 
montert riktig, vil en stående kledning ha like god drenering og utlufting, i følge Sintef.

STÅENDE KLEDNING
HUS | TILBYGG | GARASJER

TIPS! 
Lyst til å sette opp 

kledning selv? Les mer om 

våre byggeguider på 

side 38 og 39.

STÅENDE 
KLEDNING
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SVEITSER

Sveitserkledningen har dobbeltstaff, dvs en 

halvstaff på hver side av kledningsbordet. 

Dette gir en tydelig profilert profil.

Dimensjoner // 22 x 145 mm

BAROKK

En lektekledning er en variant av tømmer-

mannskledningen, men med tettstilte under-

liggere og en smal list til overligger.

Dimensjoner // 22 x 73 / 148 mm

DOBBELFALS TETT

Dobbelfals Tett) (Låvekledning, er en profil 

som er ypperlig til bruk på moderne og 

minimalistiske bygg. Med tre ulike bredder, 

kan utrykket enkelt varieres.

Dimensjoner // 19 x 98 / 123 / 148 mm

90o



Liggende kledning var tidligere mest brukt langs kysten. 
I dag brukes den over hele landet og på alle typer bygg. Det finnes 
mange profiler av liggende kledninger - velg den som passer din stil best.

En liggende kledning får som oftest bygget til å virke lavere enn om det hadde 

vært kledd med stående, men også valg av profil vil bidra til ulikt visuelt uttrykk.  

Liggende kledning oppfattes som noe enklere å montere.

I et værhardt klima vil liggende kledningen gi best vern mot slagregn, fordi kledningen er sulagt, 

det vil si at underkanten av hvert bord dekker overkanten av det underliggende bordet.

LIGGENDE KLEDNING
HUS | TILBYGG | GARASJER

TIDLØST OG VAKKERT 

Dobbelfals ny  19 x 148 mm | Malt sand

LIGGENDE KLEDNING
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DOBBELFALS MELLOMLIST

Arkitektens favoritt. En profil som bryter 

flatene på veggen. Falsen på denne 

kledningen passer sammen med alle 

våre dobbelfalsede profiler.

Dimensjoner // 36 x 73 mm

SKRÅKLEDNING

Skråskåret kledning, også kalt Weather-

boards, ble særlig brukt på funkispregede 

bygninger. Her er forsiden skråskåret og 

bordene har fals. 

Dimensjoner // 19 x 123 / 138 / 148 mm

DOBBELFALS MED STAFF

Kledningsbordene er falset på begge sider. 

Bordet er høvlet med en slak fas/skrå 28o profil 

på den ene siden og en halvstaff på den andre. 

Dimensjoner // 19 x 148 mm

60o 28o



Villa Bøle. Finalist Eksteriørprisen 2013blogg.bergeneholm.no
hellvikhus.no

Nymontert impregnert kledning 
Finalist Eksteriørprisen 2014

Eksteriørprisen 2015

             Finalist Eksteriørprisen 2012

Søker Eksteriørprisen 2015
@veslemo

Veslemo. Vinner av Eksteriørprisen 2009

Søker Eksteriørprisen 2015
Finalist Eksteriørprisen 2014

Vinner av Eksteriørprisen 2014

Vi vil g jerne se 
flere bilder av norske 
hus og hytter der det 

er brukt tre !
#bergeneholm

Finalist Eksteriørprisen 2014
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HEGE VOLL MIDTGAARD
Merkevaresjef i Bergene Holm AS.

Hege og familien bor i et arkitekttegnet 

60-tallshus med brunsort rektangulær 

kledning. Hun deler daglig bilder, og 

kunnskap gjennom våre blogger og 

kanaler i sosiale medier.

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. Vi setter alltid pris på kommentarer til 

våre innlegg- og vi tåler både ros og ris.

Dersom du har et byggeprosjekt ferdig – burde du søke Inspirasjonsprisen!  

Hvert år deler vi ut 250 000 kroner til ulike byggeprosjekter. Juryen vår er  

alltid på jakt etter gjennomført, nyskapende og helhetlig bruk av tre i alle typer 

private hus og hjem. Tilbygg eller ombygging av hus, restaurering eller nybygg. 

Alle kan søke - alle kan vinne! 

Visste du at vi har Norges største og mest allsidige byggeblogg? 

På www.blogg.bergeneholm.no finnes hundrevis av byggeprosjekter 

med et særlig fokus på tre. Massevis av tips, råd og inspirerende bilder.

BYGGING OG BLOGGING
MILLIONER PÅ NETT OG I INSPIRASJONSPRISPREMIER

FACEBOOK
Vi har mange 
venner på 
facebook 
og vil gjerne 
ha flere. Lik oss 
og få med deg 
nyheter, trender 
og kåring av de 
fineste bygge- 
prosjektene.

Følg oss på 
@bergeneholm 

Hvert år deler vi i Bergene Holm AS ut Inspirasjonsprisen. Så langt har vi delt ut 
over 1 million kroner til inspirerende byggerier i tre!

VI BLOGGER OM TREblogg.bergeneholm.no, hytteblogg.bergeneholm.no, 
interiorblogg.bergeneholm.no og terrasseblogg.bergeneholm.no.
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TRE

I Norge har vi lange tradisjoner for å bruke tre i eksteriøret. 

Det er flere grunner til det: Tre er lett å bearbeide, enkelt å 

montere, raskt å overflatebehandle og lettvint å vedlikeholde. 

Tre er miljøvennlig, allergivennlig og barnevennlig. 

Den norske skogeieren driver bærekraftig skogsdrift. 

Hogstansvarlig sørger for at livet i skogen kan fortsette 

som før ved å la utvalgte trær stå igjen. Tømmeret blir 

målt, sortert og fraktet - gjerne så kort som mulig, 

til nærmeste sagbruk. 

For de fleste er et grantre et grantre. Men viste du at 

grantrær er forskjellig individer med stor genetisk  

variasjon og en rekke egenskaper? Derfor velges og  

plantes frøet med omhu i ulike geografier.

I Norge bygger vi hus, hytter og uterom som skal vare 

 – helst i mange generasjoner. Samtidig ønsker mange at materialene 

skal være så billige og enkle å sette opp som mulig – det er ikke 

alltid helt forenlig. Våre forfedre var mer tålmodige og  

kjente hver årring i treet som de hugget til huset og 

terrassen de selv bygde.

Når frøet er plantet trenger det pleie, omsorg og gode  

vekstvilkår for å vokse opp og bli rakt, stort og sterkt. 

I hele 60-70 år trenger det næring og tilsyn før det er  

hogstmodent og egnet til solid konstruksjonsvirke,   

kledning og terrassebord.

ET NORSK NATURPRODUKT
Skapt gjennom tålmodighet, kunnskap og kjærlighet. Her er 10 gode grunner til å velge kledning,  
panel og konstruksjonsvirke til hus og hytte - fra en norsk trelastprodusent:

1.

4.

2.

5.

3.
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TRE

På våre nettsider, blogger, instagram og i denne  

brosjyren, deler vi våre bilder og vår kunnskap slik at du 

kan bli inspirert til å bruke tre og ta gode, langsiktige valg. 

I byggevarehandelen treffer du fagfolk som hjelper deg  

til å plukke riktig mengde, kvalitet og verktøy.

*IMPREGNERTE MATERIALER - ET MILJØVENNLIG VALG. 
Dagens trykkimpregnering har kobber som holdbarhetsmiddel, ett middel som 

man finner naturlig i jordsmonnet. I impregneringsprosessen bindes kobbermidlene 

kjemisk til treverket og det er særdeles liten utlaking fra terrassebordene. 

Lang holdbarhet og karbonlagring i treverket sørger for et godt Co2-regnskap. 

Dette sammen med bruk av norsk tre og kortreiste varer gjør våre impregnerte 

produkter til et bra miljøvalg. 

På sagbruket står vi og tar i mot store, flotte tømmerstokker fra miljøsertifiserte 

norske skoger. Vi sorterer, sager  og justerer slik at vi får mest mulig ut av hver 

eneste stokk. Det blir trelast til hus og hytter, sagflis til brensel og 

papirproduksjon og bark til blomsterbed. 

Det er færre og færre produkter i handelen som har sin opprinnelse 

i norsk natur og som er produsert i Norge. Vi er stolte av å ta vare på 

kunnskapen, tradisjonen og kjærligheten som ligger i hver løpemeter 

med bord som du kjøper. Vi håper du blir det samme. 

6.

9.

7.

10.

8.

TRÆR ER EN FANTASTISK RESSURS.
SKOGEN OG HUSFASADENE HADDE 
IKKE VÆRT DE SAMME UTEN. 

På høvleriet tar vi fram tradisjonelle og nye profiler på både 

terrassebord og kledning. Så blir de impregnert*, grunnet, beiset 

eller malt – etter ønske og behov. Til sist blir hvert bord 

merket, pakket og lagret – i påvente av ditt valg.
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VÅRE KLEDNINGSTYPER
Vi leverer gran- og furukledning i et bredt spekter av tradisjonelle og trendy profiler og i ulike 
dimensjoner. Vurder om huset kler stående eller liggende, smal eller bred, slett eller profilert kledning. 
Skal huset restaureres, bør du velge en kledningsprofil så lik den opprinnelige som mulig.
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Dimensjoner //

Finnes i mange dim.

Dimensjoner //

22 x 73/148 mm 

Dimensjoner //

19 x 123/148/173 mm 

Dimensjoner //

19 x 123/148/173 mm 

Dimensjoner //

19 x 148 mm 

Dimensjoner //

36 x 73 mm 

Dimensjoner //

19 x 98/123/148 mm 

Dimensjoner //

19 x 148 mm 

Dimensjoner //

19 x 148 mm 

Dimensjoner //

19 x 148 mm 

REKTANGULÆR

Tømmermanns- eller 

rektangulær kledning 

er den klart vanligste 

typen kledning i Norge. 

Kledningens uttrykk  

vil variere med bredden 

og tykkelsen man velger 

på over- og underligger. 

BAROKK

En lektekledning med 

tettstilte underliggere

og en smal list til over- 

ligger. En såkalt omvendt 

lektekledning har den 

smale listen som under-

ligger.

DOBBELFALS GAMMEL

Kledningsbordene er 

falset på begge sider. 

Bordet er høvlet med 

en fas/skrå profil på den 

ene siden. Den andre 

siden er rett. 

DOBBELFALS NY

Kledningsbordene er 

falset på begge sider. 

Bordet er høvlet med en  

fas / skrå profil på den 

ene siden. Den andre 

siden er rett.

DOBBELFALS MED SPOR

Dobbelfals med spor 

har et midtspor som er 

lik overgangen mellom 

bordene i høyden, 

og vil derfor se ut 

som en 19 x 73 mm 

Dobbelfals ny type.

DOBBELFALS MELLOMLIST

En profil som bryter 

flatene på veggen. 

Kan brukes alene eller 

sammen. Falsen på 

denne kledningen passer 

sammen med alle våre 

dobbelfalsede profiler.

DOBBELFALS TETT

En profil som er ypperlig 

til bruk på moderne og  

minimalistiske boliger.

Med 3 ulike bredder kan 

uttrykket varieres med 

enten bruk av en dimen-

sjon eller blande flere. 

DOBBELFALS RETT

Kledningsbordene er 

falset på begge sider. 

Bordet er høvlet rett 

på begge sider og gir 

12 mm skygge.

Kledningen monteres 

som oftest stående.

DOBBELFALS RETT M/SPOR

Falsene er lik Dobbelfals 

rett med ett 12 mm spor 

frest ut i midten. 

Kledningen er falset på 

begge sider. Kledningen 

gir en moderne stil og 

passer enten alene eller 

med Dobbelfals rett.

DOBBELFALS MED STAFF

Kledningsbordene er 

falset på begge sider. 

Bordet er høvlet med en 

slak fas/skrå profil på den 

ene siden og en halvstaff 

på den andre.

60o

28o

28o

60o

60o



VÅRE KLEDNINGSTYPER OVER OG UNDERLIGGER
Denne kledningen 

monteres som over og 
underligger

NOT OG FJÆR
Denne kledningen 
er høvlet med not 

og fjær.

FALSET
Denne kledningen er 
høvlet slik at bordene 
overlapper hverandre.
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LIGGENDE KLEDNING
Denne kledningen bør  

monteres liggende.

STÅENDE KLEDNING
Denne kledningen bør  

monteres stående.

Dimensjoner //

19 x 148 mm 

Dimensjoner //

16 x 123 mm 

Dimensjoner //

19 x 148/173 mm 

Dimensjoner //

19 x 123/138/148 mm 

Dimensjoner //

19 x 120 mm 

Dimensjoner //

19 x 120 mm 

Dimensjoner //

22 x 145 mm 

Dimensjoner //

22 x 145 mm 

Dimensjoner //

19 x 120  / 21 x 120 /  

22 x 120 mm

Dimensjoner //

22 x 120 mm 

BUER

Kledningsbordene er 

falset på begge sider. 

Bordet er høvlet med en 

fas/skrå profil på begge 

sider. Avstanden mellom 

bordene er noe smalere 

enn på Skygge skrå.

SKYGGE SKRÅ

Kledningsbordene er 

falset på begge sider. 

Bordet er høvlet med en 

fas/skrå profil på begge 

sider.

ENKELFALS

Kledning av kløyvde 

eller tilhogde bord er 

den eldste formen for 

liggende kledning 

og denne var i bruk 

allerede i middelalderen.

SKRÅKLEDNING

Skråskåret kledning, 

også kalt Weather-

boards ble særlig brukt 

på funkispregede byg-

ninger. Her er forsiden 

skråskåret og bordene 

har fals i underkant. 

UTVENDIG FASPANEL

Utvendig faspanel er en 

enkel stående kledning 

med uhøvlet framside. 

Kledningen har skrå 

kanter på begge sider 

(fas) som gir en enkel 

skyggeeffekt.

PERLESTAFF

Perlestaff, også 

kalt Rundfas, har en 

halvstaff på den ene 

siden av kledningsbordet. 

Dette gir en enkel og 

delikat profil.

PØLSE

Pølsekledningen har 

en halvstaff på den 

ene siden av klednings-

bordet og en fas på den 

andre. Dette gir et solid 

og kraftig utseende.

SVEITSER

Sveitserkledningen har 

dobbeltstaff, dvs en 

halvstaff på hver side av 

kledningsbordet. Dette 

gir en tydelig profilert 

profil. Bordene har en 

ru overflate.

UTVENDIG RUSTIKK

Utvendig rustikk

produseres i glatt og 

ru overflate. Kledningen 

gjør seg godt både på 

store og små hus og gir 

et behagelig og forfinet 

uttrykk.

KRAGERØKLEDNING

Kragerøkledning er en 

stående kledning med 

not/fjær, dobbel staff og 

ru forside. Kledningen har 

en tydelig profilering og 

ofte brukt i Kragerø og 

sørover.

VINKEL PÅ FALSEN
Denne kledningen har 

en vinkel på falsen.

60o

60o60o

TIPS!
Alle farger kan leveres 

på forespørsel.



VÅRE BEHANDLINGER
Grankledningen kan vi både grunne, beise og male etter ditt ønske. Furukledning trykkimpregneres mot 
råte, tørkes ned og kan leveres overflatebehandlet. Som et minimum anbefaler vi ferdig grunnet kledning. 
Da sparer du både tid og penger og får en kledning klar for videre behandling.

TEKNOS 
Teknos er markedsledende i mange 

europeiske land innenfor segmentet vann- 

basert overflatebehandling tiltreindustrien. 

Vi benytter Teknos beste produkter for 

industriell systembehandling, grunning og 

mellomstrøk.

VÅRE KVALITETSLEVERANDØRER 

PÅ OVERFLATEBEHANDLING

RÅTEBESKYTTELSE OG 
GRUNNING 356 + 730
Teknos 356 leveres kun sammen med grun-

ning og inneholder meget effektive  

soppdrepere og minst 5 ganger så mange 

som i vanlige grunninger. Den inneholder 

penetrerende oljer som bringer sopp-

dreperne godt ned i treet og dermed bidrar 

til å redusere fuktopptak, bedre dimen-

sjonsstabilitet og mindre sprekkdannelser. 

Grunningen anbefales overmalt snarest og 

senest 2 år for dekkende farger og 1 år for 

transparente farger.

• God råtebeskyttelse 
 

• Fem ganger så mye  
effektive soppdrepere 

• Gir bedre dimensjons-
stabilitet 

• Mindre sprekk- 
dannelser

DEKKENDE GRUNNING 
TEKNOS 730
Dersom du ønsker en grunning med  

soppdrepende midler som gir en god 

beskyttelse mot bla. overflatesopp velger  

du Teknos 730. Kledningen får en diffusjons- 

åpen overflate med god vedheft for videre 

behandling som f.eks. mellomstrøk og 

eventuelt toppstrøk. Grunningen anbefales 

overmalt snarest og senest 2 år for dekkende 

farger og 1 år for transparente farger (nor-

malt Østlandsklima).

• Akrylforsterket  
alkydgrunning 

• God beskyttelse 
mot overflatesopp 

• God vedheft 

• Lang holdbarhet

HELDEKKENDE GRUNNING OG 
MELLOMSTRØK 730 + 894
Dersom du ønsker en kledning som 

både har grunning og et mellomstrøk, 

anbefaler vi Teknos 730 + 894. 

Teknos 894 er et polyretanforsterket strøk 

som sikrer langvarig beskyttelse, flott 

overflate og lange vedlikeholdsintervaller. 

Kledningen anbefales overmalt innen 5 år 

etter montering (normalt Østlandsklima).

• Kan leveres i alle 
farger 

• God dekkevne  

• Langvarig 
beskyttelse 

• Lang vedlikeholds-
intervall

TRANSPARENT GRUNNING OG 
MELLOMSTRØK / BEIS 411 + 894
Teknos 411 + 894 er en behandling 

med grunning og mellomstrøk fra 

Bergene Holm AS som gir en ensartet og 

god beskyttelse med transparent beis. 

Teknos 894 er et polyretanforsterket strøk 

som sikrer langvarig beskyttelse, flott 

overflate og lange vedlikeholdsintervaller. 

Kledningen anbefales overmalt innen 3 år  

etter montering (normalt østlandsklima).

• Langvarig 
beskyttelse 

• Kan leveres i de 
fleste farger
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VÅRE BEHANDLINGER

IMPREGNERT KLEDNING
Dersom du bor i et område som er meget  

vær- og fuktighetsutsatt, anbefaler vi å  

bruke impregnert kledning. 

Wolmanit CX8 er en kobberimpregnering 

fri for krom og arsen, som gir kledningen 

langtidsbeskyttelse mot sopp, råte og 

insektangrep. Impregnert kledning kan 

leveres overflatebahandlet. Montert 

ubehandlet vil impregnert gråne naturlig.

INDUSTRI GRUNNING VISIR
Dersom du ønsker en kledning med 

råtebeskyttelse og grunning i ett anbefaler 

vi Jotun Industri Grunning Visir. 

Visir er en oljebasert, vanntynnet grunning. 

Den inneholder spesialoljer som transport-

erer råtemidlene inn i kledningen og har 

mer soppdrepende midler enn tradisjonelle 

grunninger. 

Påfør maling eller beis snarest og senest 

innen 2 måneder (innen juni dersom 

montering i perioden okt. - april).

• Beste beskyttelse  
mot dårlig vær 

• Beskytter mot  
sopp, råte og 

• insektangrep 

• Tilpasset dagens 
miljøkrav

• Oljebasert 

• Råtebeskyttelse og  
grunning i ett 

• Ekstra mye  
soppdrepende 
midler

by BASF - The Chemical Company  

Leading the Way in Wood Protection 

JOTUN
Jotun er Norges ledende 

produsent av maling og pulverlakker. 

Vi kan tilby Jotuns Industri Grunning Visir 

på våre kledninger (bestillingsvare).  

WOLMAN
Wolman er en ledende tysk 

produsent av trebeskyttelsesmidler. 

Alle våre impregnerte produkter er 

trykkimpregnert med Wolmanit CX8 

som gir den beste beskyttelse mot råte, 

muggvekst og treskadende insekter.

by BASF - The Chemical Company  

Leading the Way in Wood Protection 
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• Påført nytt og ueksponert tre som sikrer den beste heften 

• 3-sidig påføring som beskytter også der du ikke kommer til 
med malekost 

• Riktig påleggsmengde iht. malingsprodusentenes anbefalinger 

• Meget god holdbarhet ved påvirkning av UV-stråler,  
regn og kulde 

• Man unngår krympestriper etter montering 

• Montering uavhengig av årstid 

• Tids- og kostnadsbesparende

Husk å lagre kledningen tørt før montering. 
Alle spikerhull og kuttflater må overflatebehandles 
etter montering

7 GODE GRUNNER TIL 
Å VELGE INDUSTRIELL 
OVERFLATEBEHANDLING 



VÅRE BYGGEGUIDER
Vi nordmenn legger sjela vår i hus, hytte og uterom. Ekstra stas synes vi det er når vi kan si at vi har 
bygget eller gjort det selv. Vi har laget fyldige og forklarende byggeguider til de mest vanlig og 
etterspurte “gjør-det-selv” prosjektene. På våre nettsider er disse guidene blant de mest leste sidene.

BYGGE TERRASSE

Sjekk alltid gjeldende byggeforskrifter i din kommune. 

Vær nøye med fundamentering og konstruksjon, det er her 

grunnlaget for kvalitet og lang levetid ligger. 

Når man kommer til valg av terrassegulv, finnes mange 

varianter på markedet og det kan ofte være vanskelig å 

velge hva som er riktig på din terrasse. 

Finn vår guide “Slik gjør du det | Terrasse”

på vår nettside www.bergeneholm.no/terrasse

Det er gøy å bygge noe selv. Å bygge terrasse 
er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. 
Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet 
kan du få en uteplass å være stolt av. 

Enten du skal bygge nytt eller renovere er valg og 
riktig montering av utvendig kledning viktig.   
I vår veiledning hjelper vi deg ta de rette valgene 
og går steg-for-steg igjennom prosessen.

SETTE OPP UTVENDIG KLEDNING

Opp gjennom historien har det blitt benyttet mange ulike 

profiler og oppsettingsmåter. Det er imidlertid to hovedprinsipper 

å sette opp kledning på, - stående eller liggende.

På våre nettsider finner du en oversikt over våre 20 ulike 

kledningsprofiler. Vår guide gir deg grundig gjennomgang og 

beskrivelse av hvordan du setter opp både stående og 

liggende varianter.

Finn vår guide “Slik gjør du det | Kledning”

på vår nettside www.bergeneholm.no/kledning
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VÅRE BYGGEGUIDER

BYGGE LEKESTUE

Torleif Ege som opprinnelig tegnet og laget denne lekestuen 

klarer ikke lenger å oppfylle alle forespørslene han mottar. 

Vi får nesten ukentlige spørsmål om fremgangsmåte og mål.

Vi har derfor laget en utfyllende beskrivelse av lekestuen og er 

sikre på at den vil være til glede for både liten og stor i mange år 

fremover. Ta gjerne bilder av det ferdige resultatet og send til oss.

Finn vår guide “Slik gjør du det | Lekestue”

på vår nettside www.bergeneholm.no/lekestue

For mange år siden fikk vi inn en søknad av en 
flott lekestue til Barnas Trespris. Lekestuen ble 
lagt ut på bloggen vår og har siden blitt kopiert 
og bygget i utallige utgaver. Det er hyggelig!

I samarbeid med prisvinnende hagedesigner  
Darren Saines, har vi utviklet en elementbasert  
pergola. Vi har lagt vekt på enkle prinsipper og 
solide materialer slik at du får en varig og solid  
løsning. Vi tror pergolaen blir din nye favorittplass.

SETTE OPP SIGNATUR PERGOLA

En pergola kan bygges frittliggende eller tilknyttet hus og hytte. 

Men underlaget må være rett og stabilt.

I vår guide har vi tatt utgangspunkt i at pergolaen bygges på et 

godt fundamentert og solid terrassegulv.

Finn vår guide “Slik gjør du det | Pergola”

på vår nettside www.bergeneholm.no/pergola

39



Bergene Holm AS er en ledende totalleverandør av trelast 

til norsk byggevarehandel og industrielle kunder i inn- og 

utland. 

Vi er 400 medarbeidere som er eksperter på å videreforedle 

solide, miljøsertifiserte tømmerstokker fra norske skoger. Alt 

fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke til elegant, profilert 

listverk produseres og kjøres ut fra våre anlegg hver dag.

Inspirasjonsprisen
  - For alle som bygger med tre!
Når du er ferdig med prosjektet ditt, håper vi du søker  
Inspirasjonsprisen. Vi deler ut 50.000 kr i hver kategori;  
interiør, eksteriør, uterom og hytte. I tillegg deler  
vi ut Barnas Trepris og Åpen klasse.

Du finner mer informasjon på vår nettside og 
spennende inspirasjonsblogger:

www.bergeneholm.no | blogg.bergeneholm.no |
interiørblogg.bergeneholm.no | hytteblogg.bergene-
holm.no
 

FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST, TWITTER OG YOUTUBE
@bergeneholm | #bergeneholm

Følg oss på nett!


