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Produktet har 
fin fraksjon

Væske- 
absorberende

Produktet har
grov fraksjon

Til bruk 
i verksted

Produktet er 
miljøvennlig

Velegnet til jord-
forbedring

Produktet kan 
gjenvinnes

Velegnet 
 til hagebruk

Produktpiktogram



For andre gir et lite uterom på balkongen passe ”dose” hage og hagestell. 

Fine krukker og kasser med sommerblomster, krydderurter og kanskje noe vintergrønt. 

Akkurat nok til at man merker sesongens variasjoner og naturens dufter.

Parker er til glede for alle. Ferdig opparbeidet,  praktfulle store trær, prydbusker 

i alle farger og utallige blomster. Uansett valg av hage, utgjør bark et praktisk element i 

krukker, bed, rabatter og skråninger.

Denne brosjyren er for deg som skal anlegge hage, plante i krukker og kasser, 

har utedo på hytta, klatrestativ i hagen eller mekker bil i garasjen. 

Den gir deg kunnskap og inspirasjon om riktig bruk av ulik type bark.

Dersom du også snekrer noe i hagen, kan du søke Uteromsprisen og 

vinne 50 000 kroner. Les mer om inspirasjonsprisen på side 23.

Hageglede - 
uansett farge på fingrene!

Noen vil si at den største gleden med eget hus er å eie en hage.  
En vakker, lettstelt hage med plen, trær, busker og blomster. 
Gjerne praktisk og tilrettelagt for både store og små.
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HVILKEN BARK  
TRENGER DU?

FURU DEKKBARK 
50 LITER
Produsert av fersk, revet furubark. Barken er grovmalt og 

holder godt på fuktighet. Utlagt i bed beskytter dekkbark 

plantene, hemmer ugresset i å vokse frem og gir bedet et 

tiltalende utseende.

Les mer på side 6 og 10. 

BESKYTTER OG FORSINKER 

FURU PYNTEBARK
50 LITER
Pyntebark virker som et beskyttende lag for plantene, 

hemmer ugresset i å vokse frem og gir bedene et tiltalende 

utseende. Pyntebark har mer struktur enn dekkbark, og har en

fraksjons/findelingsgrad på 0 - 10 mm. 

Les mer på side 8.

PYNTER OG FORSKJØNNER
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SANITÆRBARK
50 LITER
Sanitærbark er et rent naturprodukt av finmalt og tørket furubark. 

Barken tørker effektivt opp fuktighet, noe som er viktig for en 

fullstendig nedbryting av avfall.

Les mer på side 12.

Bark er et rent, norsk naturprodukt med mange gode egenskaper. 
Bark pynter og forskjønner krukker, bed og skråninger. Bark kan 
brukes i garasjen til å absorbere oljesøl og fungerer godt som et 
støtdempende underlag til lekestativ. 

KJEKT Å HA I BODEN

MILJØBARK
50 LITER
Miljøbark kan brukes til oppsuging (absorbering) av de fleste 

væsker, oljer, oljeprodukter og kjemikalier, men ikke syrer. 

Miljøbark fungerer også utmerket i kompostdunken med  

mat- og hageavfall.

Les mer på side 14.

FOR SMÅ OG STOR KATASTROFER 
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TIPS OG RÅD!

Fyll på ca. 2-3 cm fersk 

bark hvert år. Husk å gjødsle 

regelmessig.
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BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Gjødsle godt før du legger ut duk

• Legg ca. 8 cm med furu dekkbark,  

10-15 cm i skråninger

• Områder med duk og bark 

trenger mindre vanning

• Etterfyll med ca. tre cm fersk furu 

dekkbark hvert år, mer ved behov

• Husk å gjødsle regelmessig

Dekkbark av furu er velegnet i alle typer beplantninger. 
Furubark er noe lysere i fargen enn gran og har litt lengre holdbarhet. 
Dekkbark beskytter bed og planter og hemmer ugress å vokse til.

DEKKBARK AV FURU
PERFEKT TIL BED, RABATTER OG SKRÅNINGER

Dekkbark av furu har mange bruksområder i uterommet. Den kan brukes i de fleste bed, 

under busker og trær og gjør seg godt under hekkplanter. Dekkbark har en fraksjon/find-

elingsgrad på mellom 0 - 40 mm.

Det er fort gjort å glemme at mange av hagens planter fryser om vinteren. 

Dekkbark fungerer utmerket som høstdekking av bed og planter. Det vil være med 

å beskytte mot frosten, la den ligge til telen har gitt seg.

• Dekkbark kan brukes som støtdemende underlag, f.eks. under lekestativ

• Bark demper og fordeler regnvann

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 18.
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TIPS OG RÅD!

Pyntebark egner seg 

spesielt godt i staudebed og 

krukker.
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BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Gjødsle godt før du legger duk

• Legg ca. 5 cm med dekkbark  

(8 cm dersom du ikke bruker duk)

• Områder med duk og bark 

trenger mindre vanning

• Etterfyll med ca. 3 cm fersk bark  

hvert år, mer ved behov

• Husk å gjødsle regelmessig

Pyntebark egner seg spesielt godt i krukker og kasser,  
staudebed og flate beplantninger. Den kan også benyttes som  
et stabiliserende underlag for dekkbarken i brattere skråninger.

PYNTEBARK AV FURU
DEKORATIV I STAUDEBED, BLOMSTERBED OG KRUKKER

Pyntebark fra Bergene Holm AS er produsert av fersk, revet og siktet furubark. 

Bark av furu har et lyst og fint utseende. Pyntebark har mer struktur enn dekkbark og har 

en fraksjon/findelingsgrad på mellom 0-10 mm. Det anbefales barkduk under pyntebarken 

for mer effektivt å hindre ugressvekst, samt å forlenge barkens levetid.

• Velegnet i krukker og kasser

• Pyntebark omdannes raskere til jord en dekkbark

• Bark beskytter jordsmonnet hele året 

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 18.
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TIPS OG RÅD!Dekkbark benyttes i større 
bed, skråninger og rabatter.
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BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Gjødsle godt før du legger ut duk

• Legg ca. 8 cm med dekkbark,  

10-15 cm i skråninger

• Områder med duk og bark 

trenger mindre vanning

• Etterfyll med ca. 3 cm fersk  

dekkbark hvert år, mer ved behov

• Husk å gjødsle regelmessig

Dekkbark av furu og gran passer fint i bed, rabatter og skråninger. 
Den grove sorteringen gjør at den ligger og varer godt. Når barken blir  
fuktig, bindes den sammen og blir stabil, selv i ganske bratte skråninger.

DEKKBARK FURU | GRAN
ALL-ROUNDER TIL ALLE BED

Det anbefales barkduk under dekkbarken for mer effektivt å hindre ugressvekst,

samt å forlenge barkens levetid. I tillegg hindres fordampning fra jordoverflaten, slik at  

faren for uttørking reduseres. Over tid omdannes barken til næringsrik jord. I nedbrytnings-

prosessen tar barken opp noe nitrogen fra jordsmonnet. Det er derfor viktig å gjødsle godt 

ved planting og senere vedlikeholdsgjødsle. 

• For best stabilitet bør det beregnes ca. 10-15 cm dekkbark i skråninger

• Løk må alltid settes etter at duk og bark er lagt

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 18.
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HVORDAN 
KOMPOSTERE EFFEKTIVT

Effektiv kompostering er avhengig 

av varme. Kompostbeholderen bør 

derfor plasseres på en solfylt plass. 

Legg noen liter sanitærbark i 

bunnen av kompostbeholderen før 

bruk. Bland litt bark i komposten 

underveis og vann regelmessig.

Flis og litt hagejord bidrar med luft 

og viktige mikroorganismer som 

fremskynder komposteringen.

Når beholderen er full, legges et 

fem cm tykt lag med fuktig  

sanitærbark på toppen.
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HVORDAN KOMPOSTERE EFFEKTIVT

• Plasser beholderen på en  

solfylt plass

• Legg noen liter bark i  

bunnen før bruk

• Bland litt bark i komposten  

underveis og vann regelmessig

• Tilfør flis og litt hagejord for å  

femskynde komposteringsprosess

• Når beholder er full, legg 5 cm  

med fuktig sanitærbark på toppen

Sanitærbark er et rent naturprodukt av finmalt og tørket furubark. 
Den brukes i utedoer, tørrklosetter og biologiske toaletter og til  
oppsuging av væsker. Barken gir luft og næring til komposten.

SANITÆRBARK
SUGER OPP FUKTIGHET OG BIDRAR TIL EN GOD KOMPOSTERING

Sanitærbark er laget av finmalt og tørket furubark med en fraksjon/findelingsgrad på  

mellom 0-10 mm. Barken tørker effektivt opp fuktighet, noe som er viktig for en fullstendig 

nedbryting av avfallet. Husk å følge toalettprodusentens retningslinjer for bruk av bark.

Vår sanitærbark er et naturvennlig produkt og et naturlig hjelpemiddel i din kompost.  

I prinsippet kan alt organisk avfall fra mat, hage og toalett, komposteres.  

En blanding av ulike typer avfall er ofte gunstig. Bark bidrar til at komposten får luft. 

• Sanitærbark bidrar til å redusere vond lukt

• Bark bidrar til at komposten får luft som fremskynder kompostering

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 19.

TIPS OG RÅD!

Sanitærbark kan brukes både 

i ute- og hyttedoer  

og til kompostering.
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VISSTE DU?Bark som er benyttet til oppsuging av olje, kan graves ned. Da blir både oljen og  bark til jord!
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BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Strø miljøbark over væske/oljesøl

• Tråkk på barken slik at væsken 

trenger inn i barkmassen

• La barken ligge en stund før den 

feies opp

• Gjenta om nødvendig

• Grav ned i jorden for nedbryting

Miljøbark kan brukes til oppsuging (absorbering) av de fleste væsker, 
oljer, oljeprodukter og kjemikalier, men ikke syrer. Miljøbark fungerer 
også utmerket i kompostdunken med mat- og hageavfall.  

MILJØBARK
ABSORBERER EFFEKTIVT DE FLESTE VÆSKER  

Miljøbark fra Bergene Holm AS er et rent naturprodukt  av revet furu med 

fraksjon/findelingsgrad mellom 0-10 mm. Furu har bedre oppsugingsevne enn gran og 

egner seg derfor svært godt til absorberende formål.  

Strø miljøbark over væske-/oljespillet og tråkk på det for at væsken skal trenge inn 

i barkmassen. Strø på mer dersom barken blir gjennomfuktet. La barken ligge en stund 

før den feies opp. Gjenta prosessen om nødvendig. 

• Bark flyter på vann. Den vil derfor absorbere oljen før vann

• Miljøbark fungerer utmerket i kompostdunken med mat - og hageavfall 

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 19.
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BARKDUK
EN ALLSIDIG HAGEVENN

Barkduk hindrer rotugress i å vokse opp. I tillegg holder duk og 
bark annet ugress borte fra bed og skråninger. Den er enkel å legge 
og føyer seg smidig etter terreng og underlag.

Barkdukens spesielle egenskaper tillater at vann, næring og luft trenger gjennom,  

samtidig som den holder på fuktigheten i jordsmonnet. Duk alene vil ikke klare å hindre 

ugress i å vokse, bruk derfor alltid duk og bark sammen. Det er viktig at det ikke kommer 

jordsøl på duken. Frøugress kan spire i denne jorden. 

 

• Barkduk er godt egnet som armert underlag i gangstier og i områder mellom bed og plen.

• Barkduk anbefales som skille mellom leca og jord i krukker, potter og kasser

 

Les mer om hvordan du legger bark og barkduk på side 20.

TIPS OG RÅD!
Bark og barkduk hører 

sammen.
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BARK I BULK / LEKEPLASSBARK
UREVET, REVET, FIN ELLER GROV TIL PLANTER OG JORD

Bark i bulk / lekeplassbark egner seg når store områder skal barklegges. 
Rabatter, skråninger og lekeplassområder er alle steder som krever 
store menger bark.

Vi selger ferdig opplastet bark i hele lass fra våre anlegg i Åmli, Haslestad, Kongsvinger og Grue. 

Barken selges til profesjonelle kjøpere, slik som gartnerier, anleggsgartnere, avfallsdeponier og kommuner. 

Lekeplassbark er furubark med med fraksjon/fildelingsgrad 0-40 mm. Lekeplassbark er 

mye brukt av kommuner og skoler, ofte i sammenheng med lekeplasser. Barken gir god 

støtabsorbering og er derfor ideell på plasser hvor barn leker. Lekeplassbark hemmer 

samtidig ugressveksten på lekeplassen.

Se varedeklarasjon, behandling og vedlikehold på side 19.
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VÅRE BARKPRODUKTER
Bark er et allsidig hageprodukt. Selv om produktene kan oppfattes relativt like, er det likevel 
ulike egenskaper knyttet til produktene som kan utgjøre en stor forskjell ved bruk. Nedenfor finner du 
en oppsummering over anbefalte bruksområder, kvalitet, behandling og vedlikehold.

FURU DEKKBARK 50 LITER
Dekkbark er produsert av fersk, luftet, 

revet og siktet furu. Bark av furu har et 

lyst og fint utseende.

Bruksområder furu dekkbark

• Dekkbark kan brukes i de fleste bed

• Under busker, hekkplanter og trær

• I skråninger og plantefelt

• Under lekestativer

• Høsttildekking av bed og planter

VAREDEKLARASJON

Treslag // furu

Barkkvalitet // malt og siktet

Findelingsgrad // 0 - 40 mm

Surhetsgrad // pH ca.5

Tilsetninger // ingen

Nobb //  43684654

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Gjødsle godt før du legger ut duk

• Legg ca. 8 cm med furu dekkbark,  

10-15 cm i skråninger

• Områder med duk og bark trenger 

mindre vanning

• Etterfyll med ca. 3 cm fersk furu 

dekkbark hvert år, mer ved behov

• Husk å gjødsle regelmessig

FURU PYNTEBARK 50 LITER
Pyntebark er produsert av fersk, revet 

og siktet furubark. Bark av furu har et lyst 

og fint utseende.

Bruksområder pyntebark

• Pyntebark kan brukes i de fleste bed

• Spesielt dekorativ i staudebed

• Velegnet i krukker og kasser

• Fortrinnsvis i flate plantefelt

VAREDEKLARASJON

Treslag 50 l // furu

Barkkvalitet // malt og siktet

Findelingsgrad // 0 - 10 mm

Surhetsgrad // pH ca.5

Tilsetninger // ingen

Nobb //  43684673

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Gjødsle godt før du legger duk

• Legg ca. 5 cm med pyntebark  

(8 cm dersom du ikke bruker duk)

• Områder med duk og bark trenger 

mindre vanning

• Etterfyll med ca. 3 cm fersk pyntebark  

hvert år, mer ved behov

• Husk å gjødsle regelmessig

DEKKBARK GRAN OG FURU 50 L
Dekkbark er produsert av fersk, luftet, revet 

og siktet furu og granbark. Utlagt i bed 

beskytter dekkbarken plantene og hemmer 

ugresset i å vokse frem.

Bruksområder dekkbark

• Dekkbark kan brukes i de fleste bed

• Under busker, hekkplanter og trær

• I skråninger og plantefelt

• Under lekestativer

• Høsttildekking av bed og planter

VAREDEKLARASJON

Treslag // furu og gran

Barkkvalitet // malt og siktet

Findelingsgrad // 0 - 40 mm

Surhetsgrad // pH ca.5

Tilsetninger // ingen

Nobb //  51221921

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Gjødsle godt før du legger ut duk

• Legg ca. 8 cm med dekkbark,  

10-15 cm i skråninger

• Områder med duk og bark trenger 

mindre vanning

• Etterfyll med ca. 3 cm fersk dekkbark  

hvert år, mer ved behov

• Husk å gjødsle regelmessig
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Væske- 
absorberende

Til bruk 
i verksted

Produktet kan 
gjenvinnes

Velegnet til jord-
forbedring

Produktet har 
fin fraksjon

Produktet har
grov fraksjon

Velegnet 
 til hagebruk

Produktet er 
miljøvennlig

SANITÆRBARK 20/50 LITER
Sanitærbark er et rent naturprodukt av  

finmalt og tørket furubark. Tørker effektivt  

opp fuktighet, forhindrer vond lukt og gir  

luft og næring til komposten.

Bruksområder sanitærbark

• I tørrklosetter, biologiske toalett  

og utedo

• Til absorbering av ulike væsker

• Til å motvirke lukt

• Organisk kompostering

MILJØBARK 50 LITER
Miljøbark kan brukes til oppsuging av 

de fleste væsker, oljer, oljeprodukter og 

kjemikalier, men ikke syrer. Fungerer også 

utmerket i kompostdunken.

Bruksområder miljøbark

• Verksteder, bensinstasjoner, båthavner o.l.

• Ved forurensning i naturen  

(oljeutslipp, ulykker etc.)

• Garasjen

• Til kompostering

BARKDUK 1X15M/2X50M
Barkduk hindrer rotugress i å vokse opp. 

I tillegg holder duk og bark annet ugress borte 

fra bed og skråninger. Den er enkel å legge og 

føyer seg smidig etter terreng og underlag.

Bruksområder barkduk

• Bed og skråninger

• Krukker, kasser og potter

• Hagestier

• Overgang mellom bed og plen

• Under lekestativ

VAREDEKLARASJON

Treslag // furu

Barkkvalitet // malt og siktet

Findelingsgrad // 0 - 10 mm

Surhetsgrad // pH ca.5

Tilsetninger // ingen

Nobb //  43684760

HVORDAN KOMPOSTERE EFFEKTIVT

• Plasser beholderen på en solfylt plass

• Legg noen liter bark i bunnen før bruk

• Bland litt bark i komposten underveis og 

vann regelmessig

• Tilfør flis og litt hagejord for å  

femskynde komposteringsprosess

• Når beholder er full, legg 5 cm med 

fuktig sanitærbark på toppen

VAREDEKLARASJON

Treslag // furu 

Barkkvalitet // malt, siktet og tørket

Findelingsgrad // 0 - 10 mm

Surhetsgrad // pH ca.5

Tilsetninger // ingen

Nobb //  43684684

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Strø miljøbark over væske/oljesølet

• Tråkk på barken slik at væsken trenger 

inn i barkmassen

• La barken ligge en stund før den feies opp

• Gjenta om nødvendig

• Grav ned i jorden for nedbryting

VAREDEKLARASJON

Dimensjon  // 1 x 15m2

Antall //  Kartong á 45 ruller

Nobb //  44461158

Dimensjon  // 12 x 50m

Nobb //  44461684

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

• Fjern ugress

• Legg barkduk i hele bedet

• Skjær kryss i duken der plantene skal stå

• La plantene trekke godt med vann

• Plant ut plantene og legg på anbefalt 

mengde med dekk- eller pyntebark

• Etterfyll bark etter behov

TIPS!Kombiner gjerne dekkbark og pyntebark for god stabilitet i skråninger
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SLIK LEGGER DU BARK

GRAV OPP OG 
KLARGGJØR BEDET 
Først må bedet klargjøres. Undersøk hvor 

dypt plantene skal plantes. Stauder trenger 

mer plass til røttene enn sommerblomster, 

så du bør bearbeide jorden i en halv meters 

dybde. Fjern ugress, stein og røtter som kan 

skade barkduken. Husk at jo nøyere du er nå,

desto enklere blir jobben senere.

DRENERING OG 
PLANTEJORD 
Legg et dreneringslag i bunnen. Dette er

spesielt viktig hvis du har tung leirjord eller

det av andre grunner er dårlig drenering i

hagen. Dreneringslaget bør være rundt åtte

centimeter dypt og kan for eksempel bestå av

pukk eller singel. Tilfør riktig plantejord og

jordforbedring og lag hull til plantene.

LEGG BARKDUK 
Rull ut duken og pass på at den overlapper

med min. 10 cm. Vi anbefaler at dukplugger

benyttes for å holde skjøtene sammen.

Dukplugger sikrer at duken blir liggende på

plass, også i skråninger. Du kan legge duk før

eller etter planting, avhengig av hva og

hvor du skal plante. Rundt eksisterende planter

må du skjære kryss i duken. Vi anbefaler et

lag på ca. 7-8 cm bark uten barkduk, og 

ca. 5 cm med. Erfarne anleggsgartnere 

anbefaler at man ikke legger duk helt ned 

til en eventuell støttemur. De 10 siste cm bør 

barken legges rett mot jord for å bli mer stabil.

Med bark får du et lettstelt bed som også er dekorativt. I et nytt bed er det derfor mange som velger
å legge duk og bark. Duk pluss bark er en effektiv metode for å hindre ugress, og er godt egnet i bed 
med busker som skal vokse seg store. Duken hindrer ugress i å etablere seg, og den holder i mange år.
Det er bare nødvendig å legge på litt ny bark.

NÅR DU 

SKAL PLANTE 

BLOMSTERLØK 

Løk må alltid settes etter

at barkduk er lagt. Snitt 

ett kryss i duken og

plant løken.
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SLIK LEGGER DU BARK

UTPLANTINGEN
Sett ut plantene i tråd med hullene du 

har gravd opp. Fyll på med plantejord rundt 

roten og trykk godt til rundt hver plante. 

Det er viktig både for at de skal stå støtt, 

og for at røttene skal få kontakt med jorden. 

Bark er et levende materiale som brytes ned 

over lang tid. I denne prosessen stjeler bark 

litt næring fra plantene, og du må derfor 

tilføre næring når du legger bark rundt 

planter. Bruk eksempelvis blåkorn eller 

annen fullgjødsel og strø den rundt plantene 

før du legger bark. Husk vanning.

FORDEL BARKEN I BEDET
I et større bed lønner det seg å starte innerst

og jobbe seg mot kantene. Da unngår du å

tråkke i nylagt bark. Gå bakover mens du rister

barken ut. Løft større greiner litt opp, og legg

bark under. Pass på at det blir litt luft rundt

stammen på plantene.

Rak over helt til slutt for å få et jevnt resultat.

Bruk jernrive, spadegreip eller annet redskap.

Hvis du ikke har lagt ut gjødsel først, kan

du gjødsle nå. Flytende organisk gjødsel er

jordforbedrende. Vann etterpå.

VEDLIKEHOLD AV 
BED MED BARK
Barken brytes ned etterhvert og gir 

et viktig organisk tilskudd til jorda. 

Avhengigav barklagets tykkelse bør 

det etterfylles i løpet av 2-5 år.

Planter kan i ettertid gjødsles på vanlig 

måte ved å strø ut gjødselen på barken og 

vanne den ned etterpå.

HUSK DUK! Legger du bark uten duk, gir dumeitemark og andre ny ttige kryp triveligeforhold. Dette kan bli et attraktivt matfatfor fugler, som herjer rundt i bedet utenhensyn til at de strør bark rundt seg.Bruk av duk bedrer dette.
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FINN INSPIRASJON PÅ VÅRE 
BLOGGER 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 forresten at vi har Norges største og mest allsidige byggeblogg?

Blogg.bergeneholm.no | Hytteblogg.bergeneholm.no | 

Interiørblogg.bergeneholm.no | Terrasseblogg.bergenebeholm.no

FØLG OSS PÅ: 

BRUK VÅRE POPLÆRE 
«SLIK GJØR DU DET» BYGGEGUIDER
Vi har laget fyldige og forklarende byggeguider til de mest vanlig og etterspurte 

“gjør-det-selv” prosjektene. Vi nordmenn legger sjela vår i hus, hytte og uterom og 

ekstra stas synes vi det er når vi kan si at vi har bygget eller gjort det selv.

www.bergeneholm.no/no/bygge-selv

LES VÅRE BROSJYRER OG FÅ 
KUNNSKAP OG KUNDEOPPLEVELSER
I våre magasiner deler både kunder og eksperter sine erfaringer 

med våre produkter. Våre magasiner er stappfulle av inspirerende 

bilder og kunnskap om trebeskyttelse, overflatebehandling, 

bygging og mye, mye mer.

Les alle våre inspirasjonsmagasin på www.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. 

Vi har seks kategorier: Eksteriør, Interiør, Hytte, Uterom, 

Barnas Trepris og Åpen Klasse. 

Les mer om Inspirasjonsprisen på www.bergeneholm.no 

og blogg.bergeneholm.no

KLAR - FERDIG - BYGG!

1.
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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.bergeneholm.no
 

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

Følg oss på nett!


