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Panelene i interiørkolleksjonen Diamonds and Pearls | Walls of Luxury kombinerer det
rå og naturlige i treets struktur med trendy mørke nyanser og et hint av eksklusivt skimmer og glitter.
Dette er unike paneler for dem som ønsker å skape hotell- og loungefølelsen hjemme.
Både menn og kvinner faller for Midnight Choir. Den er mørk,
mystisk og blinker diskré til deg når den får stå i lyset. Midnight Choir
er et resultat av en helt unik prosess og behandling hvor utvalgte
bord av glattpanel blir strukturbørstet og beiset Askesort før det
tilføres et forsiktig lag med forsiktig diamantglitter. Veggen vil

PANELKOLLEKSJONEN
DIAMONDS AND PEARLS
Diamonds & Pearls | Walls of luxury er en
kolleksjon med helt unike paneler spesielt
designet for å fremheve et stramt, urbant og
luksuriøst interiør.

glitre subtilt i både dagslys og kunstig lys. Glittereffekten gjør
Midnight Choir til et panel helt utenom det vanlige. Midnight
Choir gir følelsen av luksus og mystikk og er lekker som en
fondvegg i stua og på soverommet. Ikke minst vil den gjøre
suksess på ungdomsrommet og i TV-stua.

MIDNIGHT CHOIR
Strukturbørstet, beiset Askesort og belagt med
diamantglitter. Mørk og mystisk. Elegant og
effektfull. For deg som går foran.

Glitter, glam og metalliske overflater har for alvor gjort inntog
i vårt interiør. Som en motreaksjon på mange år med hvitt er mange klare for
å eksperimentere både med mørkere farger og metalliske overflater.
Dusty Copper og Dusty Silver er strukturbørstede paneler som
begge innehar en perfekt kombinasjon av det subtile og metalliske, mot det røffe og naturlige. En vegg med Dusty Copper eller
Dusty Silver er et kraftig statement i seg selv. Derfor har vi valgt å
legge behandlingen på den panelprofilen som tar minst oppmerk-

DUSTY SILVER
Strukturbørstet, beiset
Setergrå og belagt
med sølvskimmer.
En vakker panel med
kjølig grunntone og
spennende
lysrefleksjon.

somhet, nemlig glattpanel. Den ble nesten ikke til å kjenne igjen.
Delikat og supertrendy, glitrende metallisk, men likevel bevart
natur – et panel som garantert vil gi rommet en røff og og
samtidig eksklusiv følelse. Vår behandling gir en trendy metallisk
overflate uten at treets vakre struktur forringes.

DUSTY COPPER
Strukturbørstet, beiset
Setergrå og belagt
med en passe dose
metallisk effekt. Gir en
vegg med særpreg og
hotellfølelse.

EFFEKTLAKK
Klarlakk med skimmer
eller glitter til bruk på
panel.

Miljøvennlig og vakkert
Trematerialer bidrar positivt til både innemiljø og
klimaregnskap. Visste du at tre som materiale kan
regulere fukt og temperatur, dempe lyd og gir økt
komfort i rom vi oppholder oss i? For å nå de norske
og internasjonale miljømålene må det bygges
mer i tre.
Bergene Holm Interiør produserer interiørprodukter i
tre med tømmer fra miljøsertifiserte skoger. Vi leverer
et bredt spekter av produkter og flere egne og unike
interiørkolleksjoner.
Lang erfaring og den beste teknologien til overflatebehandling av tre, gjør at vi i dag leverer nesten alt vi
produserer med en eller annen form for behandling.
Kun vannbaserte, miljøvennlige produkter benyttes
til overflatebehandling.
Bergene Holm AS er en ledende totalleverandør
av trelast til norsk byggevarehandel og industrielle
kunder i inn- og utland. Vi er eksperter på å videreforedle solide, miljøsertifiserte tømmerstokker fra
norske skoger. Alt fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke og solide terrassebord - til elegant, profilert
listverk og effektpanel.

Klar-ferdig-bygg!
1. Finn inspirasjon på våre blogger og instagram
blogg.bergeneholm.no | interiørblogg.bergeneholm.no |
hytteblogg.bergeneholm.no | terrasseblogg.bergeneholm.no

2. Bruk våre populære “Slik gjør du det” byggeguider.
3. Bygg – søk Inspirasjonsprisen – vinn 250 000 kr!
Les mer på www.bergeneholm.no | blogg.bergeneholm.no

Følg oss på nett!
FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST OG YOUTUBE
@bergeneholm | #bergeneholm

