INTERIØR

GRANPANEL OG LISTVERK

TIDLØSE INNEVEGGER

Vakker granpanel kledd i naturens fargepalett
for et varig interiør i ro og balanse

MØRKNE

SHOWROOM | Nora’s hjem | Oslo

TIDLØSE INNEVEGGER
Interiørkolleksjonen NORD er for deg som ønsker
et interiør som gjenspeiler naturen vi omgir oss
med og som tilfører interiøret ro og balanse i en
ellers hektisk hverdag.

Interiørkolleksjonen NORD består av 3
unike ferdigbeisede paneler med tilbehør.

Fargene LYSNE, SKUMRE og MØRKNE reflekterer våre særegne årstider, døgnets ulike fasetter og nyanser og vår evne til å tilpasse oss i
midnattsolens og mørketidens land. Sammen utgjør de en palett som
beskriver vår eksistens og tilværelse i Nord.
Interiørkolleksjonen NORD panel og listverk i gran, vil med sitt rene og
naturlige utseende hvor treets vakre struktur forsterkes gjennom nøye
utvalgte fargetoner, tilføre interiøret lunhet, tidløshet og et skimmer av
røffhet.
Med kompletterende listverksserie og tilbehør blir vegger og tak helhetlig
og nærmest sømløst innrammet.

Kolleksjonen produseres av gran i natursortering. Profilene er enkle og slette for
et stilrent uttrykk på vegg og i tak.
•

Unike og tidløse farger

•

Panel og lister i lik behandling

•

Smålister og utforinger i furu
natursortering i samme farge

NORD interiør er produsert av staut, norsk
gran fra lokale og miljøsertifiserte skoger.
Kolleksjonen produseres på våre norske
høvlerier og overflatebehandlingslinjer.

MILJØ- OG INNEKLIMAVENNLIG

SKUMRE

Å bruke tre i interiørøret gir et miljøvennlig, pustende og godt inneklima
og bidrar positivt til klimaregnskapet.
BROSJYRE | NORD
Les mer om våre interiørkolleksjoner på
bergeneholm.no

LYSNE
INSPIRASJON | NORD
Finn inspirasjon på våre nettsider,
blogger og instagram. Bruk gjerne:
@bergeneholm | #nordfrabergeneholm

NAURLIGE, PUSTENDE VEGGER
Granpanelene i interiørkolleksjonen NORD leveres i natursortering.
Profilen er enkel og slett med en ørliten lysåpning for et jevnt og vakkert uttrykk på veggen. Vi har valgt dimensjonen 14x120 mm, tilpasset
de fleste rom, vegger og tak.
Trendbildet sier panel og listverk i samme fargenyanse og kvalitet.
NORD panel og listverk leveres derfor i lik natursortering slik at kvistbilde og trestruktur harmonerer. Til kolleksjonen hører også en flaske med
”reparasjonsbeis” til bruk ved kappesnitt, spikerhull og eventuelle
småarbeider på nytt trevirke i gran.

STRAM OG ENKEL PROFIL
Til panelet har vi valgt listverksprofilen MODERNE som har en matchende enkel og slett profil. Listverket er i samme natursortering og har fått
samme unike overflatebehandling særlig tilpasset gran, som panelene.
MODERNE karmlist er en gjennomtenkt list i dimensjon 17x56mm
som treffer fotlisten perfekt da den er et par millimeter tykkere. Slik får
karm- og fotlist en flott og nærmest usynlig overgang. Fotlisten har en
skrå kant på den ene siden som gjør at listen kan brukes både mot gulv
og tak.
Finn mer inspirasjon og informasjon om NORD interiørkolleksjon på
www.bergeneholm.no

NORD LYSNE

Glattpanel (låvepanel)

MØRKNE
Vi nordboere er vant til lange perioder med
mørketid. Vi trives når dagen slår seg til ro og
mørket kommer smygende.
Vi søker det lune og varme og gleder oss over
å tenne lys og lykter ute og inne. Og i denne
glansen – i skjæringen mellom mørketid og
lysstråler, finner vi panelet MØRKNE.
Et panel som vil tilfredsstille det mørke
elementet i dagens trendbilde og som skaper
ro og harmoni i ethvert interiør.
MØRKNE gjør seg flott alene, men trives
også godt i kombinasjon med SKUMRE.

MØRKNE
Panelet MØRKNE vil gi en lun og
rolig stemning i alle rom. MØRKNE
trives også godt i kombinasjon med
SKUMRE.

MØRKNE

Mørkne er en Glattpanel (låvepanel)
med 2 mm lysåpning og har
dimensjon 14 x 120 mm.

VINKELLIST | MØRKNE
DIMENSJON 32 x 32 mm

HULKIL | MØRKNE
DIMENSJON 15 x 15 mm

MODERNE KARMLIST | MØRKNE MODERNE FOT-/TAKLIST | MØRKNE
DIMENSJON 17 x 56 mm
DIMENSJON 15 x 56 mm

FORINGER | MØRKNE
DIMENSJON 18 x 45 |
18 x 145 | 18 x 170 mm

REPARASJONSBEIS | MØRKNE
250 ml

MODERNE KARMLIST | MØRKNE
DIMENSJON 20 x 95 mm

MODERNE FOT-/TAKLIST | MØRKNE
DIMENSJON 18 x 95 mm

*Alt tilbehør har en bestillingstid på 4-5 uker

SKUMRE
Skumringen varer særlig lenge her i Nord.
Denne tiden på kvelden hvor solen har gått ned
og halvmørket skaper en særegen, nesten trolsk
stemning og hvor himmelen får en helt spesiell
lød.
I norsk tradisjon er ”å holde skyming” det å sitte
og hvile innomhus uten tente lys, før det blir så
mørkt at man må tenne lys for
å få gangsyn.
Panelet SKUMRE vil være med på å skape den
samme magiske stemningen av en dag som
gråner, men fortsatt skimrer.

SKUMRE
Panelet SKUMRE vil være med
å skape den samme magiske
stemningen av en dag som
gråner, men fortsatt skimrer.

SKUMRE

Skumre er en Glattpanel (låvepanel)
med 2 mm lysåpning og har
dimensjon 14 x 120 mm.

VINKELLIST | SKUMRE
DIMENSJON 32 x 32 mm

HULKIL | SKUMRE
DIMENSJON 15 x 15 mm

FORINGER | SKUMRE
DIMENSJON 18 x 45 |
18 x 145 | 18 x 170 mm

REPARASJONSBEIS | SKUMRE
250 ml

*Alt tilbehør har en bestillingstid på 4-5 uker

MODERNE KARMLIST | SKUMRE
DIMENSJON 17 x 56 mm

MODERNE FOT-/TAKLIST | SKUMRE
DIMENSJON 15 x 56 mm

LYSNE
Nordmenn har alltid vært opptatt av lyset. Vi
ser frem til at det lysner om våren, setter pris
på morgener som gryr og feirer midtsommerkvelden som veier opp for måneder med
vintermørke.
Vi tiltrekkes av det magiske lyset som oppstår
når solen bryter gjennom morgentåken og
vasler at en ny dag er på vei. Naturlig, ubrukt
og skinnende vakker.
Panelet LYSNE vil gi interiøret den samme
etterlengtede og gode følelsen av at det går
mot lysere tider.

LYSNE
Panelet LYSNE vil gi interiøret
den samme etterlengtede og
gode følelsen av at det går mot
lysere tider.

LYSNE

Lysne er en Glattpanel (låvepanel)
med 2 mm lysåpning og har
dimensjon 14 x 120 mm.

VINKELLIST | LYSNE
DIMENSJON 32 x 32 mm

HULKIL | LYSNE
DIMENSJON 15 x 15 mm

FORINGER | LYSNE
DIMENSJON 18 x 45 |
18 x 145 | 18 x 170 mm

REPARASJONSBEIS | LYSNE
250 ml

MODERNE KARMLIST | LYSNE
DIMENSJON 17 x 56 mm

MODERNE FOT-/TAKLIST | LYSNE
DIMENSJON15 x 56 mm

*Alt tilbehør har en bestillingstid på 4-5 uker

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. Vi har derfor lagt vekt på å lage gode
nettsider med grundig produktinformasjon og vi er
aktive i flere sosiale kanaler. Her deler vi bilder og
prosjekter til inspirasjon for alle som bygger med tre.
Visste du forresten at vi har Norges største og
mest allsidige 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 - s øk - V in n!
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r
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Les mer om
Inspirasjonsprisen på
www.bergeneholm.no og blogg.bergeneholm.no

FØLG OSS PÅ NETT!
FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST OG YOUTUBE
@bergeneholm | #bergeneholm
Vi tar forbehold om eventuelle
trykkfeil. Fargegjengivelse er å
betrakte som retningsgivende.

WWW.BERGENEHOLM.NO

