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Valg av kledning er en viktig beslutning. Tresort, profil, stående, liggende, behandlet  

eller ubehandlet, gjøre selv eller fabrikkbehandlet? Det finnes et hav av muligheter, og 

det er viktig at du velger kledning ut i fra dine behov. Du skal leve godt med valget ditt 

i mange år, både når det gjelder vedlikehold og utseende. 

KLEDNINGSSPESIALISTEN

Vi har kledd norske hus i over 60 år, og vet akkurat hvordan vi kan hjelpe kundene våre  

å ta gode valg – som de kan leve godt med i lang tid. Vi leverer standardprodukter eller 

skreddersøm, og kan i prinsippet levere hva du måtte ønske! 

Er du usikker på hva slags kledning du bør velge? Her får du vite alt du trenger for å ta 

det riktige valget. 

Velkommen til vårt kledningsunivers!

VELKOMMEN



VÅRE KLEDNINGSPROFILER

Vi gir deg en liten innføring i ulike profiluttrykk. 

VÅRE KLEDNINGER – SLIK BLIR DE TIL! 

Våre kledninger kan du få i ulike tresorter og med ulike behandlinger. 
Vi gir en kjapp oversikt over alternativene. 

14 VI HØVLER PROFILEN DU ØNSKER DEG
Vi kan lage alle typer spesialtilpassede profiler. Slik går du frem. 

16 BØR DU VELGE EN LIGGENDE ELLER STÅENDE KLEDNING? 
Retningen kan påvirke fasadens uttrykk og vedlikehold. 

18 VEDLIKEHOLDSVENNLIGE KLEDNINGER
Vi gir deg en innføring i tresortene og deres egenskaper. 

24 KLEDNINGSKONTROLLEN
Kvalitetskontroller utført av Treteknisk Institutt. 

22 VAKRE DETALJER
Belistningen bør harmonere med kledningen.

25

KVALITET I 
GENERASJONER

Vår historie 
– tradisjon og utvikling
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OVERFLATEBEHANDLING – DU VELGER! 
Skal du overflatebehandle kledningen, er det flere ting 
du må ta stilling til. Her får du en oversikt.

INNHOLD
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VELG RIKTIG KLEDNING 
DETTE MÅ DU TENKE PÅ 
Vær bevisst dine valg! Det er mange ting å ta stilling til når du skal velge kledning, 
og det er viktig å ta riktige valg. Du kan lese mer om hvert tema i brosjyren. 

UBEHANDLET ELLER BEHANDLET 
KLEDNING? 

Valget bør styres av to ting; ønsket uttrykk og 
grad av vedlikehold. Alle tresorter har sine unike 
kvaliteter, og det er viktig å kjenne til disse før du 
tar valget. 

HVA SLAGS PROFIL ØNSKER DU? 

Profilen påvirker i stor grad uttrykket på fasaden. 
Hva slags profil du velger, er avhengig av ønsket stil 
og arkitektur. Vi har mange spennende profiler å 
velge blant!  

HVA SLAGS OVERFLATEBEHANDLING 
KAN DU TENKE DEG? 

Beis, maling – gjøre selv eller industribehandlet? 
Det er uansett viktig å investere i en god overflate-
behandling. Husk at kledningen skal vare i mange år. 
Du må også ta stilling til hvor mye tid du ønsker å 
bruke på arbeidet.

LIGGENDE ELLER STÅENDE KLEDNING? 

Vær bevisst på at valget av liggende eller stående 
kledning påvirker både opplevelsen av fasaden og 
vedlikeholdet.
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HPH Entreprenører AS.

19 *148 Dobbeltfalset ny type.

Trebitt 9075 Røykgrå.
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VÅRE KLEDNINGER – SLIK BLIR DE TIL!

UBEHANDLET KLEDNING

Grankledning er det vi selger mest av. Denne må over-
flatebehandles for å unngå sopp og råte. Kledningen 
produseres på to høvellinjer:
 
• På «Hovedhøvelen» kjøres de store seriene og alle  
 standardprodukter som lagerføres.

• På «Skreddersøm» kjøres alle mindre serier av 
 spesialprofiler/skreddersøm. Her er i prinsippet alt  
 mulig, og vi kan høvle akkurat den profilen du ønsker  
 deg!
 
Gran: Holdbarhetsklasse 5.

MALT 

Alle våre malte kledninger males med 
Jotun sine produkter. Når kledningen 
er ferdig høvlet, blir den umiddelbart 
grunnet med Opaque. 

Produksjonen deles inn i to bolker: 

BEIS 

Alle våre beisede kledninger 
behandles med både Jotun Visir + 
Trebitt. Vi har ikke beiset kledning 
på lager, men dette kan bestilles i 
ønsket farge.

Kledning med grunning: 
Deler av produksjonen produseres 
med kun grunning, og må males 
to strøk av kunden selv. 

Vi lagerfører de fleste standard-
profiler med hvit grunning. Ønsker 
du andre farger, kan du bestille 
dette. 

Kledning med grunning 
+ mellomstrøk: 
Grunnet kledning går videre til 
malingslinjen for mellomstrøk i hvit 
eller annen ønsket farge. Kledning 
med mellomstrøk trenger bare 
ett strøk av kunden. Vi har mange 
standardprofiler med hvit grunning 
og hvitt mellomstrøk på lager.
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VÅRE KLEDNINGER – SLIK BLIR DE TIL!

VEDLIKEHOLDSVENNLIG KLEDNING

Naturlig grånet treverk kan være vakkert 
på enkelte bygninger. Vi leverer flere 
typer tresorter som godt tåler å være 
ubehandlet, fordi de er naturlig impregnerte 
fra naturens side.

ROYALIMPREGNERT 

Vi tilbyr et stort spekter av 
royalkledninger fra utvalgte 
leverandører. 

Holdbarhetsklasse 1.  

MALMFURU  

Kan leveres både behandlet og 
ubehandlet. Vi lagerfører et stan-
dard profilsortiment, og kan levere 
ønskede profiler på forespørsel.

Holdbarhetsklasse 3.

CEDERTRE  

Vi lagerfører råvare, og høvler 
profiler etter kundens ønske.
Cedertre blir også kalt Western 
Red Cedar.  

Holdbarhetsklasse 2.

Norgeshus Birkelund og Sommerstad,

Holtekjærlia på Tjøme.

19*148 malmfuru dobbeltfals rett 

5 mm spalte.

Foto: Fogra Reklamefoto

Det er utarbeidet en standard 
for testing av trevirkets naturlige 
holdbarhet, delt inn i fem klasser: 

1. Meget holdbar
2. Holdbar
3. Middels holdbar
4. Lite holdbar
5. Ikke holdbar

Kilde: trefokus.no



hasas.no8

OVERFLATEBEHANDLING
– DU VELGER! 

Vi kan behandle all kledning industrielt. Det er opp til deg hvor 
mye jobb du ønsker å gjøre selv. Noen velger å gjøre alt selv, 
mens andre velger en fabrikkmalt kledning med to strøk. Det 
siste strøket påføres etter at kledningen er montert. Se tabell 
på neste side for når du bør gjøre dette.

Det neste valget du må ta er om du ønsker en dekkende eller 
transparent behandling, det vil si maling eller beis. Velger du 
en transparent behandling, vil treverkets naturlige struktur 
skinne gjennom. Vi bruker Jotuns beste produkter i våre 
industribehandlinger. Opaque grunning og Drygolin Ultimat 
på malte kledninger, og Visir og Trebitt på beisede kledninger. 

All fabrikkbehandlet kledning er behandlet med Jotun Industriell 
Trebeskyttelse, for maksimal beskyttelse. Fabrikkmalt kledning 
har kort leveringstid. Ved malt kledning kan du velge om den 
bare skal være grunnet, eller grunnet og påført et mellomstrøk i 
ønsket farge. Vi lagerfører en rekke hvitmalte kledninger i begge 
kategorier, men kan levere i de fleste farger på bestilling.  

• Grunnet kledning: Skal du male i en annen farge enn hvit, må  
 du spesifisere dette når du bestiller. Kledningen bør være 
 grunnet i samme farge som malingen, ellers kan du få hvite  
 krympestriper. Vi kan levere kledning grunnet i ønsket farge. 
 
• Grunnet + mellomstrøk: Ta med ønsket fargekode når du skal  
 bestille kledningen. 

• Beiset kledning: Leveres alltid med to behandlinger; grunning 
 og mellomstrøk.

FORDELER VED INDUSTRIELT 
BEHANDLET KLEDNING

Det er mange fordeler ved å behandle kledningen 
industrielt. Tiden du sparer på malearbeidet er 
naturligvis det viktigste, men det er mange andre 
fordeler også: 

• Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
• Behandlingen er utført under optimale forhold
• Montering uavhengig av vær og årstid
• Unngår krympestriper og omleggsråte
• Gir det beste underlaget for videre behandling
• Tids- og kostnadseffektivt

1. 
GJØRE SELV ELLER INDUSTRIBEHANDLET?

2. 
MALING ELLER BEIS?

3. 
ETT ELLER TO STRØK FABRIKKMALT? 
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SISTE STRØK (ETTERBEHANDLING)

Har du fått kledning med Opaque og Ultimat 
må siste strøk utføres på byggeplass for å tette 
spikerhull, kuttflater og endeved. Anbefalt 
overflatebehandlingstid i tabell over. Vedlikehold 
gjøres etter malingsprodusentens anbefalinger. 
Har du behandlet med Visir og Trebitt, er det 
kuttflater og endeved som må behandles på 
byggeplass.

 *  Du kan velge Visir framfor Opaque om ønskelig.  
 **  Dersom kledningen har blitt skitten før sluttbehandling, må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft. Skader og endeved må alltid grunnes 
  og overflatebehandles umiddelbart.

 *** Testet og godkjent av Miljødirektoratet, i henhold til BDP.

MALING FORDELER OVERBEHANDLINGSTID**

Grunning: 
Jotun Industri Opaque 
primer*

• Beskytter mot nedbryting av sollys og fukt
• Inneholder sopphindrende middel
• Sørger for god vedheft
• Kan bestilles i de fleste NCS-farger

Innen 12 mnd.

Mellomstrøk: 
Opaque + Drygolin 
Ultimat maling

• Lysbeskyttende og vannavvisende
• God farge- og glansholdbarhet
• Kan bestilles i de fleste farger

Anbefalt så raskt som mulig, men innen 
2 år.

BEIS

Grunning: 
Jotun Industri Visir 

• Dokumentert effekt mot råtesopp***
• Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt
• Sørger for god vedheft
• Leveres i ca. 100 ulike beisfarger

Innen 2 mnd., eller så fort temperaturen 
tillater det dersom kledningen blir 
montert på vinteren.

Mellomstrøk: 
Visir + Jotun Industri Trebitt

• God farge- og glansholdbarhet
• Gir flott lød i treverket og et fantastisk utseende

Anbefalt så raskt som mulig, men innen 
5 år.

Drygolin 25 Rørosrød

Foto: Jotun
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KLEDNINGSPROFILER

Vi har et stort utvalg av lagerførte kledningsprofiler i gran og malmfuru, men kan på forespørsel 
produsere alle profiler i alle tresorter. Profil og dimensjon (tykkelse og bredde) bestemmer i stor 
grad uttrykket på husets fasade. Dimensjon bør velges ut fra husets form og størrelse. Brede bord 
gir et massivt og rolig uttrykk, og er best egnet for store flater. Smale bord skaper mye liv, et 
nettere uttrykk, og egner seg best for litt mindre flater. Vi har mange spennende profiler i ulike 
dimensjoner – velg en variant du kan leve med i lang tid.  

JUSTERT KLEDNING REKTANGULÆR 
Vår mest solgte kledning. Enkle linjer og en rektangulær profil gjør kledningen 
anvendelig og allsidig. Brukes stående som over- og underligger, men brukes 
også som underligger til forskjellige raftekledninger. 
Profilnr. 100

DOBBELTFALSET KLEDNING, 28 GRADER  
Gammel type og den mest solgte dobbeltfalsede kledningen. Gir et moderne 
preg, men har fått flere «søsken» som er enda mer moderne. Brukes primært 
som liggende kledning. 
Profilnr. 130

DOBBELTFALSET KLEDNING, NY TYPE 60 GRADER 
En mer moderne kledning enn den tradisjonelle dobbeltfalsede kledningen. 
Litt brattere skrå på 60 grader. Brukes primært som liggende kledning.
Profilnr. 135.

DOBBELTFALSET KLEDNING NY TYPE M/SPOR 
Har et midtspor som gir kledningen et moderne uttrykk. Bred kledning, men 
midtsporet gir inntrykk av en smal kledning. Mye brukt i funkisstilen. Brukes 
primært som liggende kledning. 
Profilnr. 137

DOBBELTFALSET KLEDNING M/STAFF 
Staff er en halvmånelignende form som gir et visuelt fint uttrykk. Dette er 
den tradisjonelle kledningen som med en enkel perle, gir et mer klassisk og 
elegant preg. Brukes primært som liggende kledning. 
Profilnr. 140
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RUSTIKK M/RUND KANT 
Rustikk med rund kant er en smal og elegant kledning som passer til alle 
klassiske hustyper. Produseres med ru eller glatt forside. Brukes som liggende 
og stående kledning. 
Profilnr. 170

FASPANEL  
Opprinnelig et interiørpanel som med ru forside også brukes som stående 
utvendig kledning. Fasen gir et enkelt v-spor mellom bordene. 
Profilnr. 172

PERLEFASKLEDNING
Perlefaspanel er opprinnelig et interiørpanel som med ru forside også brukes 
som stående utvendig kledning. Fasen gir et enkelt v-spor mellom bordene 
og perlen gir den et klassisk uttrykk. 
Profilnr. 174

SVEITSERKLEDNING
Denne kledningen har sin egen hustype. Sveitserhus er tradisjonelt sett godt 
utsmykket, og passer derfor denne profilerte kledningen. Sveitserstil ble 
hovedsaklig bygget i perioden 1850–1930. Brukes som stående kledning. 
Profilnr. 175

KONGSPANEL 
Som Dronningpanel, er Kongspanel en klassisk «hyttekledning» med en enkel 
perle som får tankene til å spinne rundt kongsgårdene i Asbjørnsen og Moes 
eventyr. Brukes som liggende og stående kledning. 
Profilnr. 160

BUER KLEDNING 
En kledning med skrå kanter på begge sider, passer like godt til enkle, 
tradisjonelle hus, som til hus med mer utsmykning. Brukes som liggende og 
stående kledning. 
Profilnr. 145

VESTLANDSKLEDNING  
Vestlandskledning, eller Weatherboard, er en gammel liggende kledning. Mye 
brukt på 50-tallets funkis, og har fått sin renessanse i vår tids minimalistiske 
stil. Skråskjæringen gir en godt synlig skyggeeffekt. Brukes som liggende 
kledning. 
Profilnr. 150
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KRAGERØ KLEDNING
En klassisk, profilert kledning med not og fjær. Denne brukes ofte til typiske 
sørlandshus av eldre type. Ligner på Sveitserkledning. Brukes primært som 
stående kledning. 
Profilnr. 179

DOBBELTFALS RETT OG TETT 
Dobbeltfalset kledning som gir samme inntrykk som den gamle låvekledningen. 
Kledningen er skånsom mot vindsperrer osv. Kledningen bør fabrikkmales for 
å unngå krympestriper og for å beskytte trevirke. Brukes primært som stående 
kledning. 
Profilnr. 168

DOBBELTFALS RETT M/5 MM SPALTE 
Dobbeltfalset kledning som gir samme inntrykk som den gamle låvekledningen.
Har en 5 mm spalte, som gjør at kledningen bør fabrikkmales i riktig farge for 
å unngå krympestriper og for å beskytte trevirke. Brukes primært som stående 
kledning. 
Profilnr. 165

HASÅS FENDERKLEDNING 
Hasås fenderkledning brukes som staffasje, etasjeskiller eller under vinduer 
på nyere funkishus. Brukes vanligvis liggende. 
Profilnr. 156

BUEN KLEDNING  
En kledning som med fasede kanter på begge sider passer like godt til enkle, 
tradisjonelle hus, som til hus med mer utsmykning. Er tykkere og bredere enn 
Buer kledning. Brukes som liggende og stående kledning. 
Profilnr. 155

HASÅS SPALTEKLEDNING  
Denne minner mye om Dobbeltfalset kledning, men er skrådd samme vei 
på begge sider, som gir den en skyggefull spalte. Brukes vanligvis liggende. 
Profilnr. 157 og 159

DRONNINGPANEL 
Som Kongspanel, er Dronningpanel en klassisk «hyttekledning» som får 
tankene til å spinne rundt kongsgårdene i Asbjørnsen og Moes eventyr. 
Brukes som liggende og stående kledning. 
Profilnr.161
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DOBBELTFALS RETT M/10 MM SPALTE 13 MM MIDTSPOR 
Denne kledningen som har et midtspor på 13 mm gir et mer moderne uttrykk. 
Bred kledning, men midtsporet gir inntrykk av en smal kledning. Mye brukt i 
funkisstilen. Brukes primært som stående kledning. 
Profilnr. 210

DOBBELFALS RETT M/15 MM SPALTE  
Dobbeltfalset kledning rett med en 15 mm spalte, som gjør at kledningen bør 
fabrikkmales i riktig farge for å unngå krympestriper. Denne kledningen brukes 
primært stående. Det skaper et spenstig uttrykk om man blander forskjellige 
bredder på veggen med for eksempel 123, 148 og 173 mm. 
Profilnr. 166

BAROKK RAFT
Klassisk og mye brukt raftekledning. Brukes som overligger på stående 
rektangulær kledning for en tradisjonell profil. Barokkstilen er fra 1700-tallet. 
Profilnr. 185

BAROKK KLEDNING
Klassisk bred raftekledning. Brukes som overligger på stående rektangulær 
kledning for en tradisjonell profil. Ofte brukt på større klassiske hus. Brukes 
primært som stående kledning. Barokkstilen er fra 1700-tallet. 
Profilnr. 180

VILLMARKSKLEDNING, OVERLIGGER/STÅENDE 
En kledning som følger treets naturlige form, blir også kalt gjennomskåret 
kledning. Brukes ofte på hytter for å gi et naturlig inntrykk. Med uhøvlede 
sider, er det treets naturlige svingninger som preger kledningen. Denne 
profilen brukes som overligger/stående. 
Profilnr. 196

VILLMARKSKLEDNING, LIGGENDE 
En kledning som har en rett kant og en side som følger treets naturlige uttrykk. 
Brukes ofte på hytter. Med en uhøvlet side, er det treets naturlige svingninger 
som preger kledningen. Underligger leveres i malmfuru i ønsket bredde. 
Denne profilen brukes liggende. 
Profilnr. 198

DOBBELTFALS RETT M/10 MM SPALTE  
Dette er en kledning som blir mye brukt på moderne bygg. Kledningen har 
en 10 mm spalte, som gjør at den bør fabrikkmales i riktig farge for å unngå 
krympestriper og for å beskytte trevirke. Brukes primært som stående 
kledning. 
Profilnr. 167
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VI HØVLER PROFILEN
DU ØNSKER DEG  

Har du en gammel kledning du ønsker å gjenskape, eller har du fått 
tegnet en unik kledning tilpasset ditt bygg? Vi kan lage alle typer 
spesialtilpassede kledninger, her er det praktisk talt ingen begrensninger. 
Skreddersøm er vårt spesialfelt, og hele 10 % av vår produksjon er 
skreddersydd for unike behov. 

DINE SPESIALØNSKER – VÅRT SPESIALFELT! 

Vi har høvlet spesialtilpassede profiler av kledninger og paneler i over 40 år. Vi har mange dyktige 
folk med høy fagkunnskap, som vet akkurat hvordan de skal gjenskape gamle profiler eller høvle 
arkitekttegnede profiler. Har vi ikke verktøyet vi trenger for å høvle profilen, lager vi det. 

Har du et spesialønske, vil våre eksperter komme med gode ideer og forslag til løsning. Det er flere 
hensyn å ta når en profil skal høvles. Det er blant annet viktig at det velges riktige råvarer og at 
utnyttelsen av disse blir optimal.

STOR ELLER LITEN BESTILLING – DU VELGER

Vi kan produsere både små og store serier. Noen ønsker å gjenskape en gammel profil fordi de må 
skifte en liten del av kledningen, mens andre ønsker en spesialprodusert kledning for et helt bygg. 
Vi høvler så mye eller lite du ønsker. 

Profilen og ordren får tildelt et spesialnummer som også verktøyet merkes med, slik at vi kan 
gjenskape og produsere mer av den samme profilen senere. 

ER SKREDDERSØM DYRT? 

Prisen på spesialproduksjon vil naturligvis påvirkes av størrelsen på serien. En del av kostnaden 
ved produksjonen vil være konstant, uavhengig av hvor mye som skal produseres. Maskinene 
må stilles om, og dersom det må produseres verktøy, vil produksjonskosten være den samme 
uavhengig av seriestørrelse. Hvor mye tid vi bruker på å utvikle verktøyet er avhengig av profilens 
kompleksitet. 

Store serier er rimeligere enn små. Samtidig er det langt rimeligere å gjenskape en gammel profil 
og produsere noen få meter, enn å skifte en hel kledning.
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Dersom du skal ha noe som ligner en annen profil, kan du gjerne 
sende oss bilde av profilen. Men skal du ha en kledning som skal 
passe inntil noe annet, må du sende oss en målsatt tegning 1:1. 

Slik gjør du: 

1. Send oss en målsatt tegning i 1:1, eller en prøvebit

2. Opplys om antall meter eller kvadratmeter

3. Opplys om treslag og om ru eller glatt forside

4. Velg mellom: ubehandlet, grunnet eller mellomstrøk

5. Vi sender tilbud med pris og leveringstid

ØNSKER DU 
SKREDDERSØM? 
SLIK GÅR DU FREM
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BØR DU VELGE EN 
LIGGENDE ELLER STÅENDE KLEDNING? 

Om du bør velge en liggende eller en stående kledning, er avhengig klima, husets arkitektur og ønsket 
uttrykk. Selv om mange av våre profiler kan brukes i begge retninger, er det noen profiler som bør 
monteres den ene eller andre veien. 

Dobbeltfalset kledning ny 

type. Drygolin 2271 Berg.

Foto: Jotun

PROFILER LIGGENDE KLEDNING:

130 Dobbeltfalset kledning
135 Dobbeltfalset kledning, ny type
137 Dobbeltfalset kledning, ny type m/spor
140 Dobbeltfalset kledning m/staff
145 Buer kledning

150 Vestlandskledning
155 Buen kledning 
156 Hasås fenderkledning
157 Hasås spaltekledning
159 Hasås spaltekledning

160 Kongspanel
161 Dronningpanel
170 Rustikk med rund kant
198 Villmarkskledning, liggende
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Ramses opp i tekstform

KLIMA

På steder med et fuktig klima, ser vi oftest liggende kledninger. Det er fordi fukt gjerne oppstår nederst på huset, og endeveden er 
treverkets mest sårbare del. Ved liggende kledning unngår du at endeveden går ned mot bakken, i tillegg er det lettere å skifte ut de 
nederste bordene dersom det etter mange år kommer en råteskade. Det gjør vedlikeholdet litt enklere. 

ESTETIKK

Estetisk sett er det også en forskjell på de to retningene. En stående kledning gjør at huset oppleves mer høyreist og smalere, mens 
liggende kledning gjør huset lavere og bredere. Du bør derfor vurdere husets arkitektur og ønsket uttrykk før du bestemmer deg. 

PROFILER STÅENDE KLEDNING:
Trebitt 1037 Sandsten

Foto: Jotun

PROFILER STÅENDE KLEDNING:

100 Justert kledning 
145 Buer kledning
155 Buen kledning 
160 Kongspanel 
161 Dronningpanel 
165 Dobbeltfals rett m/5 mm spalte 

166 Dobbeltfals rett m/15 mm spalte 
167 Dobbeltfals rett m/10 mm spalte
168 Dobbeltfals rett og tett 
170 Rustikk m/rund kant 
172 Faspanel  
174 Perlefaskledning 

175 Sveitserkledning  
179 Kragerø kledning 
180 Barokk kledning 
185 Barokk raft 
196 Villmarkskledning, overligger/stående  
210 Dobbeltfals rett m/10 mm spalte 
 13 mm midtspor 
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Naturlig grånet treverk kan være vakkert på enkelte bygninger. 
Vi leverer flere typer tresorter som godt tåler å være 
ubehandlet, fordi de er naturlig impregnerte fra 
naturens side. 

VEDLIKEHOLDSVENNLIGE
KLEDNINGER

MONTERING AV UBEHANDLET KLEDNING  

• Monteres slik at opptørking skjer raskest mulig.
• Monteres med A4 syrefaste skruer eller spiker.
• Både ubehandlet og jernvitrolbehandlet treverk kan påvirke beslag.  
 Beslag bør være av rustfritt eller plastbelagt stål. Galvaniserte beslag 
 vil reagere med jernvitrol. Jernvitrol kan også påvirke mur og betong  
 med misfarging. 

19*148 Buen kledning, 

Cedertre
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MALMFURU

MALMFURU FRA DE SVENSKE SKOGER

Malmfuru er et miljøprodukt med egenskaper skapt av naturen. Råvaren malmfuru 
kommer fra Nord-Sverige, fra furutrær som ofte er mer enn 100 år gamle. Denne furuen 
er kjent for å inneholde en stor andel malm. Malmfuruen sorteres ut for å sikre at de rette 
bitene går til produksjon av malmfurukledning. Malmandelen kontrolleres ved hjelp av 
reagenstester som viser tydelig skille mellom malme – og yteved (se bilde). 
Den mørkebrune fargen viser malmfuru. Kledningen inneholder 90-100 % kjerneved. 

Vi produserer malmfurukledning selv. Vi har mange profiler på lager, og kan på bestilling 
lage alle mulige profiler. 

UBEHANDLET MALMFURU

Ubehandlet malmfurukledning vil etter 3-5 år få en fin grå patina. Kledningen har god levetid da harpiksen i malmfuru 
er «krystallisert» og porene rundt vedcellene er tettet igjen. 

Påføring av jernvitrol: Vi kan påføre jernvitrol på kledningen, som gjør at gråningsprosessen skjer raskere og jevnere. 
Les FDV for jernvitrol før du bestiller. Avrenning fra jernvitrol kan misfarge skifer, tegl, belegningsstein osv. Husk at 
behandlingen ikke gir noen beskyttelse. 

Malmfuru er et kjent materiale som har vært benyttet i flere hundre år. Mange av våre stavkirker har malmfurukledning som 
fortsatt er like fin. 

BEHANDLET MALMFURU

Malmfuru kan overflatebehandles med både maling og beis. Som all annen furu kan du oppleve noe kvistgulning, spesielt 
på lyse farger. 

PRODUKTET EGNER SEG TIL 

• Utvendig kledning
• Vannbrett og belistning utvendig
• Takbord
• Støyskjermer
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ROYALIMPREGNERT TRE

Royalimpregnert tre er et vakkert trevirke av furu. Kledningen holder seg stabil og har svært lang levetid. Sammenlignet med annet 
impregnert trevirke, krever royalimpregnert mindre vedlikehold. Trevirket har også en rekke andre fordeler:

• Beskyttelse mot insekter og råteangrep
• Formstabilt og mindre utsatt for sprekkdannelser
• Tørket og klart til bruk
• God fargestabilitet og en UV-beskyttende treoverflate
• Synlig trestruktur
• Lavere vedlikeholdskostnader

BEHANDLING

Treverket blir først impregnert for å behandle mot sopp, råte og insekter. Deretter tilføres olje, blandet med eventuelle fargepigmenter, 
inn i treverket. Oljen og fargepigmentene i det ytterste laget slites etter hvert av, men det meste av oljen forblir likevel inni treverket. 
Den tekniske kvaliteten vil derfor bevares. Ønsker du å bevare fargen, bør du fylle på med olje etter behov. 

Du kan velge mellom brun, grå, sort, rød, oker og klar. 

PRODUKTET EGNER SEG TIL 

• Utvendig kledning
• Takbord Foto: Alvdal Skurlag
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CEDERTRE

Cedertre (Western Red Cedar) er et unikt materiale til utvendig kledning og har sin opprinnelse i Nord Amerika. Det er ekstremt form-
stabilt, vesentlig mer stabilt enn gran/furu, og vil kuve og krympe minimalt over tid. Cedertre inneholder «thjuapliciner» (produserer sitt 
eget giftstoff) som inneholder råte- og soppforebyggende stoffer. Dette gjør at kledningen ubehandlet på vegg kan oppnå en levetid på 
50 år. Kledningen vil gråne over tid. 

Cedertre produseres av et høykvalitetsråstoff som er tilnærmet kvistfritt. 

PRODUKTET EGNER SEG TIL 

• Utvendig kledning
• Takbord
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VAKRE DETALJER
Belistningen er en liten detalj på fasaden, men en viktig detalj for helhetsinntrykket. Hva slags 
belistning du velger bør styres av kledningstype og stil, slik at alt harmonerer.

Ved liggende kledning, er det penest 
å benytte en enkel belistning som 
avslutning mot dører eller vindu.

Trebitt 9075 Røykgrå
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På denne tradisjonelle kledningen 
er det brukt pynteklosser og 
profilerte vannbrett. Vi har et stort 
utvalg av belistning som passer den 
tradisjonelle stilen. 

Optimal OptiWhite

Foto: Jotun

På moderne bygg hvor kledningen 
er stående, kan kledningen i seg 
selv fungere fint som belistning.

Trebitt 9061 Jernvitrol
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KLEDNINGSKONTROLLEN
Velger du overflatebehandlet kledning fra Hasås kan du være trygg 
på at kvaliteten på kledningen er minst like god som lovet.

Hasås er tilsluttet kledningskontrollen, en frivillig kontrollordning opprettet av klednings- 
og malingsprodusenter. Alle medlemmer pålegger seg selv to årlige kvalitetskontroller 
utført av Treteknisk Institutt. Disse skal sikre kvaliteten på den industrielle overflate-
behandlingen av kledningen. 

De viktigste sjekkpunktene er:

• Riktig påleggsmengde (filmtykkelse)
• Riktig trefuktighet
• Riktig overflatetemperatur før kledningen males
• Loggføring av alle produksjonsserier

WWW.KLEDNINGSKONTROLLEN.NO

K
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KVALITET I GENERASJONER

I tre generasjoner har vi levert trelast og byggevarer til et bredt spekter av kunder, med ett mål for 
øyet – å gjøre dem fornøyde. Vi har et fantastisk team med dedikerte Hasås-ansatte som gjør alt de 
kan for å levere kvalitet i alle ledd. Det som startet som en liten tradisjonell sagbrukvirksomhet i 
Kodal i Vestfold, har utviklet seg til å bli en betydelig aktør innen norsk trelast. 

Sagmannskap våren 1939.Vestre Hasås der det hele startet.

HOS HASÅS OVERFLATEBEHANDLER 

VI CA. 4 MILLIONER METER UTVENDIG 

KLEDNING OG INNVENDIG PANEL 

HVERT ÅR!
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VI ER HER FOR DEG!
Vår kledning finner du hos våre forhandlere over store deler av landet. Her finner du også mange av våre 
kledninger utstilt, slik at du kan danne deg et inntrykk av de ulike alternativene. 

Vi har et stort utvalg av kledninger, også utover dem du finner i brosjyren. Alle våre kledninger finner du 
på vår nettside. I tillegg tilbyr vi skreddersøm, som gjør at vi i prinsippet kan produsere hva du enn måtte 
ønske. 
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HAR DU SPØRSMÅL OM VÅRE 
KLEDNINGER?  

Kontakt oss på post@hasas.no eller 
tlf. 33 43 95 00

Du kan også besøke vår nettside, her finner 
du både informasjon og mer inspirasjon 
– i tillegg til ofte stilte spørsmål og svar. 
Her finner du også din nærmeste forhandler.

hasas.no
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