FASAD 2.0
100% ÅTERVINNING
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Hej!
Denna broschyr är för dig som önskar en underhållsfri fasad med fantastisk livslängd. Oavsett om
du idag har en fasad av trä, puts, tegel eller något
annat så är det mycket stor chans att det är just
OnceWall som är det optimala valet för just dig
och din framtid. Med OnceWall får du en snygg och
modern fasad gjord av ett välbeprövat material som
skapar attraktiva byggnader för en hållbar framtid.
OnceWall ger dig mer tid och pengar till annat vilket
i sin tur ger ett rikare och friare liv.
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Vi på OnceWall hoppas att denna broschyr kan
förklara att när du väljer OnceWall så får du mycket
mer än en fin fasad. – Du gör ett val som faktiskt
förändrar ditt liv.

– Västkustpanelen
– Sverigepanelen
– Exklusivpanelen
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Kort fakta om materialet
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Du är alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss
för att prata igenom just din fasad, få en offert
eller få gratis prover. Vi hjälper gärna till och om
det är något vi är riktigt, riktigt bra på så är det
underhållsfria fasader.

Hur beräknar jag åtgång?
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OnceWall – ett bra miljöval

28

Vi välkomnar dig att bli en del av den skara människor
som redan förändrat sin framtid genom att välja
OnceWalls underhållsfria fasad.
Med vänliga hälsningar
Niklas Alm
Grundare av OnceWall AB
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ONCEWALL – EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

Vi strävar efter den
perfekta fasaden
OnceWall ger dig en snygg fasad med fantastisk finish – en vägg som aldrig behöver målas
och som endast behöver minimalt med underhåll. Panelerna är lättmonterade och de
kommer sannolikt att hålla under hela din livstid. Du får en fasad som fortsätter vara lika
tät som dagen den sattes upp.

I Lysekil på västkusten
finner du detta hus som
blivit klätt med den
klassiska Exklusivpanelen.
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Tidlöst och modernt utseende

Andrahandsvärde på OnceWall

OnceWall finns i flera olika modeller för att du

Om du mot förmodan skulle tröttna på din

ska kunna hitta en som passar just dig och din

OnceWall-fasad så har den, till skillnad från

stil. Det finns allt från moderna varianter till

en träfasad, ett andrahandsvärde. Det är fullt

lite mer klassiska modeller. Du kan montera

möjligt att plocka ner en fasad och montera

dem såväl stående som liggande. Du kan få

upp den igen någon annanstans. Lite som att

den design som just du vill ha på din fasad.

flytta ett timmerhus.

Underhållsfri och stark

100% återvinningsbart

OnceWall håller extremt länge. Fasaden är

Materialet kan återvinnas upp till 20 gånger.

UV-resistent och den kommer hålla sig fin

Så om många år när en OnceWall-fasad går

under lång tid framöver. Du sparar mycket

ur tiden så kan den malas ner till granulat,

tid och pengar, det finns ju roligare saker

smältas ner och bli en viktig beståndsdel i en

att göra än att spendera pengar på att

ny fasad. Alla våra produkter är 100 procent

underhålla fasaden. En trygghet är att du

återvinningsbara.

har 50 års garanti på panelen.
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ENKELT ATT MONTERA

Som att lägga
ett laminatgolv
Det är så enkelt att montera OnceWall att även du som inte normalt brukar snickra och
bygga kan våga dig på att montera fasaden. Vi har en montageanvisning som är lätt att
förstå, och även filmer som på ett tydligt sätt visar hur man går till väga vid en installation.

När du håller på med med våra produkter
så märker du att de är otroligt enkla att
arbeta med. De väger inte speciellt mycket
och de är väldigt enkla att bearbeta. Du
använder bara traditionella metoder när du
monterar dem, så det är lätt att be om hjälp
med installationen om du skulle behöva det.
OnceWall monteras likt en brädvägg, som
en tvåstegstätad fasad. För en snickare
behövs det inget annat än det som redan
finns i verktygslådan. Givetvis så bör man
först läsa montageanvisningarna så allt blir
rätt enligt gällande bestämmelser.
OnceWalls fasadbeklädnad fungerar på
samma sätt som en spontad panel av trä.
Du skruvar i sponten och skruvarna täcks
sedan av nästa bräda. Detta gör att inga
skruvar syns.
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Det är en kraftig panel som lämpar sig
perfekt för vårt lite bistrare klimat.

Vi finns med dig från start till mål
Vi är tillgängliga för dig och vi svarar gärna
på dina frågor under arbetets gång. Du
kan känna dig trygg med att vi ger dig det
stöd du behöver om du beslutar dig för att
montera OnceWall själv.

Du skruvar i sponten och
skruvarna täcks sedan av
nästa bräda.
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DU KAN RÄKNA MED OSS PÅ ONCEWALL

Support från beräkning
till genomförande
När du väljer OnceWall kan du räkna med att få ordentligt med stöd från oss. Vi hjälper dig
från start till mål. Vi ger tips och råd när du behöver dem. Inga frågor är för små eller dumma.
Vi går tillsammans igenom vilka förutsättningarna just ditt hus har och vi räknar gärna ut hur
mycket material som går åt.
För oss är inte relationen med dig som
kund slut i och med leverans – det är
då den börjar. Detsamma gäller för dig
som är yrkeskund och arbetar med våra
produkter. Vi är alltid redo att se till att alla
dina ärenden med oss på OnceWall blir så
smidiga som möjligt. Vi gör allt vi kan för
att stödja dig till 100 procent!

”Nu när vi har dragit igång detta projekt
och börjat jobba med produkterna så
känns det jättebra. Materialet är mycket
robust och extremt lätt att montera.
OnceWall är ett bra val för ekonomin,
för miljön och för våra gäster. Jag
rekommenderar verkligen den här
fasaden till andra.”
Kjell Karlsson
Hafstens Camping
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När du köper en
OnceWallfasad så får
du alltid med en utförlig
montageanvisning.

Om du vill anlita en snickare för att göra
jobbet kan vi ofta hjälpa till med kontakten
eller hänvisa till någon snickare som kan
montera åt dig.
Vi kan underhållsfritt och vi står till ditt
förfogande!
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Våra produkter
I OnceWalls sortiment finns alla de produkter
som behövs för att du ska få en fasad som
håller under många år framöver utan en massa
underhåll. Alla paneler i sortimentet skapar ett
modernt, tidlöst utseende.

Fördelar med OnceWall
Underhållsfri
Extrem livslängd på över 50 år
Flera modeller med tidlös design
Mycket lättmonterad
Behöver aldrig målas
Personlig support
Mycket motståndskraftig mot alger och mögel
Perfekt på utsatta ställen
100% återvinningsbar
Bra miljöval med högsta miljöklass A+
UV-resistent
50 års garanti
Även en undanskymd
vrå kan bli vacker.
Exklusivpanelen här
monterad i klassisk stil
vågrätt i gaveln och lodrätt
på övriga väggar.
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Västkustpanelen
Västkustpanelen är vår storsäljare som

Varje panel består av två plankor vilket gör den

gjort många kunder nöjda. Den ger huset ett

extra snabbmonterad. Den är halvmatt och

modernt utseende och den är väldigt robust.

har en struktur som är lite grövre men ändå

Det är en bred panel på hela 33 cm, vilket gör

mjuk i sin design.

den extra snabb att montera på stora ytor.
OnceWall Västkust är den trendiga panelen
som ger ditt hus ett snyggt utseende som
tilltalar såväl proffs som husägare. OnceWall
Västkust har en osymmetrisk form och
monteras därför bäst som liggande panel.

Beställ gratisprover på
OnceWall.se

Ett mindre hyreshus har
fått nytt liv i och med
Västkustpanelen.
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Västkustpanelen bygger 19 mm
ut från väggen. Varje planka är
369 mm bred och överlappas
36 mm vid montering. Varje
panel bygger 333 mm.
Levereras i längder på 5 meter.
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Montage
”Jag har hjälpt till att montera panel från Oncewall på
svärfars hus och jag var skeptisk innan, men det är
riktigt snyggt och går väldigt fort att installera, det är
bara att skruva upp. Kan inte heller se skillnad mellan
trä och plastfasad, så om du vill slippa underhåll så
hade jag kört på Oncewall, de var enkelt att beställa
och vi fick bra service samt monteringstips. Räknar
man på det så blir det väldigt prisvärt, särskilt om
man räknar med egen tid för målning.”
Med vänlig hälsning, Henrik
från ett forum på Byggahus.se

Västkustpanelen monteras med minst
28 mm luftning bakom och sätts
företrädesvis fast med syrafast, rostfri
skruv. Vi rekommenderar ett maximalt
avstånd på 40 cm mellan skruvarna för att
garantera att panelen sitter fast ordentligt.
Panelen rör sig tämligen lite i takt med
temperaturförändringar men ett mellanrum
på fyra mm ska alltid eftersträvas när det
gäller alla profiler.

SNABBFAKTA: ONCEWALL VÄSTKUST
Art nr: 1200

Antal paneler/paket: 2

Längd: 5 m

m2/paket: 3,32

Färg: Vit

Löpmeter/paket: 10

Glans: Halvmatt
Isolervärde: 0,06W/m2

Paneler/pall: 60

Brandklass: D-S3-D2

Paket/pall: 30

Färgkod vit: RAL 9003

m2/pall: 99,6
Löpmeter/pall: 300

Bredd: 333 mm
Bygger: 17 mm

Pallstorlek l x b x h: 515 x 116 x 56

Varje panel täcker: 1,66 m

2

Åtgång: 3m/m2

Kan ställas fyra pallar på höjd

Vikt /m : 4,71 kg
2

Ett litet enplanshus som här
stoltserar med Västkustpanelen.
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Sverigepanelen
En helt unik panel som är 182 mm bred och
har den patenterade spontlösningen som gör
att denna panelen kan läggas med fallande
skarvar, vilket många gånger är väldigt
behändigt och snyggt.
OnceWalls Sverigepanel är en stilren panel
som ger ditt hus ett attraktivt och modernt
utseende. Den har en symmetriskt profil
och kan därför monteras liggande eller som
stående panel. Den är halvmatt och ger en
känsla av äkta trä, inte helt olik limträpanel.
Denna panel passar mycket bra om man vill
kombinera liggande och stående panel på
sitt hus för att skapa lite spännande effekter

Sverigepanelen bygger 18 mm
ut från väggen. Varje planka är
206 mm bred, de överlappas
24 mm vid montering, vilket gör
att 182 mm av varje panelbräda
blir synlig. Panelen har en unik
och patenterad skarv som gör
det möjligt att få en vägg utan
generalskarvar (vertikal skarv
vid längre väggar). Panelen
levereras i längder på 3,2 meter.

i husets design.

Beställ gratisprover på
OnceWall.se
En fasad från OnceWall är
extra fördelaktigt när man
bor kustnära eftersom
panelen är tålig, lätt att
rengöra vid behov och inte
absorberar någon fukt.
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Montage
Sverigepanelen monteras med minst 28 mm

garantera att panelen sitter fast ordentligt.

luftning bakom och fastsättning sker företrä-

Panelen rör sig tämligen lite i takt med

desevis med syrafast, rostfri skruv.

temperaturförändringar men ett mellanrum

Vi rekommenderar att hålla ett maximalt

på 4 mm ska alltid eftersträvas när det gäller

avstånd på 40 cm mellan skruvarna för att

alla profiler.

SNABBFAKTA: ONCEWALL SVERIGE
Art nr: 1219

Antal paneler/paket: 6

Längd: 3,2 m

m2/paket: 3,48

Färg: Vit

Löpmeter/paket: 19,2

Detta hus blev som nytt med
OnceWalls Sverigepanel.

Glans: Halvmatt
Brandklass: D-S3-D2

Paneler/pall: 120

Färgkod vit: RAL 9003

Paket/pall: 20
m2/pall: 69,6

Bredd: 182 mm

Löpmeter/pall: 384

Bygger: 18 mm
Varje panel täcker: 0,58 m2

Pallstorlek l x b x h: 330 x 113 x 59

Åtgång: 5,555 m/m2
Vikt /m2: 4,04 kg
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Kan ställas fyra pallar på höjd
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Exklusivpanelen
Vår mest exklusiva paneltyp är perfekt för dig

Montage

som söker en extremt stryktålig panel av ett

Exklusivpanelen monteras med minst

mer traditionellt snitt. Detta är en panel som

28 mm luftning bakom och fastsättning sker

är väldigt lik en 145 mm fasspont i trä.

företrädelsevis med syrafast rostfri skruv.
Vi rekommenderar att hålla ett maximalt

OnceWall Exklusive är som namnet antyder

avstånd av 40 cm mellan skruvarna för att

vår mest exklusiva panel. Den är massiv,

garantera att panelen sitter fast ordentligt.

vilket gör den extremt stryktålig och robust.

Panelen rör sig tämligen lite i takt med

Perfekt till platser där det ställs höga krav på

temperaturförändringar men ett mellanrum

stabilitet, stöttålighet och brandtålighet. Det

om 4 mm skall alltid eftersträvas till alla

är en paneltyp som ger dig en halvmatt fasad

profiler.

med naturlig struktur som är svår att särskilja
från en fasad av trä. Den har ett symmetriskt
utseende och kan monteras som liggande
eller stående panel eller som en kombination
av dessa. Den är dessutom perfekt till räcken
eller balkonger.

Exklusivpanelen bygger 16 mm
ut från väggen. Varje panel är
178 mm bred, de överlappas
34 mm vid montering och vid
slutresultat är 144 mm synligt.
De levereras i längder på 5 meter.

Beställ gratisprover på
OnceWall.se
Ett bra exempel på hur man
på ett smakfullt sätt kan
kombinera Exklusivpanelen
med detaljer i trä för att
sätta en personlig prägel
på sitt hus.
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SNABBFAKTA:
ONCEWALL EXKLUSIV
Art nr: 1211
Längd: 5 m
Färg: Vit – Ral 9003
(aningen bruten grå,
men uppfattas som vit)
Glans: Halvmatt
Brandklass: C-S3-D2
Färgkod vit: RAL 9003
Bredd: 178 mm
Bygger: 16 mm
Varje panel täcker: 0,72 m2
Åtgång: 7 m/m2
Vikt kg/m2: 8,16 kg
Antal paneler/paket: 2
m2/paket: 1,44
Löpmeter/paket: 10
Paneler/pall: 84
Paket/pall: 42
m2/pall: 60,48
Löpmeter/pall: 420
Pallstorlek l x b x h: 512 x 117 x 46
Kan ställas fem pallar på höjd
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FAKTA MATERIALET
Beställ gratisprover på
OnceWall.se

Alla våra produkter är fria från bly och ftalater och de är idealiska
för vårt nordiska klimat. Panelerna är tillverkade i mycket kraftig
PVC och är extremt stabila och tåliga.

OnceWall går fantastiskt snabbt att
installera
Tack vare att det är såpass enkelt att
montera och eftersom materialet är så
lätt att arbeta med så går monteringen
snabbare än man kan tro! Vi bifogar även
en monterningsanvisning som tydligt visar
hur du ska gå till väga steg för steg. Vid
minsta fundering går det bra att kontakta
oss så hjälper vi dig!
OnceWall ger en mycket bra arbetsmiljö
Vid kapning av OnceWall uppstår inget
farligt damm, därför anser vi att OnceWall
är ett mycket bra val ur arbetsmiljösynpunkt. OnceWall väger knappt 5 kg/m2.
Detta har väldigt stor betydelse för såväl
arbetsmiljö, installationstid som för de krav
som ställs på byggnadens förutsättningar
att kunna bära upp materialet.
OnceWall behöver inte målas
Det enda underhåll du behöver tänka
på är att rengöra fasaden vid behov.
Den är dessutom både vädertålig och
mögelresistent.
Livslängd på 50–100 å r
OnceWall har extremt lång livslängd,
50–100 år! Fasaden är UV-resistent, vilket
innebär att den kommer hålla sig fin under
en lång tid framöver.
Passar offentliga miljöer
OnceWall passar alldeles utmärkt
till offentliga miljöer, hyreshus eller
gemensamhetsanläggningar.

byggande. Alltså den bästa och högsta
klassificeringen när det gäller att belasta
miljön så lite som möjligt.
OnceWall kan återvinnas till 100 procent
OnceWall kan återvinnas upp till 20 gånger
och innehåller redan från början en hel
del återvunnet material. Om vi jämför de
resurser och den energi som krävs för att
att producera OnceWall med den oerhört
långa livslängden panelerna har, är Oncewall
ett material som är skonsamt mot miljön.
OnceWall isolerar mot kyla
OnceWall isolerar mot kyla på vintern och
värme på sommaren. OnceWall har ett
isolervärde på 0.06, trä har ett isolervärde
på 0,14. Mineralull har som referensvärde
0,037. Ju lägre siffra dessto bättre. Det
innebär att OnceWall har ett bättre
isolervärde än träfasad – en positiv aspekt
med tanke på vårt periodvis bistra klimat.
OnceWall är robust och väldigt tålig
En stor fördel med OnceWall, som
installeras med skruv, är att om det skulle
bli en skada som är omöjlig att laga så kan
man mycket enkelt skruva ner panelerna,
byta den skadade delen, och sedan skruva
upp allt igen.
OnceWall är bättre än trä vid brand
OnceWall är bra ur brandsynpunkt då
panelerna har en flampunkt som är hela
150 grader högre än trä och om själva
brandhärden avlägsnas så är OnceWall
självslocknande.

OnceWall är mycket skonsamt för miljön
OnceWall får klassificeringen A+ vid
gjorda livscykelanalyser likt de utförda
av “The Green Guide”, en guide för grönt
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HUR MYCKET PANEL BEHÖVER JAG?
Taknock

Mät väggarna ta foton
och skicka till oss

Takfot

Om du tänker göra hela installationen själv så rekommenderar vi att läser igenom våra
installationsmanualer innan du börjar beräkna hur mycket material som går åt mer exakt.
Eller så mäter du höjd och bredd på varje vägg tar ett foto och skickar till oss, så hjälper
A

vi dig med beräkningen.

Du som anlitar hantverkare

Själva fasaden

Om du tänker låta en yrkesman göra
installationen så kan säkert denna person
hjälpa dig att räkna ut hur mycket som
går åt. Även då rekommenderar vi att den
tilltänkta hantverkaren läser igenom våra
installationsmanualer noga för att få full
förståelse för hur de olika produkterna
samspelar och hur de ska monteras.
Vi rekommenderar också att du själv läser
igenom denna då den kommer att ge dig en
ökad förståelse för hur själva montaget
kommer gå till.

Mät hur många kvadratmeter fasad du har
på huset utan att räkna bort dörrar och
fönster. Denna siffra är bra att ha som
grund när du uppskattar hur mycket som
går åt. Har du många fönster så kan du dra
av några kvadratmeter från totalytan. Om du
har väldigt få fönster så kan uppskattningen
vara tämligen korrekt. Vid montage av
Sverigepanelen blir det väldigt lite spill
eftersom den har sin patenterade skarv.
Vid montage av andra modeller så kan du
räkna med lite mer spill. Spillet kan dock
minimeras om man planerar montaget noga.

Information och manualer att ladda ned
hittar du även på www.oncewall.se
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C

E
D

Välkommen att ta kontakt med oss
Vi kan hjälpa dig att göra en första uppskattning av åtgång. Naturligtvis hjälper vi
ju gärna till och rekommenderar vilken panel
som passar just ert hus bäst också.

1

Vi hjälper dig
att räkna ut
hur mycket du
behöver.

Mät omkrets.
alla sidor, A, B, C, D, E …
hela vägen runt

Tel: 0522-64 44 44
info@OnceWall.se
www.OnceWall.se

2

Mät höjd.
Hörnen + mitt på gaveln
(högsta punkt)

3

Fotografera varje sida på huset
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ETT BRA MILJÖVAL – ÅTERVINNINGSBART TILL 100%

Underhållsfri, stark
och miljösmart
Hållbara produkter skapar en hållbar utveckling vilket skapar en hållbar framtid för både
människor och miljö. Därför strävar vi ständigt efter den bästa, den mest miljövänliga och
fördelaktiga produkten.

När du väljer OnceWall kan du vara trygg
med att vi känner till hur alla delar i panelerna kommer till och sedan hur de bäst
skall användas. Vi lägger stor vikt vid rätt
råvara, rätt uv-skydd, rätt tillverkningsprocess, rätt kvalité, rätt paneltyp, rätt
profil, rätt montagesätt och rätt skruv.
Med stort engagemang och ärlighet skapar
vi tillsammans med dig en hållbar framtid.
Tillsammans hjälps vi åt att hushålla med
jordens resurser.

Resterande innehåll är råvara från norsk
naturgas, återvunnet material och tillsatser
för UV-skydd.
OnceWall är helt fritt från de mjukgörare
(ftalater) som ofta är föremål för diskussion.
Materialet är lätt, vilket innebär att mindre
energi går åt vid transporter när det gäller
produktion, montage och senare vid
återvinning.

OnceWall är helt optimalt för återvinning
då fasaden är 100 procent fri från alla
andra material än PVC, vilket förenklar
i återvinningsprocessen. Eftersom
fasaden också bevarar resurser och
energi under hela sin livscykel kan nya
produkter tillverkas utan att viktiga
egenskaper går förlorade.
Eftertraktad som återvunnen råvara
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Hållbar framtid – byggd på vetenskap

Kan återvinnas upp till 20 gånger

OnceWall består av polyvinylklorid som
är en av världens tre vanligaste plaster.
Det är den plast som kräver minst energi
att framställa. Råvarorna till OnceWall
består till 60 procent av vanligt salt, vars
förekomst är i det närmaste oändlig.

Helt fri från andra material än PVC

Vid livscykelanalys får OnceWall ett mycket
positivt resultat. Ett exempel är i ”Green Guide”*
där fasadtypen får högsta miljörating A+
* The Building Research Establishment’s (BRE)
”Green Guide to Specification“.

A+

Återvinningen av PVC ökar konstant, för
närvarande 800.000 ton per år i Europa
och efterfrågan på återvunnet material
är större än tillgången.
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Med ett hus klätt
i OnceWall kan
du tryggt tänka
på annat.
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Fasad 2.0

Underhållsfri
Extrem livslängd på över 50 år
Flera modeller med tidlös design
Mycket lättmonterad
Behöver aldrig målas
Personlig support
Mycket motståndskraftig mot alger och mögel
Perfekt på utsatta ställen
100% återvinningsbar
Bra miljöval med högsta miljöklass A+
UV-resistent
50 års garanti

Återförsäljare

Kristevik 421, 451 96 Uddevalla, Tel: 0522-64 44 44
info@OnceWall.se, www.OnceWall.se
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