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Tänk efter före
En rätt monterad OnceWallfasad blir väldigt 
snygg och den skapar ett attraktivt hus. 

Om du stöter på någon knivig utmaning, stanna 
hellre upp, fundera och rådfråga någon, än att 
stressa och göra någonting förhastat. Fasaden 
kommer sitta under många år framöver, så det 
lönar sig att vara noggrann

Ett tips är att slå oss eller en plåtslagare en 
signal. Det brukar resultera i att även det mest 
hårdnackade problem får en lösning.

OnceWall är en underhållsfri, 
lättmonterad och miljöriktig fasad av 
hög kvalité – för hemmafixaren och för 
proffset som vill att det ska gå undan. 

Det är lätt att ta in hjälp om det skulle 
behövas. Med vår beskrivning och sunt 
förnuft så kommer man långt.

 Lätt material

 Bra för arbetsmiljön

 Snabb att montera

 Enkel att montera

Oavsett om du är professionell hantverkare eller hemmafixare så kommer du märka att det 
är enkelt att montera OnceWalls paneler. Paneler som fungerar lika bra på villor, hyreshus, 
förråd eller dynboxar - ett effektivt material för den moderna hantverkaren.

Montage av OnceWall bygger på traditionella 
metoder, vid behov är det är lätt att be om hjälp 
med själva installationen. 

Panelerna är robusta och lämpar sig perfekt 
för vårt lite bistrare klimat. De har mycket 
låg vikt vilket underlättar arbetet, minimerar 
belastningen på montören samt förenklar 
logistiken. Kapning av panelerna görs enkelt 
med vanlig såg och det varken dammar eller 
ryker. 

Arbetsmiljön blir alltså både säker och trivsam
– bra för människan och bra för naturen.

Traditionell montering
OnceWalls fasadbeklädnad monteras på 
samma sätt som en vanlig träfasad vilket 
innebär att inga specialkunskaper är 
nödvändiga.

De verktyg som behövs är sådana som en 
snickare redan har, se nästa uppslag.

Underhållsfri fasad 
med enkelt montage
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Uppgradering: Fasad 2.0

En villa med mexitegel får nytt liv med  
OnceWalls Västkustpanel. En investering  
som betalar sig många gånger om. 

“Jag är 100 procent nöjd!”
- Belåten kund.

Trygghet och support
Vi finns här om du behöver hjälp och du 
är alltid hjärtligt välkommen att höra av 
dig med frågor. 
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Några tumregler
OnceWallpaneler fungerar på samma sätt som en spontad träpanel. Du skruvar i sponten och 
dessa skruvar täcks sedan av nästa panel. Detta gör att inga skruvar blir synliga.

Verktyg
När du monterar OnceWall behöver du inga 
andra verktyg än de som normalt används av  
en traditionell snickare: 

 Skruvdragare

 Vinkelhake

 Fogsvans

 Sticksåg

Använd gärna metallblad i sticksågen
Detta ger en mjukare rörelse och resulterar  
i ett finare snitt. Det går bra med ett vanligt 
träblad men vår rekommendation är att använda 
ett metallblad för absolut bästa resultat.

Materialet gör inte dina verktyg slöa så det går 
alldeles utmärkt att använda en vanlig kapsåg 
eller klyvsåg, kör lite långsamt och försiktigt så 
får du fina och raka snitt.

 Koppla en dammsugare till sågen för  
miljöns skull så inga spån hamnar i naturen. 

 Ha gärna en presenning under för  
säkerhets skull. 

Kontroll:
Kontrollera alltid panelernas längd och se till  
att de är/blir raka i ändarna. 

Sticksåg

Skruvdragare

Vinkelhake
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Väder
OnceWall kan monteras i alla väder och den far 
inte illa av att bli blöt. Den går alldeles utmärkt 
att montera även om det regnar. 

Temperatur 
Vi rekommenderar att du monterar fasaden 
vid en utetemperatur mellan 5 till 25 grader 
celsius. Vid lägre temperatur än 5 grader bör 
viss försiktighet vidtagas då de flesta material 
krymper en aning vid kyla och expanderar en 
del när det senare blir varmare igen. Detsamma 
gäller vid väldigt varm väderlek då alla material 
sväller en aning när de blir uppvärmda.

Några tumregler

Kan monteras på befintlig fasad
För dig som vill montera OnceWall på 
en befintlig fasad så går detta oftast 
alldeles utmärkt. Så längen kraven på 
luftspalt och bärighet uppfylls brukar 
det fungera mycket bra. Rådfråga oss 
gärna om du är osäker, vi är bara ett 
samtal bort.

 Använd blyertspenna istället för bläck 
så kan du sudda om du ritar fel.

 Silikon kan med fördel användas om 
du är orolig för att vatten kan leta 
sig in på något känsligt ställe, vid 
kabelgenomföringar eller liknande.

Småtips!

Fogsvans
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Välj rätt skruv
För att panelen ska sitta riktigt ordentligt fast under nästkommande 
50–100 år är det viktigt att inte snåla på antalet skruvar eller på 
skruvens kvalité. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk så 
använd riktigt bra skruv – det lönar sig. 

När du väljer skruv ska det vara skruv med kullerskalle, alltså inte 
försänkt. Anledningen till detta är att med kullerskalle tillåts fasaden 
röra sig fritt i sidled vilket därmed helt neutraliserar problemet med 
att alla material och alla hus rör sig en aning i samband med skiftande 
väderlek och temperatur. Den flata sidan på skruven gör att det blir 
helt stumt utåt men att rörelser tillåts i sidled. En försänkt skruv 
tillåter fasaden att till viss del röra sig utåt, vilket inte är önskvärt.

När du köper skruv av OnceWall är de alltid av allra högsta kvalité:  
Syrafast rostfri A4. 
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Rätt djup på skruven
När skruvarna dras åt är det noga att de dras åt 
ordentligt men att de inte sjunker in i materialet. 
Detta för att åstadkomma lagom tryck inåt 
men också för att inte “låsa” fasaden genom att 
skruven hindrar sidorörelser.

 Bra fäste

 Rätt typ av skruv

 Rostfri A4

 Dra lagom hårt

Välj rätt skruv

Överlappa profiler
Huset rör sig lite i takt med årstiderna vilket 
gör att profilerna kan flytta sig lite, det rör sig 
endast om någon enstaka millimeter men en 
mörk glipa mot de vita panelerna kan bli tydligt 
märkbar. För att undvika detta – överlappa alltid 
profilerna.

En annan fördel med att göra på detta vis är att 
kapningen av den ena profilen blir helt osynlig 
vilket ger ett mycket bättre slutresultat.

Även underlaget/fästet är viktigt
Att skruvarna får bra fäste är en förutsättning 
för att fasaden ska sitta fast under många år 
framöver. Är du osäker på underlaget så ta hellre 
fem minuter och byt några reglar än att riskera 
att skruven lossnar efter några år.
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Sörj för god ventilation bakom fasaden
OnceWall ska precis som en vanlig träfasad 
monteras som en tvåstegstätad fasad, vilket 
innebär att man har en luftspalt bakom fasaden 
där eventuell fukt tillåts ventileras ut. 

Vår rekommendation är att montera vindpapp 
eller motsvarande enligt tillverkarens anvisningar 
och utanför denna montera ett regelverk som 
ger minst 22 mm luftspalt bakom fasaden. 

Grundregeln är att väggen ska vara fri från 
“fickor” där luften kan stå still. Fri luftpassage  
i hela väggen är det som gäller.

Tänk på:
Var extra noga med ventilationen när du monterar 
Exklusivpanelen då den ligger tätare intill 
underlaget än övriga paneler.

 Ordentlig ventilation

 40cm regelavstånd

 Expansionsutrymme

 Mus - Insektsnät

Regelavstånd
Avståndet melan fästpunkterna bör inte vara 
längre än C/C 40cm. Mindre avstånd mellan 
fästpunkterna fungerar alldeles utmärkt.

Det är viktigt att luften 

kan flöda fritt mellan 

reglarna och att det är 

öppet i botten samt i 

toppen.
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Expansionsutrymme  
– 4 mm mellan fasad och profil
Alla material och alla hus rör sig alltid en aning 
vid blåst, vid temperaturväxlingar eller med 
årstiderna. För att vara säker på att det inte 
uppstår några oönskade spänningar i fasaden 
ska alltid fasaden monteras med en liten distans 
till omgivande material. Detta är ingenting 
som syns då alla ändar alltid döljs av en profil. 
Mellan fasaden och de profiler som monteras i 
anslutning till denna ska du alltid eftersträva att 
lämna cirka 4 mm spelrum. Undvik att pressa in 
panelerna, det finns ingen anledning. På varje 
profil ser du ett litet streck där du bör kapa 
panelen.

Du kan under den första tiden efter montage 
höra att det “knäpper” lite i fasaden. Ett fenomen  
som försvinner efter en tid.

Musnät
I botten av väggen, mellan glespanelen 
monteras lämpligtvis någon form av musstopp 
som hindrar möss och andra djur att ta sig in 
bakom fasaden. Detsamma gäller vid toppen av 
väggen där ett insektsnät lämpligen monteras 
mellan spikreglarna för att hindra att getingar 
och andra insekter tar sig in bakom fasaden.

 Montera lämpligt vindskydd enligt 
tillverkarens rekommendationer

 Montera  spikreglar med 400 mm c/c

 Montera startprofilen nederst på väggen

 Montera hörnprofilen, den första delen 
av den 2-delade U-profilen och eventuell 
H-profil

 Montera den första panelbrädan i 
startprofilen och skruva fast profilen  
med rostfri panelskruv

 När första raden är satt, upprepa 
proceduren tills hela väggen är klädd

 Kapa till den andra delen av U-profilen, 
hörnprofilen och eventuell H-profil och 
montera dessa

En typisk installation

4 mm mellan fasad och profil
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Startprofilen är den profil som väggens allra 
första panelbräda fästs i. Panelbrädor fästs 
normalt sett i varandra men eftersom den första 
inte har någonting att vila på så sätter man en 
list i botten vars utformning gör att den första 
brädan får samma stöd som de efterföljande.

Startprofilen används vid liggande panel- 
montage och sätts nederst på väggen. 
Startprofilen fästs med en skruv ca 4 cm från 
ändarna och sedan med ett mellanrum på 
ca 30 cm. Avsluta startprofilen ca 7 mm från 
övriga profiler för att lämna plats åt eventuell 
materialutvidgning vid väldigt varm väderlek.

Hur högt upp från reglarnas nederkant du kan 
sätta startprofilen beror lite på hur långt ner du 
vill att panelbrädorna ska sticka. Om du sätter 
den kant i kant kommer panelen att sticka 
ner ett par centimeter och om du sätter den 
nedanför kan du få panelen att sticka ner ca 4 
cm nedanför den gamla panelen. 

Startprofil

Kant i kant brukar vara ganska lagom men 
det är en smaksak och kan ändras efter 
förutsättningarna. Se bara till att inte panelen 
hamnar för långt upp, droppkanten ska alltid 
komma lägre än träverket bakom. Skulle inte 
detta vara möjligt så bör en plåt monteras i 
botten av väggen för att undvika problem.

Startprofilen sätts mellan H-profiler och 
hörnprofiler.

Startprofil

Panel
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Startprofil

Hörnprofilen är den profil som monteras vid 
innerhörn och ytterhörn. Det är alltså samma 
profil som används i båda fallen.

Fastsättning
Den inre delen av profilen sätts fast med två 
skruvar vid varje ände ca 5 cm in och ca 1 cm 
från överkanten. Däremellan är det lämpligt att 
sätta skruvar med ett mellanrum på ca 30 cm. 
Då hörnprofilen är beroende av ett bra underlag 
för att sitta riktigt ordentligt så rekommenderar 
vi att du antingen gör ett sedvanligt hörn av  
22 x 95 trä, under hörnprofilen, alternativt att du 
skaffar en plåt som är bockad i nittio grader som 
du sätter bakom i hela profilens längd.

Om hörnprofilen har stöd hela vägen och inte 
bara vid spikreglarna blir det en mycket solid 
konstruktion.

Då hörnprofilen monteras tidigt i arbetet så 
rekommenderar vi att du tar det kvarvarande 
“locket” till hörnprofilen och lägger det på ett 
skyddat ställe tills det är dags att montera det.  
“Locket” sätts på plats efter att all fasadpanel är 
satt på bägge angränsande väggar.

Innerprofilen ska sticka några millimeter förbi 
spikregeln i nederkant för att eventuell fukt som 
profilen samlar upp ska kunna rinna av utan att 
regeln  blir fuktig.

Hörnprofil

Montering av yttre delen av Hörnprofilen

Hörnprofil, inre del monterad

Yttre del

Inre del

Hörnprofil
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U-profiler används på många ställen där själva 
fasaden slutar, exempelvis längst upp mot 
taket, runt fönster och dörrar eller som avslut 
mot en annan vägg eller liknande. U-profiler 
finns i två varianter.

Tvådelad U-profil
Att den är tvådelad gör att du inte behöver trä in 
själva fasaden utan du placerar fasaden enkelt 
på underdelen av profilen och när allt är klart 
klämmer du dit del två av profilen som då täcker 
ändarna på fasaden. Inga sågytor blir synliga. 

Enkel U-profil
Den enkla U-profilen kan användas längst ner på 
väggen vid stående klädsel och som startprofil 
vid stående klädel. Den kan också användas vid 
innerhörn eller på andra ställen där man kan trä  
i panelerna. Den enkla U-profilen är alltid bäst 
att använda i de fall det är möjligt då den blir 
extra robust eftersom den är gjuten i ett stycke.

U-profil 

Dubbel U-profil

Enkel U-profil

Tvådelad dubbel U-profil
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H-Profil
H-profilen används när väggen som ska kläs 
är bredare än de liggande panelbrädor du 
använder. Du monterar lämpligtvis H-profilen  
i mitten av väggen alternativt symmetriskt under 
fönster, över dörrar eller liknande. 

Tänk på:
Att den blir symmetriskt satt är viktigt.  
I de fall som H-profilen möter startprofilen så 
ska H-profilen sticka förbi denna och några 
millimeter nedanför spikregeln den är fäst på. 
Detta för att eventuellt vatten som fångas upp 
ska lämna profilen utan att fukta regeln.

Lösa skarvdon:
Ett alternativ till H-profiler är att använda sig 
av lösa skarvdon som finns till exempelvis 
Exklusivpanelen. Dessa kan vid horisontellt 
montage placeras mellan brädorna och därmed 
dölja skarvarna.

H-profil 

H-profil

Montering av yttre delen av H-profilen

Yttre del

Inre del

H-profil, inre del monterad

Lösa skarvdon
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Foder, bleck och knutar

Foder och knutar av trä
Om du väljer ha knutar och foder av trä monterar 
du dem på exakt samma sätt som om det vore 
på en träfasad. För att slippa spika igenom 
panelerna är det lämpligt att du monterar en 
bräda bakom fodret, ca 2/3 av fodrets bredd. Kom 
ihåg underprofilen som du kan läsa om nedan.

Foder från OnceWall
Om du väljer att använda profiler från OnceWall 
så monterar du en tvådelad eller enkel U-profil 
till vänster och till höger om fönstret. 

Foder av plåt
Om du vill ha foder i en viss färg eller om du 
vill ha lite bredare foder än OnceWalls 5 cm 
breda standardfoder, så är foder av plåt ett 
bra alternativ. Om du bestämmer dig för 
plåtalternativet rekommenderar vi att du satsar 
på plåtar i aluminium då de har goda chanser att 
åldras tillsammans med OnceWall på ett bra sätt. 

Även här är det viktigt att placera en profil 
bakom panelerna som kan fånga upp eventuellt 
vatten som riskerar blåsa in i sponten.

Foder av plåt plus profiler från OnceWall
Om man vill göra en annan typ av robust 
installation så kan man kombinera plåt och 
profiler från OnceWall. Man drar då ut plåtfodret 
så långt man önskar och mot detta monterar 
OnceWalls U-profil som då omsluter klädseln.

Många väljer också att sätta foder av trä och klä 
dessa med plåt. På så sätt erhålls ett utseende 
som är väldigt klassiskt med 22 mm tjocka foder. 
Dessa kan fås i önskad färg och underhållsfria. 
Som du ser på bilderna nedan så är det fullt 
möjligt att göra ganska omfattande infattningar 
om du önskar.

När du valt om du ska ha stående eller liggande klädsel och bestämt vilken design på klädseln du 
vill ha så är det dags att fundera på hur du vill att dina foder och knutar ska se ut. Du kan välja att 
göra på samma sätt som om du hade monterat en vanlig träfasad med brädor, eller så kan du välja 
plåt, eller profiler från OnceWall, eller en kombination av dessa varianter. 
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Takfot och vindskivor
En takfot klädd med OnceWall är ett mycket bra 
val om du vill ha tid till annat än att måla. Att 
underhålla takfoten är ofta besvärligt och väldigt 
tidskrävande. De allra flesta håller nog med om 
att det är väldigt skönt att slippa underhållet av 
just den delen av huset. 

Vår rekommendation är att sätta OnceWall 
under takfoten och låta plåtslagaren plåtsko 
takfotsbrädan. Genom att kombinera plåtens 
fördelar med Oncewall så får man en helt 
optimal installation som kommer hålla i många 
år framöver. Om takfoten monteras innan 
väggpanelerna behövs inga ytterligare profiler 
då fasadens övre U-profil ansluter fint mot 
takfotens panel. 
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Taktassar
Om du har ett hus där taktassar/takstolar 
sticker ut och du inte tänkter klä in takfoten, så 
är det oftast bäst att sätta brädor mellan dem 
(kom ihåg luftspalt mot taket) och utefter hela 
väggens längd sätta en lång U-profil nedanför 
tassarna. Det kanske är frestande att gå med 
panelen ända upp mot undertaket men detta är 
sällan en god idé. Snörslå om det är skevt och 
sätt brädorna först. Se till att allt är välmålat 
innan du monterar fasaden. 

Genom att behålla tassarna synliga bevarar du 
det klassiska utseendet samtidigt som de mer 
utsatta delarna blir underhållsfria. Luftningen av 
väggen blir också helt optimal.

Tänk på:
Sätt brädor innan U-profiler.

Avbröstning
Avbröstningar kan göras på flera olika 
sätt men det kanske vanligaste är att 
montera en horisontell plåt och under 
den sätta en U-profil som omsluter 
panelen nedanför. Ovan blecket skruvas 
en startprofil fast om det är liggande 
klädsel. Vid stående klädsel kan den 
snedkapas eller monteras i en U-profil. 
Kom ihåg luftningen.
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OnceWall och plåtslagaren
När du monterar OnceWall och vill ha plåt-
infattade detaljer så kan plåtslagaren vara 
din bästa vän. Om han ser till att över- och 
underbleck är rätt installerade och att 
fönstersmygar och andra specialställen är 
förberedda kommer själva installationen av 
fasaden att gå som en dans. Du kommer att  
få ett tätt hus under många år framöver. 

Salning
Om fönstren sitter en bit in i väggen så måste 
det monteras utvändig salning. Detta görs 
kanske enklast med trä men för dig som 
eftersträvar underhållsfritt så rekommenderar 
vi aluminiumplåt då det blir såväl snyggt som 
underhållsfritt. Tänk på att välja vit plåt utan gul 
brytning.

Underprofil
Om andra foder/knutar än OnceWalls används 
bör alltid en underprofil monteras för att 
säkerställa att evenuellt vatten som riskerar ta 
sig in vid liggande klädsel tas om hand på ett bra 
sätt. Underprofilen är en liten plåtvinkel cirka  
70 x 18 mm, alternativt innerdelen av vår U-profil. 
En plåtvinkel kan tillverkas av lite enklare plåt då 
den ligger väl skyddad och är helt osynlig.

Över- och underbleck
Det är viktigt att blecken sträcker sig såpass 
långt åt sidorna att underprofilens eventuella 
vatten som drivit in kan komma ut på blecket. 
Detta innebär att blecken bör sticka ut minst  
5 cm ut åt sidorna.

Även nedanför underblecket så kan du sätta en 
U-profil. Har du valt stående klädsel kan det gå 
bra med en U-profil i ett stycke eftersom panel-
brädorna kan stickas in i profilen underifrån, 
annars är det en dubbel U-profil som gäller. 
Ovanför överblecket är det lämpligt att montera 
en dubbel U-profil. Vid stående klädsel bör 
denna profil undvikas.

Det går bra att hämta allt själv
Om du vill slippa fraktkostnader och förära 
oss med ett besök samtidigt som du hämtar 
produkter går det såklart fint. Om du funderar 
på vilken typ av fordon som kan vara lämpligt att 
hämta med så är kärran nedan ett bra exempel. 

Förvaring
Tänk på att aldrig förvara OnceWall i soljus innan 
montering. Särskilt inte om panelerna ligger 
skyddade i plasttäckning vilken kan bli oerhört 
varmt innuti.

Underprofil

2-delad U-profil ovan överbleck
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I OnceWalls sortiment finns alla de 
produkter som behövs för att du skall få en 
fasad som håller under många år framöver 
med minimalt underhåll. Alla panelerna  
i sortimentet skapar ett modernt, tidlöst 
utseende.

Västkustpanelen
Västkust är vår storsäljare som gjort många 
kunder nöjda med sitt val. Det är en bred mycket 
robust panel på hela 33 cm vilket gör den extra 
snabb att montera på stora ytor. Denna panel 
monteras endast liggande och ger huset ett 
modernt utseende. 

Sverigepanelen
En helt unik panel som är 182 mm bred och som 
har den patenterade spontlösningen vilken gör 
att denna panel kan läggas med fallande skarvar, 
vilket många gånger är väldigt behändigt 
och snyggt. Denna panel kan monteras såväl 
liggande som stående.

Exklusivpanelen
Vår mest exklusiva paneltyp som är perfekt för 
dig som söker en extremt stryktålig panel av ett 
mer traditionellt snitt. En panel som är väldigt 
lik en 145mm fasspont i trä. Denna panel precis 
som Sverigeppanelen kan monteras  
såväl liggande som stående.

Våra produkter

Se fler bilder  
i vår brochyr

Fasad 2.0
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Beställ gratis 
prover på 

OnceWall.se

Västkustpanelen bygger 17 mm 
ut från väggen. Varje planka är 
369 mm bred, de överlappas 
36 mm vid montering och vid 
slutresultat är 333 mm synligt. 
Dimensionen på varje panel är 
166,5 mm. Levereras i längder  
på 5 meter.

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.

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. 
Levereras i längder på 5 meter.
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Liggande panel

1. Vid tilläggsisolering monteras liggande reglar 
45x45 med ett avstånd av c/c 60 cm. 

 Se till att den undre regeln ligger tätt mot 
underlaget och att denna är vågrät.

3.  Montera en vindduk eller utegips efter 
tillverkarens anvisningar.

 

2. Fyll utrymmet emellan reglarna med isolering. 
Var noga med att hela utrymmet fylls och att 
inga glipor finns.

4. Montera 28x70 mm stående spikreglar med 
400 mm c/c mellanrum. Detta lager reglar 
bildar bärlagret som har till uppgift att ge 
panelen en stabil fastsättning.

 
 I hörnen monteras gärna en 28x70 spikregel 

som skruvas samman med en 28x70 på andra 
sidan.

 Montera sedan insektsnät för att hindra möss 
och insekter från att ta sig in i väggen.
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5.  Börja med att montera hörnprofiler, H-profiler 
och därefter startprofilen. 

 
 Hörnprofiler och H-profiler går ända ner och 

startprofilen monteras emellan dem. 

 Kom ihåg att lämna 4 mm spelrum mellan alla 
profiler.

6. Montera sedan klädseln genom att ställa den 
första panelbrädan i startprofilen. 

 
 Kontrollera att den verkligen hakat i 

ordentligt. Detta gör du enklast genom att 
mäta mellanrummen mellan startprofilen och 
panelens droppkant. 

 Tänk på att lämna 4 mm spelrum i var ände på 
panelerna.

7.  Som avslutning monterar du del två av alla 
tvådelade profiler

 
 Börja med H-profilerna som oftast täcks av 

den tvådelade U-profilen i överkant. Sedan 
tar du u-profilen och sist hörnprofilerna.

OBS! 
Sverigepanelen skall alltid skarvas där det 
finns en regel bakom.
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Alternativ 1.  Lägg en liten kloss bakom hela vägen 
innan du skruvar fast. 

Alternativ 2.  Kapa av själva näsan på panelen så den 
kommer djupare in mot profilen.

 
Alternativ 3.  Om du börjar med en enkel U-profil är det 

bara att trä in första brädan i den. Den 
enkla U-profilen är så stabil att det inte är 
nödvändigt att fästa panelen med någon 
skruv.

Stående panel

Att montera en stående panel fungerar på liknande sätt som att montera en liggande. Det som 
skiljer är att du behöver ett horisontellt bärlager reglar att montera på och att du har en annan 
profil som ersätter startprofilen.

Alt. 1 Alt. 2

Alt. 3

Att starta vid stående klädsel
När du sätter stående klädsel och startar i en hörnprofil 
eller en tvådelad U-profil kan man starta på tre sätt: 

Kontakta oss 
gärna om du har 

några frågor
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Vid stående klädsel kan det många gånger vara en god 
idé att montera en enkel U-profil nertill och i botten på 
denna borra 10 mm hål med 100 mm mellanrum. Detta 
för att eventuellt regnvatten ska kunna komma ut. Det 
går även bra att utelämna den undre profilen men då 
ställs det extra stora krav på att panelernas snittytor är 
perfekta och att panelens underkant sätts i en rak linje.

Rätt skruv har använts, syrafast rostfri A4

Skruvarna har inte dragits för hårt och skadat panelens yta

Tillräcklig distans till profiler och andra material

Bra ventilation bakom panelen

Panelen är skruvad med max fastsättningsavstånd om 40 cm

Det sitter en skruv i varje regel

Mus och insektsnät är monterat

Öppet för luft att komma in i botten och i toppen på väggen

Egenkontroll

När du börjar vid ett innerhörn montera en U-profil mot 
detta. Montera också en  U-profil vid toppen av väggen. 
Montera den första panelbrädan i U-profilen och i den 
undre U-profilen. Skruva fast panelen med en skruv i 
varje horisontell spikregel. Fortsätt sedan att sätta fler 
panelbrädor tills väggen är färdigklädd.

När all panel är uppsatt avslutar du genom att montera 
del två av de tvådelade profiler du använt.

Enkel U-profil nedtill
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” Jag har letat efter fasad som jag slipper 
underhålla.

Fastnade för OnceWalls Exklusivpanel som 
är helt suveränt snygg!!! Hur enkelt som 
helst att sätta upp och faktiskt grymt 
gedigen och slutresultatet blev galet snyggt!!

Jag rekommenderar OnceWall till alla som 
inte vill måla mer.” 

Roger, supernöjd kund.

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

Återförsäljare

OnceWall ger nöjda kunder
Hållbar framtid – byggd på vetenskap
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 kommer att hålla 
under många år framöver. 

Med OnceWall investerar du för framtiden och du 
förändrar faktiskt ditt liv och din livsstil. Du får ett 
rikare och friare liv. 

Vi stöttar dig till 100% även efter leverans
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.
För oss är inte relationen med dig som kund slut 
i och med leverans – det är då den börjar. 

Vi gör allt vi kan för att stödja dig. 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.

Detsamma gäller för dig som är yrkeskund och 
arbetar med våra produkter. Vi är alltid redo att 
göra alla dina ärenden med oss på OnceWall så 
smidiga som möjligt. 


