
Exklusivpanelen Vår mest exklusiva paneltyp är perfekt för dig  

som söker en extremt stryktålig panel av ett  

mer traditionellt snitt. Detta är en panel som  

är väldigt lik en 145 mm fasspont i trä.

Exklusivpanelen bygger 16 mm  
ut från väggen. Varje planka är  
178 mm bred och överlappas 34 
mm vid montering. 144 mm av varje 
panelbräda blir synlig. Panelen 
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även som specialpanel i 3,2 m 
längder med ändspontning. Denna 
specialpanel kan sättas med 
löpande montage för minimalt spill. 

Beställ gratis- 
prover på 

OnceWall.se

OnceWall Exklusiv är som namnet antyder vår robusta 
proffspanel, tillverkad av de absolut bästa råvarorna. 
Panelen är speciellt framtagen för att klara den tuffa 
miljön utmed norra Atlantens kuster där salt, vind och 
hårt väder är en ständig utmaning. Monterad är den 
sannolikt världens kraftigaste, massiva PVC fasad, 
extremt stryktålig och robust. Perfekt till utsatta ställen 
med ökade krav på stabilitet och stöttålighet.
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Återförsäljare

Art nr: 1211

Längd: 5 m

Varje panel täcker: 0,72 m2

Antal paneler/paket: 2

Paneler/pall: 84

Paket/pall: 42

m2/pall: 60,48

Löpmeter/pall: 420

Pallstorlek l x b x h: 512 x 117 x 46

m2/paket: 1,44

Löpmeter/paket: 10

Kan ställas 5 pallar på höjd

Art nr: 1231

Längd: 3,2 m, specialpanel

Varje panel täcker: 0,46 m2

Antal paneler/paket: 4

Paneler/pall: 144

Paket/pall: 36

m2/pall: 65,88

Löpmeter/pall: 460,8

Pallstorlek l x b x h: 320 x 113 x 60

m2/paket: 1,84

Löpmeter/paket: 12,8

Kan ställas 4 pallar på höjd

Denna längd är ändspontad

Fakta båda längder:

Färgkod vit: Vit – Ral 9003  
(aningen bruten grå, men  
uppfattas som vit)

Glans: Halvmatt

Bredd: 178 mm

Bygger: 16 mm

Åtgång: 7 m/m2

Vikt kg/m2: 8,16 kg

Isolervärde: 0,06 W/m2

Brandklass: C-S3-D2

SNABBFAKTA: ONCEWALL EXKLUSIV

A+
The Building Research 
Establishment’s (BRE) * 

*  Vid livscykelanalys får OnceWall ett mycket positivt resultat. Ett exempel är ”Green Guide” där fasadtypen får högsta miljörating, A+
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Art nr: ONCEWALL SKARVAR

1233 Skarv Exklusiv


