
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, väldigt behändigt och snyggt.

Sverigepanelen bygger 18 mm
ut från väggen. Varje planka är  
206 mm bred och överlappas
24 mm vid montering. 182 mm 
av varje panelbräda blir synlig. 
Panelen levereras i två längder  
på 3,2  och 5 meter. Den kortare 
panelen har en unik och patenterad 
skarv som gör det möjligt att få en  
vägg utan generalskarvar. 

Beställ gratis- 
prover på 

OnceWall.se

OnceWall Sverige är en stilren panel som ger ditt 
hus ett attraktivt och modernt utseende. Den har en 
Ãâ�ÈÀ�Ã§È�½À³ï¨�³���§v®��{À�¶À�³®È�ÀvÃ�¨���v®���
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 i husets design.
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Återförsäljare

Art nr: 1240

Längd: 5 m

Varje panel täcker: 0,91 m2

Antal paneler/paket: 2

Paneler/pall: 130 st

Paket/pall: 65

m2/pall: 118,3

Löpmeter/pall: 650

Pallstorlek l x b x h: 0 x 000 x 0

m2/paket: 1,82

Löpmeter/paket: 10

Kan ställas 5 pallar på höjd

Art nr: 1219

Längd: 3,2 m, specialpanel

Varje panel täcker: 0,58 m2

Antal paneler/paket: 6

Paneler/pall: 120

Paket/pall: 20

m2/pall: 69,6

Löpmeter/pall: 384

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

m2/paket: 3,48

Löpmeter/paket: 19,2

Kan ställas 4 pallar på höjd

Ändspontad med patentskarv

Fakta båda längder:

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

Glans: Halvmatt

Bredd: 182 mm

Bygger: 18 mm

Åtgång: 5,555 m/m2

Vikt kg/m2: 4,04 kg

Isolervärde: 0,06 W/m2

Brandklass: C-S3-D2

SNABBFAKTA: ONCEWALL SVERIGE

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

1244 Skarv Sverige


