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Vi strävar efter den 
perfekta fasaden   

Tidlöst, vackert eller modernt
OnceWall finns i flera olika modeller för att du 

ska kunna hitta en panel som passar just dig 

och din fastighet. Det finns allt från moderna 

varianter till lite mer klassiska modeller och 

de kan monteras såväl stående som liggande. 

Med OnceWall får du den design som just du 

vill ha på din fasad.

Lång livslängd
Tack vare en mycket hög kvalitet, gediget 

material och ett starkt UV-skydd kommer 

OnceWalls fasader skydda och hålla 

fastigheten attraktiv över flera generationer. 

Materialet är helt underhållsfritt och en enkel 

tvätt någon gång ibland är allt som behövs för 

att hålla fasaden fräsch och snygg. Allt man 

kan förvänta sig av ett modernt material.

ONCEWALL – EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

Oslagbar ekonomi
Med OnceWall slipper du underhåll med 

målning, ställningsbyggande och byta dåliga 

brädor. Ditt val påverkar din ekonomi mer än 

du anar. Aspekter som montagetid, målning 

och livslängd påverkar också ekonomin mer än 

enbart materialinköpet.  Du får helt enkelt en 

oslagbar totalekonomi både nu och i framtiden.

Minskad klimatpåverkan
OnceWalls produkter utgör en naturlig del 

av den cirkulära ekonomin, det moderna 

kretsloppet. När fasaden är uttjänt återvinns 

100 % och den kan återanvändas upp till 8 

gånger. Så om många år när en OnceWallfasad 

går ur tiden så kan den malas ner till granulat, 

smältas ner och bli en viktig beståndsdel i en 

ny fasad.

Vi på OnceWall har lång erfarenhet av fasader och byggnation. Vårt mål har alltid varit att 
sträva efter en kombination av hög kvalitet och attraktivt utseende. Självklart ska det också 
vara bra för miljön. Att byta fasad är något man kanske gör en eller ett par gånger i livet och då 
är det av stor vikt att det blir riktigt bra. Vi vill erbjuda det vi heter, OnceWall – en vägg, en gång.
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Vackert, klassiskt, tidlöst   

ONCEWALL – NEW ENGLAND PÅ SVENSKT VIS

Det som utmärker New England-stilen är 

liggande vit panel, stora spröjsade fönster, 

pardörrar, avskalat men en hemtrevlig känsla, 

generösa sociala ytor och vitt som basfärg.

Alla hus har sin personlighet. Inte minst husen med den eleganta och avspända marina 
stilen som utmärker New England. Det är en stil med en skandinavisk prägel där OnceWalls 
paneler passar perfekt. Vill du ge ditt hus en touch av New England kommer här några tips.

Här passar verkligen OnceWall in. Umgås med 

vänner och familj på verandan eller ta en mor-

gonkaffe i solen på balkongen. Smarta lösningar 

och val är allt som behövs för att du ska kunna 

njuta av din fastighet under lång tid framöver.

New England

Exklusivpanel
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En fasad från OnceWall är inte bara vacker, den har 
också stora fördelar när man bor kustnära eftersom 
panelen är tålig, inte absorberar fukt och är mycket 
lätt att rengöra.

NordicpanelExklusivpanel
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Kustnära
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Exklusivpanelen är en extremt stryk-
tålig panel av ett traditionellt snitt 
som smälter in i skärgårdsmiljön.

Alla som varit vid kusten en stormig höstdag 

förstår vilken extrem miljö våra hus befinner 

sig i. Livslängden på traditionella materialval 

såsom trä är ofta inte mer än 15 år. Här läm-

par sig OnceWall extra bra, inte minst för sitt 

vackra utseende.

Det är något speciellt med våra svenska kust-

samhällen. De vackra vita husen, doften från 

havet och måsarnas skrik.

Alla hus har sin prägel, alltifrån de gamla affä-

rerna som nu har blivit glasskiosker och restau-

ranger till de pittoreska fiskarhusen på öarna, 

från kaptenshuset till den enkla sommarstugan.

Med smarta materialval skapar du värden, både 

genom att skydda huset och minska underhållet, 

men också genom att kunna njuta av omgiv-

ningen och fastigheten just de där veckorna på 

året som annars hade gått åt till att skrapa och 

måla.

Många som bor längs våra kuster väljer 

OnceWall. Det är inte så konstigt. Deras hus 

kommer stå där, år ut och år in, vackra och 

underhållsfria.

Hållbar och 
traditionell

ONCEWALL – I ALLA VÄDER 
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Alla skärgårdshus har sin prägel,  
alltifrån  de gamla affärerna som nu  
innefattar glasskiosker och restauranger  
till de pittoreska fiskarhusen på öarna.

Sverigepanel

Västkustpanel
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Som medveten konsument ställer man höga krav på allt från kvalitet till miljöpåverkan. 
OnceWalls paneler är tillverkade i kraftig vinyl och de är stabila och tåliga utan att göra avkall 
på miljön då de också är fria från bly och mjukgörare. Det är en robust panel som är perfekt för 
vårt bistra nordiska klimat.

Materialfakta

Isolerar mot kyla och värme
OnceWalls paneler har ett isolervärde på 0,06, trä har 
ett isolervärde på 0,14. Mineralull har som referens-
värde 0,037. Ju lägre siffra, desto bättre. Det innebär 
att OnceWall har ett bättre isolervärde än träfasad – en 
positiv aspekt med tanke på vårt periodvis bistra klimat.

Bättre än trä vid brand
OnceWall är även bra ur brandsynpunkt då panelerna har 
en flampunkt som är 150 grader högre än trä. Om själva 
brandhärden avlägsnas så är OnceWall självslocknande. 

Våra paneler

 Livslängd på över 50 år
 100 procent cirkulär
 Lätt, väger knappt 5kg/m2

 Resistent mot alger och mögel
 Robust och tålig
 Giftfri
 Energieffektiv

Västkustpanelen
Västkust är vår storsäljare som 
gjort många kunder nöjda med 
sitt val. Det är en bred och robust 
panel på hela 33 cm vilket går 
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 även finns med 
den patenterade spontlösningen 
som gör att den kan läggas med 
fallande skarvar, vilket många 
gånger är både behändigt och 
snyggt. Denna panel kan monte-
ras både liggande och stående.

Exklusivpanelen
Vår mest exklusiva panel som 
är perfekt för dig som söker en 
extremt stryktålig panel av ett 
mer traditionellt snitt. Panelen 
är 144 mm bred och är snarlik 
en fasspont i trä. Denna panel 
kan monteras både liggande och 
stående och finns också som 
ändspontad.

Nordicpanelen
Nordic är vår instegspanel med 
OnceWalls höga kvalitet på både 
ytskikt och livslängd. Panelen är 
150 mm bred och monteras lig-
gande. Ytan har en vacker diskret 
trästruktur. 
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”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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Support från tanke 
till genomförande

DU KAN RÄKNA MED OSS PÅ ONCEWALL

För oss är inte relationen med dig som kund 
slut i och med leverans. 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!

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. Inga frågor är för små eller för dumma. 
Tillsammans går vi igenom vilka förutsättningarna just ditt hus har och vi räknar gärna ut hur 
mycket material som går åt.

Om du som fastighetsägare vill anlita en 
snickare för att göra arbetet kan vi ofta hjälpa 
till med kontakter eller hänvisa till snickare 
som kan montera åt dig.

Vi är experter på underhållsfritt och vi står till 
ditt förfogande!

 Vi hjälper dig att räkna ut hur mycket du behöver!

 Mät omkrets. (Mät alla sidor, hela vägen runt huset och räkna inte bort fönster och dörrar.)

 Mät höjden. (Här mäter du hörnen samt mitt på gaveln för att få högsta punkten.)

 Fotografera (Ta kort på alla sidor på huset.)

 Skicka uppgifterna till oss (Mejla till info@oncewall.se)

    Vill du veta mer om mängdberäkning och planering? 

  Scanna QR-koden och surfa direkt in på vår hemsida!

Vi hjälper dig!



12

Klassiska hus

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

Exklusivpanel
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Det har stått där i årtionden, kanske 
ännu längre. Omgivningen har anpassat 
sig till huset. Många kombinerar 
OnceWalls fasader med andra material 
för att sätta sin egen prägel på huset.

Vindskivor, knutar och foder är traditionella 

sätt att skapa färg, liv och kontrast till 

huset. OnceWall har olika sorters profiler för 

smäckra resultat. Men en del kombinerar 

OnceWalls fasader med foder och knutar i trä 

som man får måla och efterhålla som vanligt.

Vill man ha riktigt underhållsfritt skapar man 

liv med hjälp av färgad aluminiumplåt. Genom 

att utforma plåtarbetet på olika sätt får man 

fram olika detaljer. Vill du ha tips, trix och 

idéer så hjälper vi gärna till.
Exklusivpanel med knutar 
och vindskivor i färgad 
aluminiumplåt

Västkustpanel

Exklusivpanel

Exklusivpanel
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Vitsen med ett fritidshus är att det ska 
vara avkoppling från vardagen och att 
man ska kunna njuta lite extra av livet. 
Att slippa tänka på en massa underhåll 
uppskattar nog de flesta.

Alla fritidshus har sin prägel, från det enkla 

till det exklusiva. Oavsett var det ligger, i ett 

lummigt landskap eller i ett kargt kustband, är 

flagnande brädor, byggställningar och hant-

verkare inte det man vill förknippa vistelsen i 

fritidshuset med.

OnceWall är tidlöst och vackert. Men viktigast 

av allt, det frigör tid och pengar till roligare 

saker än underhåll.

Västkustpanel

Exklusivtpanel
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Enplansvillan karakteriseras ofta av 
eleganta linjer, stilrent. Beroende på 
vad man vill få för känsla när man ser på 
huset blir valet av panel viktig.

Stående panel ger upplevelsen av ett högre 

hus medan liggande panel gör att huset upp-

fattas som lägre. OnceWalls paneler har olika 

strukturer vilket ytterligare påverkar vilket 

intryck ditt hus ger. Ta gärna hjälp av oss för 

tips och råd.

Sverigepanel

Exklusivpanel
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Våra panel är en robust panel som lämpar sig 
perfekt för vårt bistra nordiska klimat. 

Husets själ
Att sätta sin egen prägel och sticka ut är lätt med  
OnceWall. Foder, knutar och takutsprång är detaljer 
som tillsammans med val av panel skapar husets själ. 
Stilrena och minimalistiska arkitektritade hus bevaras 
på ett respektfullt sätt långt in i framtiden. 

Västkustpanel
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Stilrent

Hitta din inspiration
På vår hemsida hittar du en uppsjö av bilder på vackra hus 
och fastigheter. Låt dig inspireras av andra för att få din 
fastighet precis så där som du drömt om.
www.oncewall.se

Västkustpanel
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Tiden går mycket snabbare än vad man tror. 

När man har målat om fasaderna ett par 

gånger är det nu dags för många 80-talshus 

att få ny fasad. Liggande panel ställer stora 

krav på materialet. Här passar OnceWalls 

paneler extra bra.

Sverigepanelen och Exklusivpanelen kan 

monteras både liggande och stående. Det 

gör att huset kan få sin egen, unika prägel. På 

OnceWall.se kan du hitta ännu fler bilder för 

inspiration och för att få en känsla av hur just 

ditt hus kommer se ut när det är klart.

Aldrig mera måla

TA DITT 80-TALSHUS IN I FRAMTIDEN

80-tals huset

Exklusivpanel
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”Vi är supernöjda med fasaden och också jättenöjda 
med den support vi fått. Även om vi inte stötte på 
några större problem så var det skönt att vi kunde 
bolla lite funderingar med OnceWall."

Anette, Torslanda

Västkustpanel

Exklusivpanel

Exklusivpanel
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Du skruvar i sponten och 
skruvarna täcks sedan av 
nästa bräda.

Sverigepanel
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Enkel och snabb  
att montera

När du börjar arbeta med våra produkter så 
kommer du märka att de är otroligt enkla att 
arbeta med. De väger inte speciellt mycket 
och de är enkla att bearbeta. Du använder 
bara traditionella metoder när du monterar, 
så det är lätt att be om hjälp med installa-
tionen om du skulle behöva det. OnceWall 
monteras som en brädvägg, som en tvåsteg-
stätad fasad. För en snickare behövs det 
inget annat än det som redan finns i verktygs-
lådan. Givetvis så bör man först läsa montage-
anvisningarna 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.

Vi finns med dig från start till mål
Vi finns här för dig och 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.

Det är så enkelt att montera OnceWall att även du som inte normalt brukar snickra och 
bygga kan våga dig på att montera fasaden. Med en montageanvisning som är lätt att 
förstå, och även filmer som på ett tydligt sätt visar hur man går till väga vid en installation, 
kommer installationen gå smidigt.

SOM ATT LÄGGA ETT LAMINATGOLV

När du köper en OnceWallfasad 
så får du alltid med en utförlig 
montageanvisning.

1

Smidig
installation

MO
NT

AG
E
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Större fastighet

Exklusivpanel
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Här har man valt att kombinera liggande 
och stående Exklusivpanel och valt en 
tidlös grå färg på fönsterfoder, knutar och 
vindskivor.  Mer bilder s. 18-19.

Att äga helt hyreshus eller en del av en 
bostadsrättsförening är ett smart sätt att 
investera sina pengar för den som tänker 
långsiktigt. Men beroende på var fastigheten 
ligger och yttre påverkan kan lönsamheten, 
attraktionen och priset vid en försäljning 
variera stort.

Smarta materialval är extra viktigt när det 
gäller fastighetsbestånd som till exempel 
hyresfastigheter. I samband med budgetarbe-
tet är löpande underhåll ett ständigt huvudbry 
för ledning och styrelse. Detta kan leda till att 
underhåll som exempelvis målning skjuts på 

framtiden och att klädsel som borde bytas ut 
får vänta. Ett eftersatt underhåll leder till ett 
oattraktivt bostadsbestånd, utflyttning och 
att bostäderna minskar i värde.

OnceWall skapar fastigheter som är attraktiva 
år efter år och som skapar större trivsel för de 
boende. Om vi jämför vår fasad med en träfa-
sad kan man göra en besparing på 70 % över 
en 50-årsperiod. 

Högre attraktionskraft och lägre under-
hållskostnader är bara ett par av fördelarna 
med att välja OnceWall.

"Valet av fasad kommer minska under-
hållskostnader såpass att vi inte behöver 
höja hyran trots renoveringen."

Föreningens ordförande



24

Högt upp på ett berg med en fantastisk utsikt 

ligger denna fastighet. Läget är enastående 

men det är också ett utsatt läge för en fasad.

OnceWalls fasader skyddar och håller husen 

attraktiva i många årtionden framöver trots 

kombinationen av sol, vind, regn och salt. En 

fastighet med ett snyggt och tidlöst utseende 

ökar viljan hos de boende att bo kvar och gör 

det också intressant för andra att flytta dit.
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Att som fastighetsbolag värna miljön är idag 
en självklarhet och ofta har fastighetsägare en 
miljöpolicy som ska följas. OnceWalls produkter 

är miljöcertifierade och ingår i den cirkulära 
ekonomin. OnceWall är därför ett naturligt val 

även när miljöaspekter vägs in.

Exklusivpanel

Minskade underhållskostnader
Med OnceWall minskar kostnaderna för investering och 

underhåll av fasad med 70 %. Läs mer i vår broschyr Ekonomi..
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Underhållsfri, stark  
och cirkulär

När du väljer OnceWall kan du vara trygg med 
att vi känner till hur alla delar av panelerna 
produceras och hur de bäst ska användas. Vi 
lägger stor vikt vid helheten såsom miljöriktig 
råvara, starkt UV-skydd, tillförlitlig tillverk-
ningsprocess, hög kvalitet, attraktiva panel-
typer, smarta profiler, enkel montering och 
syrafast skruvar. 

Hållbar framtid – byggd på vetenskap
OnceWall består av polyvinylklorid som är en 
av världens tre vanligaste plaster. Det är den 
plast som kräver minst energi att framställa. 
OnceWall är även 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 
t.ex. produktion och montage

Miljöklassificerad
Oncewalls produkter har gällande 
livscykelanalys A+ i “The Green Guide”, 
en guide för grönt byggande. Vi är även 
anslutna till BASTA och rekommenderas av 
Byggvarubedömningen.

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

ETT BRA MILJÖVAL – ÅTERVINNINGSBART TILL 100%

A+

Rating A+

BRA VAL

MI
LJ

O

Självklart är våra paneler 
miljöcertifierade. 
Läs mer om OnceWall och 
miljön i vår miljöbroschyr.

Med stort engagemang och ärlighet skapar 
vi tillsammans med dig en hållbar framtid. 
Tillsammans hjälps vi åt att hushålla med 
jordens resurser.
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OnceWall är idealiskt för återvinning 
eftersom fasaden är helt fri från 
gifter, vilket är en förutsättning för 
att kunna återvinnas i framtiden. 
Eftersom fasaden också behåller sina 
egenskaper under hela sin livscykel kan 
nya produkter tillverkas utan att viktiga 
egenskaper går förlorade.

 Eftertraktad som återvunnen råvara

 Kan återvinnas upp till 8 gånger

	 Certifierad	som	giftfri

Återvinningen av vinyl ökar konstant, för 
närvarande återvinns 800 000 ton per år 
i Europa, och efterfrågan på återvunnet 
material är större än tillgången.

Tillverkningsprocessen genom-
syras av hög miljömedvetenhet 
och strikt kontroll.

Enkel att arbeta med, lätt

Alltid dammsugare på sågen så 
inga spån hamnar i naturen

Panelerna skyddar huset mot vädrets 
makter under lång tid framöver, 
opåverkade av väder och vind.

Om fasaden plockas ner i förtid kan den med 
stor sannolikhet användas av någon annan. 
Återbrukas helt enkelt. 

8 ggr

Livslängd 
50–100 år

 $

Andrahandsvärde

OnceWalls livscykel
Vid livscykelanalys får OnceWall  
ett mycket positivt resultat. 

Materialet är lätt vilket 
innebär att mindre energi 
går åt vid transport Om 50 år – Miljötransport
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Träfasad vs underhållsfritt i 50 år

Vi har räknat så här:
Träfasaden kan skilja sig något i pris beroende på om man väljer till exempel Z-panel eller 
panel med lock men ligger på 270:-/m2 i vårt räkneexempel och färgen på 80:-/m2 (2 lager)

När man sätter upp en ny panel kan man utgå från att en snickare sätter upp cika 1,6 
m2/h. En underhållsfri PVC-fasad går något snabbare men i tabellen räknar vi på samma 
tidsåtgång. Livslängden är också längre än 50 år. 

Trä, pris m2 (50 år)

Färg 5 målningar: ........................400:-

Arbete 5 målningar: ................... 1.875:-

Ställning % tillfällen: ...................500:-

Ny träfasad (vart 50:e år):.............170:-

Arbete (vart 50:e år): ................... 337:-

Summa: ........................3.283:-

Underhållsfritt, pris m2  (50 år)

Panel:.......................................... 550:-

–

Ställning: .................................... 100:-

–

Arbete (vart 50:e år): ................... 337:-

Summa: ........................... 987:-

En målad träfasad kostar ca 2 300 kro-
nor mer per kvadratmeter än Oncewall 
under en 50-årsperiod och målas med 
cirka 0,5 kg färg per kvadratmeter. 
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Mer tid och  
pengar till annat

EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN – EKONOMI

En stor del av underhållskostnaderna på en 
fastighet, oavsett om det gäller den egna 
bostaden, bostadsrättsföreningen eller en 
kommunal/privat fastighetsförvaltning, går 
till att underhålla fasaden.

En målad fasad håller sig snygg i några år. 
Sedan börjar sol, regn och mögel snabbt att 
påverka ytskiktet vilket gör att utseendet för-
sämras och med det också värdet av huset. 
För att en träfasad ska hålla kräver det också 
mycket underhåll under lång tid, vilket kostar 
både tid och pengar.

OnceWall har en lång livslängd, 50–100 år. Det 
enda du behöver göra är att rengöra fasaden 
någon gång emellanåt. Du kommer alltså inte 
behöva bekymra dig om fasaden något mer 
under din livstid.

Det är därför vi med ett gott förtroende kan 
säga att OnceWalls fasader kommer att ge dig 
mer tid och pengar över till annat. Se gärna 
hur vi räknar i vår broschyr Ekonomi.

OnceWall är alltså mycket mer än bara fasa-
der. Det är ett koncept som är framtaget för 
att du som fastighetsägare ska kunna känna 
dig fullkomligt trygg med din investering.

Få material slår OnceWall när det kommer till kostnadseffektivitet. Oavsett om du jämför 
med en målad trävägg, tegel, putsad fasad eller fibercementskivor ger OnceWalls fasader 
en oslagbar totalekonomi.

1

100% ÅTERVINNING

EK
ON

OM
ISMART

Läs mer om  
ekonomi och ägande 

i vår broschyr
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En hållbar framtid  
med historiska rötter

OnceWall bygger på sunda värderingar och 

bevisade sanningar som håller över tid.

Vi vill förvalta det vi våra förfäder har byggt 

upp, inte bara för oss själva utan även för 

kommande generationer. Vi vill lägga kraft på 

det som är viktigt – relationer och kunskap.

Vi vill erbjuda material som är så mycket 

bättre än de material de flesta använder i dag.

Vi vill visa att ett vackert hållbart material 

också kan vara miljövänligt. Vi tänker cirkulärt 

och då är ett materials hela livscykel viktig för 

oss. Från tillverkning, transport, produktion 

och montering till hållbarhet över tid och inte 

minst möjlighet till återvinning.

Vi ser inte att cirkulärt tänkande som något 

helt nytt då detta sätt att leva är något vi har 

med oss från tidigare generationer. Lär-

domar, erfarenheter och upplevelser från 

svunna tider verkar plötsligt skapa en klarhet 

i nuet. Nutid och dåtid flyter samman och 

bildar en karta över vart man är på väg och 

vad man måste göra.

Den drivkraften, tillsammans med vår erfa-

renhet och kunskap, gör att OnceWall nu hål-

ler på att förändra byggandet i Skandinavien.

Med stort engagemang och ärlighet skapar 

vi tillsammans med dig en hållbar framtid. 

Tillsammans hjälps vi åt att hushålla med 

jordens resurser.

För oss är det viktigt att ta vara på svunna tiders klokskap och erfarenhet – att behålla 
visdomen och blanda den med sunt nytänkande och modern teknik. OnceWall är en trygg och 
pålitlig partner med en tydlig filosofi och en passion som är ryggraden i allt vi gör.

ONCEWALL – EN LEVERANTÖR MED TRADITION
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För över hundra år sedan föddes en pojke på en ö vid Sve-
riges västkust. Han växte upp till en samhällsengagerad, 
framsynt och klok man och han genomlevde två världskrig. 
Han föddes 1910, kom från enkla förhållanden och hade en 
mycket stark framtidstro. Han byggde sitt strävsamma liv 
på rättvisa, sunt förnuft och hårt arbete.

På den lilla gården ute i kustbandet odlades potatis och jordgub-
bar som med barnens hjälp såldes i de närliggande fiskesamhäll-
ena för att få pengar till familjens och gårdens fortlevnad.

När boningshuset på den lilla gården behövde ny fasad så fö-
regicks detta naturligtvis av många, långa diskussioner och 
noggranna överväganden kring middagsbordet. Året var 1974 
och valet föll på en fasad av PVC, en fasadtyp som ganska ny-
ligen hade lanserats. Den främsta anledningen till varför det 
blev PVC istället för den traditionella träfasaden var att den 
skulle vara underhållsfri och hålla under många år framöver 
utan tidskrävande och påfrestande skötsel. Den skulle aldrig 
behöva målas. 

Nu var löftet om underhållsfrihet något som ännu inte hade 
bevisats men om man som småbonde hade möjlighet att göra 
långsiktiga, trygga investeringar så tog man den möjligheter. 
Man slösade inte pengar i onödan. Har man erfarenhet från den 
första halvan av 1900-talet, då marginalerna var små, var man 
van vid att göra väl avvägda och fortsatte med det även då ti-
derna blivit lite bättre. 

Samma år som fasaden monterades föddes en pojke med an-
knytning till denna fastighet och fasad. Åren gick och pojken 
växte upp och fasaden åldrades. Fasaden gjorde förstås ing-
et väsen av sig, men på ett tryggt och varaktigt sätt satt den 
där år efter år, oförändrad och fin. Fasadens egenskaper blev 
egenskaper som pojken kom att uppskatta och som han ansåg 
lade grunden för ett bra liv.

Nu har det gått nästan femtio år sedan fasaden sattes upp. Den 
sitter fortfarande kvar, lika prydlig och fin som när den sattes 
upp. Den ser inte ut att ha åldrats en dag. Den har fått några 
tvättar under åren och den har skyddat huset mot vädrets mak-
ter under snart ett halvt sekel. Den verkar dessutom ha goda 
chanser att sitta uppe minst lika länge till. Om inte det är fan-
tastiskt så säg vad som är!

– Mannen som monterade fasaden hette Arne, han var min  
farfar och pojken var jag.

Niklas Alm, 
Grundare av OnceWall AB

GAMMAL KLOKSKAP



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

Återförsäljare

 Underhållsfri

 Livslängd på över 50 år

 Flera modeller med tidlös design

 Lättmonterad

 Behöver aldrig målas

 Personlig support

 Motståndskraftig mot alger och mögel

 Perfekt på utsatta ställen

 100% återvinningsbar

 Bra miljöval med högsta miljöklass A+

 UV-resistent

Inspiration


