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Træ – en del af naturen
Tag et stykke af naturen, og skab nye, gode rum
med et levende materiale. Interiørprodukter i
massivt træ skaber varme, trivsel og karakter i
dine rum, uanset om du ønsker en klassisk eller
moderne stil.

Panel: Trend Slät hvid voks. Gulv: Moelvengulvet Etna Fyr.
 



3

Indholdsfortegnelse

Indledning  2

Interiørpanel Trend  5
 Trend Classic  6
 Trend Perlespor  6
 Trend Soft  7
 Trend Glat  8
 Trend FAS  8

Interiørpanel Attityd  9
 RoughTM  9

Interiørpanel Effekt  10
 Tindra  11
 Sjöbod  11

Panelplade Regina®  12
 Væg
 Regina Classic  13
 Regina Perlespor  13
 Regina Line  13
 Væg og loft
 Regina Classic Combi  14
  Regina Perlespor combi  14
 Loft
 Regina Sober  15
 Regina Rustic  15
 Regina Trend  15
 Regina Original – spånplade  15

Moelvengulvet  16 
 Arctic Fyr  17
 Arctic Eg  17
 Etna Fyr  18 
 Etna Eg  18 
 Nordic Fyr  19
 Nordic Eg  19 
 Anderna Fyr  20 
 Cognac Fyr  20
 Moelvengulvet Natur  21

Värmlandsgulvet  22

Kontakt information  23

Inspiration 
og fakta på 
moelven.dk



Det er let at sætte træpaneler op
At sætte træpaneler op er meget nemmere, end mange forestiller sig. 
Find strøer at fastgøre panelet i, så kan du komme i gang med det 
sjove lige med det samme.
Se, hvor nemt det er, på moelven.com/dk/monteringsanvisning

Det er dig, der vælger farven
Hvis du ikke kan finde det, du er på udkig efter, i 
standardsortimentet, kan du alligevel skabe det 
rum, du ønsker, med nøjagtig den farve du vil have.

Hvidmalede paneler med garanti
Moelvens hvide paneler er malet med en maling, der giver en utrolig 
god og langvarig beskyttelse mod den gullige misfarvning fra knaster.
Det er vi på forkant med i Sverige.
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Du kan vælge fra 
hele NCS-skalaen.

Panel: Rough Hvid. Gulv: Moelvengulvet Etna Fyr. Panel: Tindra Bronze. Gulv: Moelvengulvet Arctic Eg

Panel: Trend Perlespor, NCS S 1050-R20-B. Gulv: Värmlandsgulvet hvidmalet.



Massive træpaneler 
med høvlet, glat overflade

Trend
Interiørpanel

De massive træpaneler, der indgår i serien Trend, har en høvlet,  
glat overflade, hvor man kan se træets struktur under malingen.  
Panelerne findes i flere forskellige profiler, der alle har hver sin unikke stil. 
Standardmalingen er hvid NCS S0502-Y, men alle NCS-farver kan 
bestilles. 
Panelerne er profileret på en måde, så de er nemme at montere. Panelerne  
har også profilerede endekanter, så det er let at sætte brædderne sammen i 
længden, hvis man f.eks. vælger liggende montering af panelerne.  
Se monteringsfilmen på moelven.com/dk/monteringsanvisning.

Panel: Trend Classic.
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Trend Classic
Trend Classic med faset kant og et spor på 10 mm giver et effektfuldt, 
men samtidig rent og moderne udtryk i alle rum både på  
vægge og i lofter. Alle mål og længder af Trend Classic har profilerede 
endekanter. Alle NSC-farver findes som bestillingsvare. 

Produkt Mål Ubehandlet Hvid voks Dækmalet hvid Træsort

Trend
Classic

12 x 95 • Fyr

14 x 120 • • • Fyr

16 x 95 • • Fyr

16 x 120 • • • Fyr

Trend Perlespor 
Trend Perlespor giver en traditionel stil i alle rum og kan monteres på 
væg eller i loft. Alle mål og længder af Trend Perlespor har profilerede 
endekanter.  
Alle NSC-farver findes som bestillingsvare.

Produkt Mål Ubehandlet Hvid voks Dækmalet hvid Træsort

Trend
Perlespor

12 x 95 • • • Fyr

14 x 120 • Gran

Trend Perlespor

Trend Classic
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Interiørpanel Trend

Trend Soft
Trend Soft har en rundet profil, som giver en blød og varm fremto-
ning. Passer godt både på væg og i loft. Alle længder af Trend Soft har 
profilerede endekanter. Alle NSC-farver findes som bestillingsvare. 

Produkt Mål Ubehandlet Hvid voks Dækmalet hvid Træsort

Trend Soft 14 x 120 • • • Fyr

 

Trend Soft
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Interiørpanel Trend

Trend FAS
Trend FAS har et v-formet spor mellem brædderne.  
En enkel fin profil, som passer både på væg og i loft.  
Alle længder af Trend FAS har profilerede endekanter. 
Alle NSC-farver findes som bestillingsvare.

Produkt Mål Ubehandlet Hvid voks Dækmalet hvid Træsort

Trend  FAS 14 x 120 • Fyr

Trend FAS

Trend Glat
Trend Glat, med lige kant og et smalt spor på ca. 2 mm, giver et 
moderne, enkelt og varmt indtryk i alle rum, både på væg og i loft. 
Alle længder af Trend Glat har profilerede endekanter.  
Alle NSC-farver findes som bestillingsvare. 

Produkt Mål Ubehandlet Hvid voks Dækmalet hvid Træsort

Trend  
Glat 14 x 120 • • • Fyr

16 x120 • Fyr

16 x 120 • Gran

Trend Glat



RoughTM

Rough har en finsavet overflade, som skaber et robust og moderne 
udtryk. Panelet er færdigmalet og giver dermed et hurtigt og flot 
resultat. Alle mål og længder har profilerede endekanter. 
Alle NSC-farver findes som bestillingsvare. Panelet har profilen 
Smooth, som giver et spaltet spor på 2 mm.

Produkt Mål Hvid Titansort Vejrbidt grå Træsort

RoughTM 14 x 95 • Gran

14 x 120 • • • Gran

14 x 145 • Gran

16 x 120 • Gran

Massive træpaneler 
med robust, finsavet overflade

Attityd
Interiørpanel

De massive træpaneler, der indgår i serien Attityd, har en finsavet overflade. 
Den robuste og ret grove overflade giver et specielt udtryk og en unik stil i 
rummet. Passer godt både på væg og i loft. Brug panelerne i hele rummet, 
som baggrundsvæg, eller byg dit eget møbel. Panelerne er profileret på en 
måde, så de er nemme at montere.  
Panelerne har også profilerede endekanter, så det er let at sætte panelerne 
sammen i længden, hvis man vælger liggende montering af panelerne.  
Se monteringsfilmen på moelven.com/dk/monteringsanvisning.

Panel: RoughTM Hvid.
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Massive træpaneler med  
effektfuld børstet overflade

De massive træpaneler, der indgår i serien Effekt, har alle en børstet 
overflade. Den rustikke overflade skaber en herlig atmosfære og leder 
tankerne hen på naturen og dens kræfter. Hvert bræt har et unikt 
udseende takket være den specielle børstningsproces. Den største 
forskel mellem Effekt Tindra og Effekt Sjöbod er, at Tindra har en 
glansfuld overflade, mens Sjöbod har et mere mat udtryk. Disse 
paneler er et bevis på vores store viden og stærke kærlighed til træ. 

Hvis du vælger et Effektpanel, får du en unik og effektfuld væg  
eller et meget unikt loft.  

Panelerne er profileret på en måde, der gør monteringen enkel. 
Panelerne har også profilerede endekant, så det er let at sætte  
dem sammen i længden, hvis man vælger liggende montering  
af panelerne.  
Se monteringsfilmen på moelven.com/dk/monteringsanvisning.

Effekt
Interiørpanel

Effekt Tindra Bronze
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Tindra
Den børstede overflade står i perfekt kontrast til den dybe, intensive 
farve og skaber et spændende, kontrastfyldt udtryk på væggen. Den 
diskrete glans, som man lige akkurat fornemmer, giver et eksklusivt 
udtryk, som man let kan arbejde videre med i interiøret. Alle længder 
af Tindra har profilerede endekanter. Panelet har profilen Slät, som 
giver et spaltet spor på 2 mm.

Produkt Mål Bronze Træsort

Tindra 14 x 120 • Fyr

Sjöbod
Sjöbod har en børstet overflade, som giver et naturligt indtryk af træ, 
der er slidt af vejr og vind. Panelet er færdigmalet og giver et hurtigt 
og flot resultat. Alle længder af Effekt Sjöbod har profileret endekant. 
Panelet har profilen Slät, som giver et spaltet spor på 2 mm.

Produkt Mål Sand Mocca Sort Træsort

Sjöbod 14 x 120 • • • Fyr

Tindra

Sjöbod

Interiørpanel Effekt
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Med de profilerede panelplader af typen Regina kan du nemt og
hurtigt lave dine nye rum. Panelpladen Regina er et prisrigtigt 
alternativ som yderlag på indervægge og lofter.  
Panelpladerne er lette at håndtere for både professionelle og gør det 
selv-folk, og de kan monteres nemt og hurtigt uden synlige søm.
Alle panelplader i Reginasortimentet fremstilles af MDF og er 
hvidmalede i NCS S0502-Y (med undtagelse af Regina Original). 
Supplér dit rum med lister i MDF for at få et fint helhedsindtryk.  
Der findes f.eks. sokkel, gerigt, bryst-, hjørne- og loftsliste i MDF.

Nyskabende panelplader
med høj finish

Regina®

Panelplade

Panel: Regina® Pärlspont Kombi.
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Regina® Line

Panelplader til væg
Panelplader med not og fer på langsiderne til skjult montering.
Beregnet til lodret montering på væg.  
Alle paneler er hvidmalede i NCS S0502-Y.

Regina Classic
Et traditionelt panel med faset kant og et spor på 10 mm, som  
giver et effektfuldt og klassisk indtryk. Sporbredde c/c 85 mm.

Produkt Mål Hvid 

Classic 6 x 2435 x 620 •

Regina Perlespor
Et mere gammeldags og romantisk panel, der også bruges 
til at skabe atmosfære i moderne hjem. Sporbredde c/c 85 mm.

Produkt Mål Hvid 

Perlespor 6 x 2435 x 620 •

Regina Line
En moderne profil, som har et v-formet smalt spor.
Sporbredde c/c 120 mm.

Produkt Mål Hvid 

Line 6 x 2435 x 620 •

Panelplade Regina®

Regina Line

Regina Perlespor

Regina Classic
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Regina® Classic Combi

Panelplader til væg og loft
 Panelplader med not og fer på alle pladens fire sider til skjult 
montering. Beregnet til lodret eller vandret montering på væg 
eller i loft. De korte plader passer godt som brystpanel.  
Panelpladerne har en glat overflade, med undtagelse af  
"Struktur", som har en noget struktureret overflade.  
Alle paneler er hvidmalede i NCS S0502-Y.

Regina Classic Combi
Et traditionelt panel med faset kant og et spor på 7 mm, som  
giver et effektfuldt og klassisk indtryk. Sporbredde c/c 78 mm.

Produkt Mål Hvid 

Classic Combi 6 x 1215 x 405 •
6 x 2435 x 405 •

Regina Perlespor combi
En mere gammeldags og romantisk profil, der også bruges  
til at skabe atmosfære i moderne hjem. Sporbredde 78 mm.

Produkt Mål Hvid 

Perlespor combi 6 x 1215 x 405 •
6 x 2435 x 405 •

Perlespor Struktur 
Combi 6 x 2435 x 405 •

Regina Perlespor 
Struktur Combi

Regina Perlespor combi

Regina Classic Combi
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Panelplade Regina®

Regina Sober
Sober har en glat overflade, der passer ind i alle miljøer.  
Hvidmalet loftsplade i MDF med høj finish.   

Produkt Mål Hvid børstet Hvid glat

Sober 8 x 1210 x 300 •

Regina Rustic
Rustic har en grovere struktur til et loft, som skal være  
mere levende. Hvidmalet loftsplade i MDF med høj finish.   

Produkt Mål Hvid børstet Hvid glat

Rustic 8 x 1210 x 300 •

Regina Trend
Trend har en glat overflade, som passer ind i alle miljøer,  
og et noget større format, så monteringen går hurtigere.  
Hvidmalet loftsplade i MDF med høj finish.

Produkt Mål Hvid børstet Hvid glat

Trend 10 x 1220 x 620 •

Regina Original – spånplade
Regina Original er en folieret spånplade til loft. NCS 0500. 

Produkt Mål Umalet Hvid 

Original 12 x 1220 x 620 •

Regina® Rustic

Loftsplader
Panelplader med not og fer på langsiderne til skjult montering.
Pladerne er beregnet til montering i loft. Alle MDF-paneler er 
hvidmalede i NCS S0502-Y.

Regina Original

Regina Trend

Regina Rustic

Regina Sober
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At gå barfodet på et ægte trægulv er varmt og skønt. Massive 
trægulve giver liv og varme og dæmper lydniveauet.

Eg er en hårdere træsort, der tåler mere krævende miljøer end fyr. 
Vælg træsort efter rum, og hvad det skal bruges til.

Fælles for alle vores behandlede Moelvengulve er, at de er behandlet 
med Osmo hårdvoks, som er en af de mest slidstærke overfladebe-
handlinger på markedet. Det gør gulvene lette at pleje og slidstærke.

Massive trægulve fungerer udmærket sammen med gulvvarme.

Massive trægulve
med naturlig følelse

Moelvengulvet

Massive trægulve

Kvalitet Fyrretræsgulv
Natur  – Friske knaster med islæt af sorte knaster. 
Økonomi – Friske knaster, islæt af sorte knaster og mindre
  knastudslag forekommer.

Kvalitet Egegulv 
Natur – Islæt af knaster og naturlige farvevariationer. 
Rustik – Knaster, varierende træstruktur og mindre
  reparationer forekommer.

Gulv: Moelvengulvet Cognac Fyr.



Arctic Fyr

Arctic Eg

Arctic Eg
Egegulv i udførelsen Arctic giver et lyst og let indtryk, som i  
kombination med et gedigent gulv giver en eksklusiv følelse.  
Arctic er behandlet med hvidpigmenteret Osmo hårdvoksolie.

Arctic Fyr
Med lette og lyse farver på gulvet åbner rummet sig op og 
virker større. Arctic er behandlet med hvidpigmenteret Osmo 
hårdvoksolie.

Moelvengulvet
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Produkt Træsort Mål
(mm)

lbm/m2 Høvlet Børstet
N E R N E R

Arctic Fyr 14 x 110 9,10 • •
Arctic Fyr 20 x 135 7,46 •
Arctic Fyr 25 x 135 7,46 • •
Arctic Fyr 25 x 155 6,45 • • • •
Arctic Fyr  25 x 180  5,56 • •
Arctic Fyr 30 x 180 5,56 • •
Arctic Eg 20 x 140 7,14 •

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)
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Etna Fyr

Etna Eg

Etna Fyr
Et herligt fyrretræsgulv med en speciel varm og unik farve.  
Farven passer til lyse interiører, og gulvet kan leveres med høvlet eller 
børstet overflade. Etna er behandlet med en sort Osmo hårdvoksolie.

Etna Eg
Et gulv med et rustikt udtryk, som i kombination med din egen 
stil giver dit hjem et personligt udtryk. Etna er behandlet med 
en sort Osmo hårdvoksolie.

Produkt Træsort Mål
(mm)

lbm/m2 Høvlet Børstet
N E R N E R

Etna Fyr 14 x 110 9,17 • •
Etna Fyr 20 x 135 7,46 • •
Etna Fyr 25 x 135 7,46 • •
Etna Fyr 25 x 155 6,45 • • • •
Etna Fyr 25 x 180 5,56 • •
Etna Fyr 30 x 180 5,56 • •
Etna Eg 20 x 140 7,14 •

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)



19

Nordic Fyr

Nordic Eg

Nordic Eg
En naturligt varm brun tone på gulvet giver hele rummet en  
behagelig og afslappet atmosfære. Nordic er behandlet med en klar  
hårdvoksolie fra Osmo, som fremhæver træets naturlige struktur.

Nordic Fyr
Et fyrretræsgulv, hvor overfladen ligner et lakeret gulv, men har 
hårdvoksoliens bedre egenskaber. En meget slidstærk overflade,  
der er nem at vedligeholde. Nordic er behandlet med en klar  
hårdvoksolie fra Osmo, som fremhæver den naturlige træstruktur.

Moelvengulvet

Produkt Træsort Mål
(mm)

lbm/m2 Høvlet Børstet
N E R N E R

Nordic Fyr 14 x 110 9,17 •
Nordic Fyr 20 x 135 7,46 •
Nordic Fyr 25 x 135 7,46 •
Nordic Fyr 25 x 155 6,45 •
Nordic Fyr 25 x 180 5,56 •
Nordic Eg 20 x 140 7,14 •

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)



Cognac Fyr

Anderna Fyr

Cognac Fyr
Cognacfarven giver ethvert rum en varm og harmonisk følelse. 
Farven er tidløs og står godt til lyse farver og interiører.

Anderna Fyr
Herlige gråtoner og levende struktur. Farven Anderna giver 
et roligt og fint interiør og passer godt sammen med mørke  
paneler og lyse tapeter. 

Produkt Træsort Mål
(mm)

lbm/m2 Høvlet Børstet
N E R N E R

Anderna Fyr 14 x 110 9,10 •
Anderna Fyr 20 x 135 7,46 • •
Anderna Fyr 25 x 135 7,46 • •
Anderna Fyr 25 x 155 6,45 • • • •
Anderna Fyr 25 x 180 5,56 • •
Anderna Fyr 30 x 180 5,56 • •

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)

Produkt Træsort Mål
(mm)

lbm/m2 Høvlet Børstet
N E R N E R

Cognac Fyr 14 x 110 9,17 •
Cognac Fyr 20 x 135 7,46 • •
Cognac Fyr 25 x 135 7,46 • •
Cognac Fyr 25 x 155 6,45 • • • •
Cognac Fyr 25 x 180 5,56 • •
Cognac Fyr 30 x 180 5,56 • •

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)
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Moelvengulvet
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Moelvengulvet Natur

Moelvengulvet Natur
Moelvengulvet Natur er et ubehandlet fyrretræsgulv, som giver dig 
mulighed for selv at vælge, hvilken behandling og hvilket udseende 
gulvet skal have. Gulvet bør overfladebehandles med olie, lud, 
hårdvoks eller andet.

Produkt Træsort Mål
(mm)

lbm/m2 Ubehandlet
N E R

Moelven-
gulvet 
Natur

Fyr 14 x 170 9,17 •
Fyr 20 x 135  7,46 •
Fyr 25 x 135 7,46 •
Fyr 25 x 155 6,45 •
Fyr 25 x 180 5,56 •
Fyr 30 x 180 5,56 •

N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)



Värmlandsgulvet Fyr økonomi 
Ubehandlet fyrretræsgulv, hvor f.eks. brædder med friske knaster, 
islæt af sorte knaster og mindre knastudslag forekommer. Det kan 
derfor være nødvendigt at skære visse dele væk, hvis man ikke kan 
planlægge at lægge brædderne sådan, at defekterne bliver skjult af 
møbler osv. 

Produkt Træsort Mål
(mm)

lbm/m2 Høvlet
N E R

Värmlandsgulvet Fyr 14 x 109 9,17 •
Fyr 25 x 157 6,37 •

 N = Natur, E = Økonomi, R = Rustik (Se forklaring side 16)

Det økonomiske 
ubehandlede gulv

Värmlandsgulvet

Massive trægulve

Et økonomisk alternativ til Moelvengulvet Natur. Ved at vælge et 
ubehandlet massivt fyrretræsgulv får man mulighed for selv at  
vælge, hvilken behandling og hvilket udseende gulvet skal have. 
Gulvet bør overfladebehandles med olie, lud, hårdvoks eller andet.

Gulv: Värmlandsgulvet, Ubehandlet fyr.



KONTAKT / Team Visual Wood
Adresse: Herstedøstervej 27 - 29 C, 1. 2620 Albertslund
Tlf.: 4343 4800 - Tryk 2
Fax: 4343 6343
Mail: moelvendanmark@moelven.dk

23

Kontakt Moelven

Team Visual Wood

Moelven Danmark A/S  
– Team Visual Wood
I Moelven Danmark A/S vil du blive mødt af medarbejdere, som har mange  
års uddannelse og erfaring indenfor de produkter, som er deres hverdag.  
Som kunde vil du altid blive betjent af dedikerede fagfolk.



At leve skandinavisk   Moelvenkoncernen har som langsigtet mål at være det 

naturlige valg for folk, som skal bygge og bo skandinavisk. Vi skal være med helt 

fremme, når det drejer sig om at udvikle skandinavisk byggetradition.

www.moelven.dk

Gode rum
Det er Moelvens opgave at skabe gode rum til mennesker.  
Gode rum er en forudsætning for gode miljøer i bredere forstand. 
Moelven bygger sin virksomhed på skandinaviske vurderinger  
og på viden om menneskers levevilkår, behov og ønsker.
Moelvenkoncernens mål er at være det naturlige valg for folk,  
som skal bygge og bo skandinavisk.

Træ – et levende materiale
Træ er et levende materiale, der bevæger sig i takt med den relative 
luftfugtighed. Det er derfor vigtigt, at paneler og gulve af massivt træ 
akklimatiseres i det rum, hvor de skal monteres. Når træet har en 
fugtkvotient på 10-12 %, er det egnet til montering. Hvor lang tid,  
der skal gå, afhænger af, hvor stor forskel der er på temperaturen  
og luftfugtigheden mellem det sted, hvor træet har været opbevaret, 
og det rum, hvor det skal anvendes. Træ trives i samme miljø, som vi 
mennesker trives i, dvs. ca. 20 ˚C og en relativ luftfugtighed på ca. 
40-60 %. Mere information om, hvordan du akklimatiserer interiør-
produkter i massivt træ finder du på moelven.dk.

Moelven Danmark A/S
Herstedøstervej 27-29 C, 1.sal, 2620 Albertslund    
Tlf 43 43 48 00, Fax 43 43 63 43
moelvendanmark@moelven.dk   www.moelven.dk


