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VINDUESPLADER MASSIVT TRÆ

Ask

TRÆ

Bøg

Eg

Fyr

Nyatoh

Vores vinduesplader i
massivt træ finder du i alle
de gængse træsorter. Vælg
eksempelvis en vinduesplade i samme træsort som
din bordplade, det giver et
flot ensartet udtryk i boligen.
De fleste af vinduespladerne
har en fer i bagkanten for
nem montering.
Husk at oliere din
vinduesplade. Den rigtige
oliebehandling forlænger
levetiden på vinduespladen.

Træ er et skønt materiale på mange områder, det er bæredygtigt og nemt at arbejde
med. Vinduesplader i træ er samtidig med til at give varme til indretningen.
Alle vores vinduesplader i massiv træ er FSC®-certificerede.

VINDUESPLADER LAMINAT
Flotte vinduesplader i
laminat. Vinduespladen
består af en spånplade,
der er beklædt med
0,4 mm laminat.

LAMINAT

Laminat er nem at
rengøre og kræver
ingen vedligeholdelse.
Hvid

Scandiwoods vinduesplader i laminat
fås både som stangvarer og som
afkortede plader med påsatte kanter.
De afkortede plader er klar til
montering.
Stangvarerne leveres med kantbånd,
som monteres, når pladen er skåret til i
den ønskede længde.
Scandiwoods kantbånd leveres med
hotmelt og kan nemt monteres med
strygejern.

Vi fører også et sortiment i
melamin i store dimensioner.
Vi kalder pladerne for
Scandiboards. Scandiboards
bruges typisk som
arbejdsplader.
Pladerne er kantet på 2
langsider. Husk evt. kantbånd
til enderne.
Scandiboards fås i hvid
melamin.

SCANDIBOARDS

LYSNINGSPANELER

HVIDMALET MDF

Vores lysningspaneler er fremstillet i MDF, som er
hvidmalet med vandbaseret maling.
Lysningspanelerne kan nemt overmales sammen med
dine vægge, så du får et ensartet udtryk i rummet.
Lysningspaneler anvendes til at lave en pæn overgang mellem f.eks. vindue og væg eller mellem to
rum. Du slipper for at spartle og hele den proces som
spartling medfører.
Alle lysningspanelerne har en fer i bagkanten for nem
montering.
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