
Fingerskarvad panel



PANEL I RÄTT LÄNGD

Allt fler upptäcker fördelarna med att arbeta med finger-
skarvad panel i exakt längd. Arbetet går fortare och blir 
mer effektivt, samtidigt som fasaden blir vackrare och 
mer tålig utan onödiga skarvar.

ETT OPTIMALT SÄTT ATT ARBETA

Vårt mål är att göra det enkelt att bygga med hållbara material.  
Då krävs det också att vi själva optimerar användningen av det virke 
som levereras till oss, för att minimera spill. Vår fingerskarvsanlägg
ning gör det möjligt att ta fram produkter i exakt rätt längder vilket 
gör arbetet på byggplatsen mer effektivt.

I anläggningen kontrolleras allt virke med hjälp av avancerad 
teknik och defekta delar tas bort innan virket skarvas och limmas 
samman till en oändlig planka. Denna kapas sedan i önskade längder, 
klyvs och hyvlas till panel. På det viset tar vi vara på vår råvara på 
bästa sätt.

Slipp onödiga skarvar
Med fingerskarvad panel i längder upp till 7,2 meter blir monteringen 
effektiv och mängden spillvirke på arbetsplatsen blir minimalt.  
Genom att använda panel i rätt längd går det också att undvika fram-
tida problem som annars kan uppstå när fukt tränger in i skarvar på 
utsatta ställen. Det är en av anledningarna till att många väljer finger-
skarvade vindskivor, som ju alltid är värst utsatta för väder och vind. 

Låt oss sköta målningen
Att måla är tidskrävande. Varför inte låta oss göra det jobbet?  
Vår fingerskarvade panel kan även fås grundmålad eller som grund 
och mellanstruken Norrlandsfasad.

I vårt stora moderna måleri sker målningen i direkt anslutning 
till våra hyvlerier, vilket ger hög kontroll och god kvalitet. Den 
Svanenmärkta färgen läggs på i exakt rätt mängd innan panelen 
torkas i rätt temperatur. 

Vi kan också leverera 4sidigt målad panel för vindskivor, buller-
plank och andra projekt som utsätts för väder och vind från alla håll.

Våra produkter är bedömda i SundaHus Miljödata.
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Norrländsk kvalitet
Allt virke till vår panel tas från hållbara skogsbruk i Norrland. Där i det kyliga klimatet 
växer träden långsamt och får täta årsringar. Det gör våra produkter starka och tåliga. 
Perfekt för ytterpanel som ska tåla väder och vind i många år.

Upp till 7,2 meter 
Att bygga med panel i exakt rätt längd sparar tid och arbete. I vår fingerskarvsanlägg-
ning kontrolleras allt virke och defekta delar tas bort innan det skarvas och limmas 
samman, för att sedan kapas i längder upp till 7,2 meter.

Bygg utan skarvar
Det är just i panelens skarvar som problem kan uppstå. Där kan fukt krypa in om väggen 
är utsatt för väder och vind. Genom att använda fingerskarvad panel i rätt längd går det 
att undvika onödiga skarvar på fasaden.

Tåligt och formstabilt
En fingerskarvad panel eller vindskiva är som allra starkast och tåligast just i den skarv ade 
delen. Fingerskarvningen motverkar dessutom vridning och gör materialet formstabilt. 
Perfekt för att skapa en fasad som är enkel att underhålla i många decennier.

Många olika profiler
Ytterpanelens profil ger fasaden karaktär och personlighet. Vi erbjuder fingerskarvad 
panel i många olika dimensioner från 95 mm i bredd och uppåt. På samma sätt kan vi 
tillverka en mängd olika profiler för såväl stående som liggande panel.

Grundmålat och mellanstruket
Att måla tar tid och är arbetskrävande. Vi erbjuder både grundmålad och grund och 
mellanstruken fingerskarvad panel. Panelen är vitmålad som standard, men kan även 
beställas i valfri standardkulör ur NCSsystemet.

På vår anläggning i  
Bergstena utanför Alingsås 

hyvlas 20 miljoner löpmeter 
virke varje år. Det blir  

mycket ytterpanel,  
kan vi lova!

Visste du?

På www.perssonstrateknik.se hittar du alltid aktuell information. QRkoden 
här intill tar dig direkt till vårt produktsortiment.
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Perssons Träteknik, Bergstena Sågen 1, 441 92  ALINGSÅS, Växel: 032222 95 90  
order@perssonstrateknik.se, www.perssonstrateknik.se

Vi har alltid trott på trä som byggnadsmaterial. Idag är det tredje generationen Persson som 
driver utvecklingen framåt i nära samarbete med våra kunder. Vill vi kombinera hög byggtakt 
med ambitiösa klimatmål måste vi göra det enkelt att bygga i trä. Därför har vi under flera 
decennier investerat i den senaste tekniken. 

På det viset har vi blivit en helhetsleverantör som både kan erbjuda ett brett standard-
sortiment och kundanpassade produkter. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra 
kunder bygger vi en hållbar framtid.


