LGB Timmerpanel
med tradition och yrkeskicklighet
LGB Timmerpanel
LGB klassik timmerpanel är en högkvalitativ produkt
och kan ej jämföras med enkla varianter av hyvlade
brädor eller plankor. Lika enkelt att montera som vanlig
panel!
Behöver du fräscha upp ditt befintliga hus? Vill du klä
om eller behöver du bygga ut? LGB klassik timmerpanel
är en panel som passar till de flesta sorters byggnader.

LGB Timmerpanel
Timerpanelen ger husen en alldeles speciell charm. Den robusta dimensionen 32 eller 38mm ger
en känsla av trygghet och beständighet samt en verklig känsla av man nästan bor i ett timmerhus.
Trä är ett hållbart material som blir allt vackrare med åren och med LGB: utvalda råvara förlängs
hållbarheten ytterligare.
Med timmerpanel går det snabbt och enkelt att klä om sitt hus. Antingen om ni väljer att göra
jobbet själv eller om ni önskar hantverkare ska utföra jobbet. Resultatet blir ett robust hus med
äkta timmerkänsla. Vill man kan man även ytterligare förhöja känslan av timmer, kan man
använda lösa knutar men vi rekommenderar knutbrädor eller knutlådor enligt gamla traditioner

LGB Hantverkshuggen timmerpanel
Ett gammaldags timmerhus är byggt av oregelbundna stockar. Stocken är bredare i roten och
smalare i toppen, koniskt. För att behålla den äkta hantverkskänslan följer vi den gamla
traditionen och rättar oss efter trädets sätt att växa, som standard levererar vi dock en parallell
version. Alla plankorna bearbetas var för sig för att få fram det resultat och finish som vi önskar.
Ytorna på 32 eller 38 mm tjocka panelen är som standard levererad med en sågad yta. Som tillval
kan den levereras med en ”hand” huggen bilad yta alternativt en planhyvlad yta. De olika
ytfinishen gör att olika resultat för ytbehandling kan åstadkommas. Vi eftersträvar olikhet på
ytfinishen gällande den bilade (huggna) panelen. Detta för att huset ska få en mer levande utsida
och ej upplevas maskintillverkad, randig rent utav för perfekt.

Otroligt!
Det finns fortfarande byggfolk som inte har upptäckt det unika huggna timmerpanelen med dess
unika kvalité och charm. Lägg därtill möjligheten att köpa en fasad med topp- och
rotändsutseendet. Ett fasadmaterial som LGB Timmerhus AB har utvecklat från gamla traditioner
av tillvaratagande på material och kunskap om att välja rätt kvalité till fasaden på hus.
Som gamla «tillverkare av timmerhus» nära nog 40 år och bort åt 500 hus producerade, vet vi att
det inte passar med några enkla hyvlade brädor eller plankor när det skall föreställa timmer. Det
kräver tillräcklig tjock dimension för att få fram djupet på ”draget” fasningen mellan varje bräda.
För tunn råvara skapar inget djup eller intryck av timmer. Känslan och utseendet på en färdig
vägg måste upplevas som en äkta timmervägg där man kan se trädets naturliga oregelbundenhet,
rustika utseendet som gamla timmerhus alltid har och lägger man till ”bilning” huggning så
framhäver man patinan ytterligare.
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LGB Timmerpanel
med tradition och yrkeskicklighet
LGB klassik timmerpanel och byggkomponent är av högsta kvalité och är därför en säker
investering för framtiden. Att tänka långsiktigt, att investera i boende och i livsmiljö är och har
alltid varit en god affär.
•
•
•
•

Vad har Du i dag för fasad på ert hus?
För tunn Lockpanel, fjällpanel, eternit, puts eller fasadtegel?
Träfasad målad med fel sorts färg?
Osv.

Tänk hur enkelt det är att klä om en trött och sliten byggnad, när vi kan tillhanda nödvändigt
byggmaterial från en leverantör. Kompletterade material som verandadetaljer såsom svarvade
stolpar, äkta takåsar, profilsågade vindskivor och räckdetaljer finner ni säkert på närmsta
byggvaruhandel eller så frågar ni oss om hjälp.

LGB Kunskap
Genom LGB:s stora kunskapsbank och kontaktnät så efterstävar vi alltid långsiktiga
kundrelationer. Eftersom vi själva väljer att marknadsföra våra produkter och noga välja vilka
hantverkare som ska installera och leverera just ert köpta produkt är det ett sätt för oss på LGB att
säkerställa att ni som kund blir nöjd. På detta sätt kan vi också erbjuda oss att medverka i hela
processen från köp till färdigbehandlat produkt. Man kan kalla det för”LGB kvalitétsäkring”

LGB Dimensioner
Tjocklek
Längd
Bredd
Fukthalt på leveransklar inomhus panel
Fukthalt på leveransklar utomhus panel
Råvara
Ytbehandling

32 eller 38 mm
Fallande, alt. mot tillägg längdsortering
200-280 mm
Understigande 10% (Svenska marknaden)
ca 14-15% (Svenska marknaden)
Furu samt Gran
Falurödfärg, slamfärg, oljefärg, järnvitriol,

Eftersom LGB Timmermanspanel är beställningsvara är det 2-4 veckors leveranstid (se prislista
sortiment). Det medför å andra sidan att det finns goda möjligheter vid beställningen att
skräddarsy en lämplig sortering.

Övrigt
LGB andra stora tillverkning är tidsenliga profilhyvlade listverk t.ex. och fönsterfoder, invändigt
fina paneler, lister mm.
För mer information eller frågor kontakta oss direkt eller till följande representant:
Lokal återförsäljare;
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