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Siljan Søen – en naturoplevelse i særklasse
Alle, der prøver at bevæge sig op igennem Dalarna og frem til den 

smukke by Mora ved bredden af Siljan Søen, får en  natur    oplevelse 

helt ud over det sædvanlige, uanset om det er ved sommer-  

eller vintertid. Området ligefrem oser af u  spo  leret natur med 

det klareste vand og den reneste luft tilsat en duft af fyr og 

gran. Her ligger også Siljan’s savværk og de endeløse skov-

områder, der stiller råvaren til rådighed for produktionen.

Dalarna – et klima med garanti for kvalitet
I modsætning til regnskovstræ – hvor det fugtige og varme 

 klima forcerer væksten – er Dalarna præget af korte somre og 

lange, meget kolde vintre, og træ erne kræver fred og ro i mere 

end 100 år, førend de er store nok til fældning. Denne langsom-

me vækst har afgørende betydning for råvarens høje kvalitet.

Skove med konstant tilvækst
Århundreders omhyggelig skov pleje med stor respekt for 

naturen sikrer en konstant tilvækst af gavntræ. Der fældes 

således idag mindre skov, end der vokser op, og alle kan med 

god samvittighed glæde sig over de pragtfulde trægulve og 

træpaneler fra Siljan.

Smuk og uspoleret vildmarksnatur Viden om træ gen nem generationer

Højt mod nord i Sverige ligger et af landets ældste og fineste privatejede 

savværker. Her har man gennem generationer skovet og tilvirket fyr og gran 

til det ypperste indenfor trægulve og træpaneler. Det er således ikke nogen 

overdrivelse, når Siljan Trægulve og Siljan Træpaneler opfattes som det ægte, 

originale fyrretræsgulv henholdsvis det ægte originale træpanel, fremstillet 

med dyb respekt for og kærlighed til træ. I Siljan’s verden går man aldrig på 

kompromis i bestræbelserne på kun at levere det bedste af det bedste til glæde 

for alle, der værdsætter original kvalitet udført i naturens bedste råvare. 

Skånsom og rentabel skovdrift
Tidligere genlød skovene af lyden fra de store skovhugger økser 

og tomands-save, men i dag er håndkraft erstattet af specialud-

styr for at sikre en skånsom og rentabel skovdrift med et mini-

mum af spild. For at  beskytte naturen og de små skovveje mest 

muligt sker det meste af skovningen uden for sommermåne-

derne, og de store stammer afventer ofte vinterens og frostens 

komme før den videre transport ned fra fjeldene til lavlandet.

Transport ad snoede vinterveje
Den traditionelle vandtransport, hvor stammerne blev lagt ud 

på den frosne Siljan Sø for at afvente vår bruddet, hører i dag 

fortiden til. Den er således erstattet af store tømmerbiler, der 

i løbet af vinteren fragter de fældede træer ad dybfrosne og 

sno ede fjeldveje til opskæring, kløvning og tørring på stokplad-

sen inden den krævende vider e forarbejd ning til trægulve og 

træpaneler.

Siljan – mere end 100 års savværkstradition
Træ er et naturprodukt, som ikke må sammen lignes med 

kunstprodukter. Glæde ved træ opnås kun gennem forståelse 

for træets natur. Hos Siljan forener man viljen til kun at an-

vende den bedste råvare med mere end 100 års tradition for 

omhyggelig skov drift og skovpleje samt produktion af trægulve 

og træpaneler.

Forarbejdning med respekt for håndværket
Denne erfaring ligger som en faglig ballast hos alle savværkets 

medarbejdere, hvor forarbejdningen til stadighed sker ud fra 

de højeste håndværksmæs sige principper og uden på noget 

tidspunkt at gå på kompromis med kvaliteten.
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Træ er verdens mest miljøvenlige råstof. Hvis vi undlader 

at udnytte denne ressource, skader vi klimaet, miljøet og 

skovene. Derfor er det godt at anvende så meget træ som 

overhovedet muligt i byggeriet.

Verdens mest miljøvenlige råvare

Produktion med hensyn til miljøet 
Hos Siljan ved man, at naturen skal behandles med respekt, 

så den ikke kun er til glæde for os, men også for kommende 

generationer. Det betyder, at man hele vejen i processen – fra 

træet fældes til det forlader fabrikken som færdige trægulve 

og træpaneler – tager størst mulige hensyn til det  omgivende 

miljø. Som en selvfølge heraf ved man, hvor træet kommer fra, 

ligesom alle relevante lovgivninger overholdes. Alle trægulve og 

træpaneler fra Siljan stammer naturligvis fra lovligt fældet træ.

FAKTA: Træ fjerner CO2 fra luften og tilfører ilt
Et træ er lavet af luftens CO2, vand og solenergi. Træer og 

træprodukter gavner derfor klimaet ved at fjerne CO2 fra 

luften. Det betyder, at jo flere træer, der vokser op og efterføl-

gende anvendes til færdige træprodukter, jo mere CO2 bliver 

der fjernet fra atmosfæren ... til gavn for vores miljø her og nu 

og i fremtiden. Samtidig giver træ ikke affald ved bortskaf-

felse, men derimod energi, der sparer kul, olie og gas.

Læs mere på www.trae.dk

ægteDet              slidstærke fyrretræsgulv
Massive plankegulve i fyr var igennem år hund reder vores fore-

trukne gulvbelægning, men med byggeboomet i 50’erne og 

60’erne var der ikke længere lyst til at ofre den fornødne tid og 

håndværksmæssige kunnen på disse skønne gulve. Helt op til 

midten af 70’erne dominerede så ledes væg-til-væg tæpper og 

præfabrikerede  parketgulve.

Først med introduktionen af ovntørrede Siljan Fyrretræsgulve 

på det danske marked i begyndelsen af 80’erne fik denne 

helt unikke gulvbelægning sin fortjente renæssance. Siljan 

Fyrretræsgulve er således i dag på sin vis det originale, 

ægte fyrretræsgulv i danske hjem. At det netop blev Siljan 

Fyrretræsgulve, der genskabte vores lyst til at få smukke, 

lyse, massive planker ind i vores hjem, skyldes ikke mindst 

  Sil jan’s hundredårige tradition for at skabe helt unikke, massive 

plankegulve ud af kun den aller bedste råvare. Mange opfatter 

fyrre træsgulve som bløde og sarte. Intet kunne dog være mere 

forkert i forbindelse med gulvene fra Siljan.

Her er tale om fyrretræsgulve med en ene stående holdbarhed 

skabt af en kombina tion af udsøgte råmaterialer, en forarbejd-

ning i topklasse samt en helt unik overfladebehandling. Har 

man først én gang oplevet den silkeglatte overflade, den vidun-

derlige duft af nyvasket træ, den æstetiske glæde ved de brede, 

lange planker, den fine akkustik uden trin støj og klapren, den 

smukke overflade med det harmoniske spil mellem kernetræ og 

vedlag – ja, så er man fortabt. Der findes kun ét ægte træ gulv:  

Det massive fyrretræsgulv fra Siljan!

At vælge den rigtige gulvbelægning kan forekomme næsten 

uoverskueligt. Mulighederne er mange, og det er svært at 

fortryde et forkert valg. Siljan har dog gjort valget nemt! 

Ikke fordi et plankegulv i fyr er en ny opfindelse, men på 

grund af en helt unik råvare kombineret med forarbejdning 

og overfladebehandling, som ikke før er set. Trægulve fra 

Siljan er det rigtige valg første gang… og for livet!

vand

solenergi

CO2

O2 (ilt)
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Overfladebehandling med Comfort HårdVoksolie
Traditionelt er fyrretræsgulve blevet ludbehandlet og efterføl-

gende vedligeholdt med sæbe. Det giver et godt slidstærkt 

gulv, men det er ikke nemt at holde rent. Lakerede fyrre-

træsgulve er også en mulighed, men de er næsten umulige 

at holde fri for skrammer og ridser, samtidig med at lakken 

forhindrer træets frie bevægelighed. 

Med Siljan Comfort HårdVoksolie er der sket et afgørende gen-

nembrud indenfor overfladebehandling af trægulve. Hærdende 

olier har i mange år været et anerkendt virkemiddel til at opnå 

optimal beskyttelse og slidstyrke. Voks giver en smuk, mat 

og ensartet overflade, hvor poresystemet fyldes helt ud med 

tørstof, samtidig med at der dannes en beskyttende hinde på 

træets overflade. Nanopartiklerne tilfører trægulvet helt nye, 

unikke egenskaber såsom ekstra hårdhed og slidstyrke, der 

bl.a. gør den almindelige rengøring nem og hurtig.

Hos Siljan har man kombineret hærdende olier med voks og 

nanopartikler. Resultatet er en hårdvoksolie med enestående 

slidstyrke, der på en gang forener lakkens egenskaber med 

oliens, voksens og nanopartiklernes mange fordele. Den lader 

gulvet ånde og bevæge sig, samtidig med at den giver en næ-

sten uigennemtrængelig, slidstærk overflade, som er yderst 

rengøringsvenlig. Dette indebærer, at gulvet - ud over støvsug-

ning eller fejning i hverdagen - blot skal vaskes efter behov i 

lunkent vand og helt uden brug af sæbe eller andre plejemid-

ler. Eventuelle pletter klares nemt med en hårdtopvredet klud.

Fra skovens træer til massive trægulve
Enestående trækvalitet 
Den perfekte råvare til massive fyrretræsgulve skal være lang-

somt voksende, så træet får tæt tere liggende årringe og  dermed 

højere slidstyrke. I Dalarna, hvor Siljan Fyrretræsgulve kommer 

fra, er temperatur og jordbundsforhold optimale for fyrretræer-

nes vækst. Når stokkene saves op, er det tilmed kun midter-

stykkerne, som anvendes. Derved bliver slidstyrken så høj som 

mulig, der kommer mere farve og liv i  gulvet, og bevægelsen i 

træet mindskes. 

Derfor er trækvaliteten fra Siljan også i en klasse for sig.

Omhyggelig nedtørring 

Perfekt nedtørring af råvaren er af afgørende betydning for 

pro duktionen af massive fyrretræsgulve, hvis slutkvaliteten 

skal være i topklasse. Her skiller Siljan sig afgørende ud!

Råvaren nedtørres til ca. 8% fugtkvote, og inden den en-

delige forarbejdning kontrolleres fugtkvoten i hver eneste 

planke. Siljan Fyrretræsgulve er således nedtørret til ca. 

8%  inden slutforarbejdningen, hvilket i praksis betyder, at 

gulvet er møbeltørt og derved kun  bevæger sig minimalt 

efter  lægning.

Forarbejdning i topklasse 

Hos Siljan kombineres moderne produktionsteknologi med ka-

merasortering og omhyggelig kvalitetssikring med den mange-

årige viden og erfaring hos savværkets medarbejdere. Kun på 

denne måde sikres et massivt fyrre træsgulv i den allerbedste 

 kvalitet og med en uhørt høj slutfinish.

Selvom fyrretræsgulvet har bevist sin slidstyrke igennem flere 

tusinde år, kræver vores moderne livsstil og krav til kvalitet og 

hygiejne et gulv, som er nemt at vedligeholde. Det ved man 

hos Siljan! Derfor forskes der løbende i nye, effektive overfla-

desystemer og påføringsteknikker, som gør trægulvet endnu 

mere slidstærkt og rengøringsvenligt. 

Et trægulv skal kunne leve og ånde, bevæge sig frit og stadig 

tåle at blive brugt. Samtidig må det aldrig miste den naturlige 

charme og det udtryk, som så klart adskiller et trægulv fra alle 

andre gulvbelægninger. Det er den grundlæggende filosofi bag 

Siljan’s ud viklingsarbejde og forskning i nye teknologier.

En overflade i særklasse

Ice, Frost, Snow eller Brown
Siljan Fyrretræsgulve med Comfort HårdVoksolie er udviklet i 

tre lyse pigmentvarianter samt en brunpigmenteret:

Ice, som er behandlet med upigmenteret Comfort HårdVoksolie, 

tilfører trægulvet en varm, gylden glød med et smukt farvespil. 

Gulvet vil – med alderen – antage en dybere farve på grund af 

lysets påvirkning.

Frost, som er behandlet med Comfort HårdVoksolie tilsat hvide 

pigmenter, giver træ gulvet et smukt og lyst udseende med ele-

gant frem hævning af kernetræet. 

Snow, som er behandlet med Comfort HårdVoksolie tilsat ekstra 

mange hvide pigmenter, giver et meget lyst, ensartet og elegant 

gulv. 

Brown, som er behandlet med Comfort HårdVoksolie tilsat 

brune pigmenter, giver mulighed for at tilføre rummet et spæn-

dende, udfordrende og varmt arkitektonisk udtryk.

Comfort HårdVoksolie kombineret med nanopartikler

6
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Siljan Fyrretræsgulve, som er behandlet med Comfort 

HårdVoksolie fra fabrik, er 100% færdig behandlede ved leve-

ring og kræver ikke yderligere efterbehandling efter lægning og 

før ibrugtagning.

Siljan Comfort HårdVoksolie er smudsafvisende. Spildte væd-

sker afvises, så de nemt kan tørres op, men selv med den mest 

innovative overfladebehandling skal et trægulv - som alle andre 

gulve - have en kærlig hånd med jævne mellemrum. Siljan 

Comfort HårdVoksolie gør det nemt. Jævnlig støvsugning eller 

fejning og vask i rent, lunkent vand efter behov vil bevare gulvet 

smukt og indbydende.

Et fyrretræsgulv behandlet med Comfort HårdVoksolie har be-

varet sin smidige overflade og evnen til at ”rejse” sig igen, hvis 

der skulle opstå trykmærker, ridser eller skrammer. I de fleste 

tilfælde er det nok at vaske gulvet, hvorved de fleste mærker 

forsvinder.

Man kan også selv forebygge mærker i gulvet ved at have filtprop-

per på alle  møbelben og en god måtte ved yderdøre. Husk på at 

sten og sand under skoene virker som sandpapir på et trægulv.
8

Nemme at holde i hverdagen

Siljan Fyrretræsgulve – sortiment
Gulvtype Knivhøvlet overflade Strukturbørstet overflade

Dimension (txb) Træsort Nature Ice Frost Snow Ice Frost Snow Brown

20 x 113 mm Fyr Massiv x x x x

20 x 137 mm Fyr Massiv x x x x x x x x

25 x 137 mm Fyr Massiv x x x x

25 x 162 mm Fyr Massiv x x x x x x x x

25 x 187 mm Fyr Massiv x x x x

30 x 112 mm Fyr Massiv x

30 x 137 mm Fyr Massiv x x x x

30 x 187 mm Fyr Massiv x x x x x x x x

Nature (Ubehandlet) Frost (Comfort HårdVoksolie Hvid)Ice (Comfort HårdVoksolie Natur)

Knivhøvlet overflade

Strukturbørstet overflade

Frost (Comfort HårdVoksolie Hvid) Brown (Comfort HårdVoksolie Brun)

Indeklima i topklasse
Miljøvenlig  overfladebehandling
En overfladebehandling udgør ofte et indeklimamæssigt pro-

blem. Derfor har man hos Siljan arbejdet længe på at skabe en 

miljøoptimal overflade behandling. 

Ingen opløsningsmidler og  afgasning
Det betyder blandt andet, at de overfladebehandlingsmidler, 

der anvendes, ikke indeholder opløsningsmidler, og at der der-

for ikke sker nogen form for farlig afgasning til det omkringlig-

gende indemiljø.

Sundt og naturligt indeklima 
I hverdagen påvirkes vi konstant af produkter, der er med til at 

skabe ubalance i indeklimaet. Siljan Fyrretræsgulve medvirker 

der imod til at skabe et behageligt og rart miljø. 

Ingen allergier og husstøvmider 
De smukke, glatte overflader er nemme at renholde og ikke 

mindst holde fri for husstøvmider. Hermed mindskes også risiko-

en for forekomster af de ellers så udbredte allergener i hjemmet. 

Gulvvarme til gavn for klimaet 
Siljan Fyrretræsgulve er fra naturen lune og behagelige at gå 

på, men i kombination med gulvvarme vil denne op levelse 

forstærkes og samtidig  give boligen et behageligt indeklima.

Kombinationen af trægulv og gulvvarme giver en fantastisk 

behagelig boligkomfort. Intet er så behageligt for fødder som 

den fornemmelse, den bløde, varme overflade giver. Mange nye 

huse forsynes i dag med gulvvarme, men også ved renovering 

vil det være naturligt at benytte en kombination af gulvvarme 

og Siljan Fyrretræsgulve.

Ved at lade rumopvarmningen starte ved gulvet og lade den 

stige opefter, udnyttes varmefordelingen optimalt, hvorved den 

anvendte energi minimeres – til fordel for både din økonomi, 

boligens indemiljø og vores klima.

Snow (Comfort HårdVoksolie X-Hvid)

En fuldstændig glat overflade
Knivhøvlede Siljan Fyrretræsgulve bliver høvlet med en høvl med 

hele 9 knive, som roterer med ca. 30.000 omdrejninger i minuttet.

Dette medfører en fuldstændig glat overflade, helt uden oprifter 

eller trækspor efter høvlen. 

En overfladebehandling med Comfort HårdVoksolie indebærer sam-

tidig, at gulvet er særdeles komfortabelt og nemt at vedligeholde i 

dagligdagen.

Ice (Comfort HårdVoksolie Natur) Snow (Comfort HårdVoksolie X-Hvid)

En spændende og anderledes overflade
Strukturbørstede Siljan Fyrretræsgulve bliver børstet med special-

udviklede kunststofbørster, som fjerner alt blødt ved og således kun 

efterlader den hårde del af træet.

Dette medfører en unik slidstyrke samt et spændende og karakter-

fuldt udseende. 

En overfladebehandling med Comfort HårdVoksolie indebærer 

samtidig, at gulvet er nemt at vedligeholde, både i dagligdagen og 

i årene fremover.
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Fra skovens træer til massive træpaneler
Enestående trækvalitet
Siljan Træpaneler er fremstillet af den fineste råvare fra Dalarna 

i Sverige, hvor det kølige klima giver langsomt voksende træer 

med tætsiddende årringe og kun en lille andel af den bløde 

forårsved. Hos Siljan anvendes tilmed kun den hårde kerneved 

fra stokken til fremstilling af træ panelet. Det giver panelet en 

ensartet, tæt struktur, hvor træets naturlige åretegning træder 

tydeligt frem – samtidig opnåes en meget høj formstabilitet. 

Dermed får panelet blandt andet også den karakterfuldhed, der 

så tydeligt adskiller et naturprodukt fra et kunstprodukt.

Forarbejdning i topklasse 

Siljan nedtørrer råvaren til ca. 16% træfugt, hvorefter planken 

forsynes med fer og not samt afspændingsriller. Først nu starter 

den egentlige finishforarbejdning af panelerne med op til hele 

4 gange pudsning af overfladen. Denne omhyggelige produk-

tionsproces skal bl.a. sikre, at der kun forefindes et minimum 

af oprifter ved knaster, og at over fladen bliver fuldstændig glat. 

Den pudsede overflade fremhæver desuden træstrukturen og 

giver dermed et karakteristisk og eksklusivt udseende.

Et smukt træpanel i fyr eller gran på væg eller loft vil ofte – 

sammenlignet med malede flader og gips – være med til at give 

boligen en anderledes rolig og dæmpet akustik samt indbydende 

karakter. Træpaneler er således i stand til at bibringe hverdagen 

en skøn fornemmelse af at være omgivet af natur fra morgen 

til aften. Derfor er det helt naturligt, at vi anvender træpaneler 

i vores boliger, hvor også nærkontakt til naturen er en vigtig del 

af oplevelsen.  

Alt for ofte gåes der på kompromis med trækvalitet og forar-

bejdning, men dette gælder ikke hos Siljan! Her er tale om  

enestående træpaneler skabt af en kombination af udsøgte 

råmaterialer, en forarbejdning i topklasse samt en helt unik 

overfladebehandling. 

Med valget mellem forskellige bredder og profiler gives der mu-

lighed for at skabe et spændende og tydeligt bræddeforløb, som 

kan suppleres med mulig heden for både det rustikke og det ele-

gante med en finsavet eller finpudset overflade. En afsluttende 

overfladebehandling fuldender kvalitets for nemmelsen af at have 

valgt en ægte træ  løsning til boligen:

Et træpanel fra Siljan!

Det               smukke træpanelægte

Udseendet af boligens lofter og vægge sætter et afgørende 

præg på rummets udtryk og dermed hele oplevelsen af 

indretning og arkitektur. Mulighederne er mange, og det er 

svært at fortryde et forkert valg. Med en unik råvare, en for-

arbejdning i særklasse og flere valgmuligheder til elegante 

overflader har Siljan dog gjort valget nemt. Træpaneler fra 

Siljan er det rigtige valg første gang… og for livet!
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Overfladebehandling med TitanVoks
Tidligere blev træpaneler enten slet ikke overfladebehandlet, 

eller de fik en bejdsning eller ludbehandling. Et ubehandlet træ-

panel vil relativt hurtigt gulne for til sidst at blive næsten brunt 

i overfladen. Et bejdset eller ludbehandlet træpanel vil bevare 

sit lyse udseende længere, men det vil også med tiden blive 

påvirket af lysets UV-stråler og gulne. Samtidig er en bejdsning 

eller ludbehandling meget svær at udføre, så panelet får en 

ensartet overflade.

Med Siljan TitanVoks er der sket et afgørende gennembrud 

indenfor overfladebehandling af træpaneler. Titan er markedets 

mest kendte og absolut bedste naturlige hvide farvestof. Titan 

har i mange år været brugt til at give træ optimal beskyttelse mod 

lysets gulnende effekt. Hos Siljan er man nu nået et skridt videre 

og har kombineret Titan med en vandbaseret silkevoks. Silkevoks 

har blandt andet den egenskab, at det er muligt at fordele far-

vepigmenterne fuldstændig jævnt, når de tilsættes. Et træpanel 

overfladebehandlet med Siljan TitanVoks adskiller sig således fra 

andre træpaneler ved at have et ”indbygget” UV-filter til beskyt-

telse mod solens gulnende stråler samt en helt ensartet lys over-

flade. I løbet af årene vil træpanelet patinere jævnt og samtidig 

bevare sit oprindelige smukke, naturlige udseende og spil.

Elegance eller Fashion
Siljan’s TitanVoksede paneler er udviklet i to varianter:

Elegance, som er behandlet med laserende TitanVoks.

Fremstår med en lys, ensartet hvidtonet overflade, der diskret 

lader træ ets smukke årestruktur skinne igennem.

Fashion, som er behandlet med dækkende TitanVoks.

Fremstår med en ensartet hvidmalet overflade, der dæmper 

træets årestruktur og knaster, som kun anes svagt.
12

TitanVoks kombinerer voksens fordele med et UV-filters egenskaber

Banebrydende overfladebehandling Siljan Træpanel Elegance findes i flere forskellige træsorter, dimensioner,  

profiler og overflader, så selv de mest krævende ønsker kan opfyldes. Med 

Siljan Træpanel Elegance er det muligt at skabe elegante, individuelle inte- 

riørs, hvor boligindretning, arkitektur og materialevalg går op i en højere enhed.

Fyr, Hvidtonet Elegance, finpudsetGran, Hvidtonet Elegance, finpudset

Hvidtonet Elegance
Naturligt udseende
Træ er et naturprodukt med charme og karakter. Fyr er karakte-

riseret ved færre og større knastaftegninger med et karakterfuldt 

spil, mens gran har flere og mindre knastaftegninger med et 

mere roligt spil. Om man vælger den ene eller anden træsort er 

udelukkende et spørgsmål om personlig smag. 

Rustikt eller elegant 
Med valget mellem forskellige bredder og profiler er der rig 

mulighed for at skabe et spændende og tydeligt bræddeforløb, 

som kan suppleres med muligheden for både det rustikke og det 

elegante med en finsavet eller finpudset overflade. 

Laserende TitanVoks 

Siljan Træpanel Elegance leveres 100% færdigbehandlet med 

en laserende TitanVoks. TitanVoksen lader træets naturlige åre-

struktur træde elegant og diskret frem med et smukt spil mellem 

vedlag og kernetræ og gør, at træets naturlige patinering over 

årene sker langsomt, ensartet og yndefuldt. TitanVoksen giver 

desuden en rengøringsvenlig overflade med mange indeklima-

mæssige fordele.

Boliger med indvendige vægge og lofter i træ er stadig en uhyre 

populær bygningsstil. Tidligere lod man blot disse paneler gulne 

eller behandlede dem med en kalklud. Idag er trenden helt klar: 

Et træpanel skal være lyst og indbydende!

Et træbaseret produkt vil altid patinere ad åre, men kunsten er 

at udskyde patineringsprocessen længst muligt, og – når den 

indtræder – at den sker så ensartet og yndefuldt som overhove-

det muligt. 

Det ved man hos Siljan! Derfor forskes der løbende i nye, ef-

fektive overfladebehandlingsteknikker, som gør overfladen endnu 

mere lysægte og ensartet. Samtidig må panelet aldrig miste den 

naturlige charme og det udtryk, som så klart adskiller et træpa-

nel fra alle andre materialer. Det er den grundlæggende filosofi 

bag Siljan’s ud viklingsarbejde og forskning i nye teknologier. 
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Siljan Træpanel Fashion fås i fyr i finsavet eller finpudset udførelse. Med sit 

hvidmalede, gennemførte skandinaviske look, der blandt andet passer perfekt 

til moderne, minimalistisk indretning og farvesætning, giver Siljan Træpanel 

Fashion helt nye muligheder for at sætte personligt præg på boligen.

Hvidmalet Fashion
Udseende
Med en overfladebehandling med dækkende TitanVoks dæm-

pes alle knastaftegninger, og panelets overflade fremtræder 

fuldstændig ensartet med kun svagt synlige knaster og åre-

tegninger. 

Rustikt eller elegant 
Med valget mellem en finsavet eller finpudset overflade gives 

der mulighed for både det rustikke og det elegante. 

Dækkende TitanVoks
Siljan Træpanel Fashion leveres 100% færdigbehandlet med 

en dæk kende TitanVoks med indbygget knastforsegling. Titan-

Voksen gør, at træpanelerne fremstår som hvidmalede med 

en åretegning, der kun netop anes, og uden synlige overgange 

mellem vedlag og kernetræ. TitanVoksen giver desuden en ren-

gøringsvenlig overflade med mange indeklimamæssige fordele.

Siljan Træpaneler – muligheder

Forhør nærmere om mulighederne for kombination af viste træsorter, overflader, behandlinger og bredder.

Træsorter Overflader

Fyr Gran Finpudset Finsavet

Behandlinger

Nature (Ubehandlet) Elegance (Hvidtonet) Fashion (Hvidmalet)

95 mm og 120 mm

Bredder

14

Fyr, Hvidmalet Fashion, finsavetFyr, Hvidmalet Fashion, finpudset  
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