
När du 
vill göra 
aNNat äN 
att måla

Fabriksmålad 
ytterpaNel

I snart ett sekel har vi förvaltat vår skog.

Respekten för våra kunder och den natur 
som föder oss är lika livskraftig nu som förr.

Allt vi gör – från förädling hela vägen till 
försäljning – har sina rötter i ett klokt och 
långsiktigt ansvarstagande.

Vi lovar att även fortsättningsvis finna en god 
balans mellan våra naturtillgångar och dina 
behov.

Välkommen till AB Karl Hedin

En kvalitetsprodukt från AB Karl Hedin

www.bergslagspanel.se

Färg: Vit
NCS S 0502-Y

Färg: Grå
NCS S 2500-N

Färg: Röd
NCS S 5038-Y83R

paNeleN 
sOm gör
Halva JObbet
Det kostar på att måla allt från grunden – 
oavsett om du är byggproffs eller lekman. 
Därför har vi tagit fram en panel som ger 
dig tid över till annat.

Stryk på sista färglagret…
Bergslagspanel, vår fabriksmålade ytter-
panel, är både grundmålad och mellan-
struken. Vi gör jobbet direkt efter hyvling i 
sluten miljö för att målningen ska ske på en 
färsk och absolut ren yta.

…när du har lust!
Resultatet är en lättmonterad och vädertå-
lig ytterpanel som endast behöver slutstry-
kas en gång. Snabbare och enklare!

På www.bergslagspanel.se kan du kika på 
hela vårt sortiment och räkna ut vad som 
lönar sig. Både i tid och pengar.

eN kalkyl sOm Håller FärgeN

Välj fabriksmålad Bergslagspanel så 
sparar du 130 timmar jämfört med 
att själv grundmåla och mellanstryka 
200m2 (Råplan klyv, 22 x 120).  
Det motsvarar 16 arbetsdagar.

bergslags- 
paNel

ObeHaNdlad 
paNel

Måla själv Måla själv Anlita målare
Inköp panel 50 115 kr 28 885 kr 28 885 kr
Grundmålning 0 kr 7 009 kr 19 680 kr
Mellanstrykning 0 kr 7 829 kr 19 680 kr
Toppstrykning 4 774 kr 4 774 kr 12 000 kr
Total kostnad 54 889 kr 48 497 kr 80 245 kr
Skillnad -6 392 kr 25 355 kr

-11,6% 46,2%
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www.abkarlhedin.se



Mälarprofil
Falsad panel

Enkelfas
Spontad panel

Råplan klyv med lockläkt
Lockläkt

Dubbelfas
Spontad panel

Råplan klyv
Lockpanel
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