TOPPTRALL
Släpp loss kreativiteten
och väck byggkonstnären i dig
– med Topptrall blir det både
enklare och snyggare!

En kvalitetsprodukt från AB Karl Hedin

– forma, följ, bygg, lek...
Topptrall från AB Karl Hedin ger dig de bästa förutsättningarna för ett
toppresultat av din nya uteplats. Det ﬁnns egentligen inga begränsningar
på hur du kan bygga och forma den absolut mysigaste uteplatsen för allt
från lata dagar till lek, fest och sena sommarkvällar.
Topptrall sågas ur toppstocken som håller en bättre kvalitet än
mellanstocken som trallvirke vanligen tas från. Topptrall har en hög
andel friskkvist istället för svartkvist som torkar efter ett tag och helt eller
delvis lossnar alternativt vinklas upp. Bygg med Topptrall så får du en
trall med färre fula kvistar som du kan göra dig illa på och en produkt
som håller längre.
Byggtips
Framtidens uteplatser är här och vi delar gärna med oss av våra
byggtips för hur du skapar en helt unik uteplats. Genom att bl a gera
hörnen och bryta av med friser får du snygga skarvar utan synliga ändar.
Släpp loss kreativiteten och väck byggkonstnären i dig, våga tänka ”nytt”
och skapa dina egna unika former och mönster.
Dimensionen är 30x120 mm, längden är alltid 3 m
för enklare hantering vid byggnation och transport.
Förborra eller använd självborrande trallskruv ca
15 mm från kanten, dra inte åt skruvarna för hårt så
undviker du sprickor med tiden.
Du är alltid välkommen in till din lokala AB Karl Hedin
Bygghandel, vi hjälper dig gärna med inspiration,
byggtips och ritningar för just din uteplats!

I snart 100 år har vi förädlat skog och skapat
produkter av högsta kvalitet till trä- och byggmarknaden i Sverige och för många andra
marknader runtom i världen.

AB Karl Hedin (Huvudkontor)
Box 2008
SE-737 02 Fagersta
Sweden
Tel: +46 223 435 00
Fax: +46 223 144 74
Besöks-/leveransadress:
Bergslagsvägen 49
737 33 Fagersta
www.abkarlhedin.se
www.bergslagspanel.se
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