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DEN VACKRASTE LÖSNINGEN FÖR TAK OCH VÄGGAR

INVÄNDIG
TRÄPANEL
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RAW – ETT  
HÅLLBART VAL

När man gör det till en dygd av att välja de bästa bygg-
materialen till ett bygge måste man också göra sitt 

bästa för att erbjuda hållbara lösningar. 
 

Det gör RAW. 

I tät dialog med våra leverantörer finner vi de bästa 
lösningarna, och alla våra produkter lever därför upp 
till erkända standarder och de krav som medföljer ett 

stigande antal hållbara byggen och renoveringar. 
Därför är RAW:s breda sortiment av invändig panel 

FSC-certifierade och exakt utvalda för att tillmötesgå 
de höga kvalitetskraven för ett hållbart bygge.
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RAW – ETT  
HÅLLBART VAL

FSC® - världens trovärdigaste märke för hållbart trä
Riktigt många byggmaterial och produkter till hus kommer från  
världens skogar. När du väljer FSC bidrar ditt köp till att motivera 
skogsägare i Norden liksom i tropikerna att bedriva hållbart skogs-
bruk. På så vis tar vi hand om människor och natur samtidigt som vi 
bekämpar avskogningen för t.ex. lantbruk och plantager. 

RAW-PRODUCTS.INFO



SLÄPP IN NATUREN
I DITT HEM
TRÄ ÄR FANTASTISKT!
Det finns inte många byggmaterial som kombinerar styrka, 
flexibilitet och design på samma sätt som trä gör. Under år-
hundraden har furu använts inom skandinavisk byggnads- 
konst och inredning. 

Trä från norra Sverige
Råvaran till RAW inomhuspanel kommer från norra Sver-
ige. Här växer träden långsamt och får därmed en extra 
tät och enhetlig struktur. Detta gör panelerna lämpade för 
för tak- och väggbeklädnad. 

YTBEHANDLINGAR
RAW inomhuspanel är färdigbehandlad och klar att mon-
tera. Ingen efterbehandling behövs. Med våra olika ytstruk-
turer, nyanser och profiler är det lätt att hitta en panel för 
ditt behov.

Ytbehandlingar: Målad vit
Målad panel är behandlad i två skikt med vattenbaserad 
färg. Färgen är matt och ger en vacker yta som skyddar 
panelen vilket gör den enkel att hålla ren.

Ytbehandlingar: Superlasyr
Superlasyr är en tvåskiktsbehandling. Panelen har först
behandlats med en lack som hämmar kvistgulning och
åldring. Samt med en vitpigmenterad lack som gör panelen 
ljus och enkel att hålla ren.

FAKTA OM 
RAW INOMHUSPANEL
Ändspontad panel
All invändig RAW panel är ändspontad vilket gör den 
lätt att montera med ett perfekt slutresultat och minsta 
möjliga spill.

Notera
Ändspont minskar längden med ungefär 40 mm.

Design
Det finns flera olika profiler ex:
// Spårpanel
// Springpanel
// Slätspont
// Pärlspont

Vanligaste behandlade panelerna

RAW INOMHUSPANEL6

Spårpanel

Springpanel

Slätspont

Pärlspont



7??????????????????????????

FÖRDELAR 
MED FURU 
OCH GRAN
// Låg klimatpåverkan

// Hållbart

//  Naturmaterial som är bra 
för klimatet inomhus

// Har en vacker yta

// Ger hemmet en bra akustik
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NYHET
PROFIL

3564
STENGRÅ BORSTAD 

SLÄTSPONT TGV



9PROFIL 3564

15

112

6

INFORMATION OM PROFIL 3564

Artikelnr 57843701511842   
 57843701511848  
Mått 15×118 mm
Profil Slätspont TGV
Fuktkvot  8 %
Behandling Stengrå
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 118 mm
Täckande bredd 112 mm
Åtgång 8,9 lpm/m2

PROFIL 3564

Den här varmt stengrå träpa-
nelen ger en hemtrevlig och 
stilren känsla som lyfter fram 
andra färger. Det mjuka grå 
träet gör rummet vilsamt och 
den borstade ytan bidrar till fin 
struktur med mycket träkänsla.

Träets struktur lyfts fram tack 
vare borstningen och ger panel- 
en en robust och vädersliten 
träkaraktär. Vid borstningen 
försvinner den mjuka vårveden 
från ytan och den hårdare 
ådringen blir synligare. 

Fuktkvoten är 8 procent och 
effekten blir att träet rör sig 
väldigt lite över tid. Det är vår 
finaste kvalitet och den är 
optimalt anpassad efter det 
nordiska inomhusklimatet.

Träet är behandlat med en 
stengrå matt lasyr som gör 
att den naturliga strukturen 
tränger igenom. 

Panelen är omsorgsfullt till-
verkad av norrländsk tall från 
hållbart skogsbruk. Det finns 
många fördelar med trä som 
vägg- och takmaterial. Utöver 
den naturliga träkänslan gör 
man ett klimatsmart val med 
träpanel.

STENGRÅ BORSTAD SLÄTSPONT TGV

8%
FUKKVOT



10 PROFIL 3121

15

10

17

30°

110

PROFIL 3121

RAW superlasyr har en vitlaserad 
yta som gör att träets ådring syns 
vilket ger en fin diskret träkänsla.

Spårpanel 4019 är en klassisk 
panel för vägg och tak med ett 
tydligt spår mellan varje bräda.

Ett bra val för många olika typer 
av miljöer och inredningsstilar. 

SPÅRPANEL 4019

INFORMATION OM PROFIL 3121

Artikelnr 57842101512036
 57842101512042
 57842101512048
Mått 15×120 mm
Profil Spårpanel 4019
Fuktkvot  12 %
Behandling Laserad vit
Färgkod: NCS S 0500-N (laserad)
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 120 mm
Täckande bredd 110 mm
Åtgång 9,1 lpm/m2

12%
FUKKVOT
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PROFIL
3121

SPÅRPANEL
4019



PROFIL 3127

15

112

6

PROFIL 3127

Den finsågade ytstrukturen ger en rustik och naturlig känsla. 
Med den här panelen för väggar och tak, kan du skapa sköna 
rum. Panelen finns i tre olika bredder som är kompatibla med 
varandra och går att blanda fritt om så önskas.

Profilen TGV är mycket populär och kan användas i alla 
rum, både på vägg och i tak. Många föredrar att ha sågade 
paneler i tak, andra väljer att ha dem som fondvägg, 
ytterligare andra väljer att ha sågade paneler i gillestugor, 
fritidshus eller på andra ställen där man önskar en rustikare 

miljö. Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör 
sig väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är 
optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.

SLÄTSPONT TGV FINSÅGAD

INFORMATION OM PROFIL 3127

Artikelnr 57842701511836
 57842701511842
 57842701511845
 57842701511848
Mått 15×118 mm
Profil Slätspont TGV Finsågad
Fuktkvot  8 %
Behandling Målad vit
Färgkod: NCS S 0502-Y
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 118 mm
Täckande bredd 112 mm
Åtgång 8,9 lpm/m2

8%
FUKKVOT
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PROFIL 3131/3139*

15

10

17

30°

110

PROFIL 3131/3139*

Den här panelen har spår som ger en mjukt karakteristisk 
effekt. Det är ett klassiskt sätt att tillverka träprofiler, som 
ger en panel som passar in i många olika miljöer.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig 
väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är 
optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.

SPÅRPANEL 4019

INFORMATION OM PROFIL 3131/3139*

Artikelnr 57843101512036
 57843101512042
 57843101512045
 57843101512048
 900248523*
Mått 15×120 mm
Profil Spårpanel 4019
Fuktkvot  8 %
Behandling Målad vit
Färgkod: NCS S 0502-Y
 *Helvit NCS S 0500-N
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 120 mm
Täckande bredd 110 mm
Åtgång 9,1 lpm/m2

8%
FUKKVOT

13



14 PROFIL 3132/3486*

PROFIL 3132/3486*

Den här panelen är vitmålad och har en fin slät yta. Den 
ytan är både modern och stilren. Färgen täcker på ett bra 
sätt, samtidigt som träets levande känsla finns kvar.

Panelen har en slipad slät yta och en mycket liten fas som 
ger en mjuk övergång mellan varje bräda.

Här kan man skapa ett nästan slätt tak med träkänsla, 
men som samtidigt är ett bra alternativ till tex ett gipstak. 

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig 
väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är 
optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.

SLÄTSPONT TGV

8%
FUKKVOT

15

112

6

INFORMATION OM 
PROFIL 3132/3486*

Artikelnr 57843201511836
 57843201511842
 57843201511845
 57843201511848
 57848601511842*
 57848601511848*
Mått 15×118 mm
Profil Slätspont TGV
Fuktkvot  8 %
Behandling Målad vit
Färgkod: NCS S 0502-Y
 *Helvit NCS S 0500-N
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 118 mm
Täckande bredd 112 mm
Åtgång 8,9 lpm/m2
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PROFIL 3429

Den här borstade träpanelen ger en hemtrevlig och stilren 
känsla och blir en inredningsdetalj i sig. Vid borstningen för- 
svinner den mjuka vårveden från ytan och den hårdare ådring- 
en blir synligare. Den borstade ytan bidrar till fin struktur 
med mycket träkänsla och som passar såväl till en fondvägg 
eller som vägg-eller takyta i ett helt rum. Fuktkvoten är 8 pro- 
cent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite över tid. Det 
är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det 
nordiska inomhusklimatet. Panelen är omsorgsfullt tillverkad 
av norrländsk tall från hållbart skogsbruk. Det finns många 

fördelar med trä som vägg- och takmaterial. Utöver den na-
turliga träkänslan gör man ett klimatsmart val med träpanel.

SLÄTSPONT TGV

8%
FUKKVOT

15

112

6

INFORMATION OM PROFIL 3429

Artikelnr 57843501511842
 57843501511848
Mått 15×118 mm
Profil Slätspont TGV
Fuktkvot  8 %
Behandling Målad vit
Färgkod: NCS S 0502-Y
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 118 mm
Täckande bredd 112 mm
Åtgång 8,9 lpm/m2
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6

PROFIL 3371

Den finsågade ytstrukturen ger en rustik och naturlig känsla. 
Panelen finns i tre olika bredder som är kompatibla med 
varandra och går att blanda fritt om så önskas.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig 
väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är 
optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.

Den unika ytbehandlingen är vattenbaserad och miljövänlig. 
Träet är först behandlat med grundfärg och sedan med 
matt täckande färg som gör att den naturliga strukturen 
tränger igenom.

RAW panelerna är omsorgsfullt tillverkade av norrländsk 
tall från hållbart skogsbruk. Det finns många fördelar med 
trä som vägg- och takmaterial. Utöver den naturliga 
träkänslan gör man ett klimatsmart val med träpanel.

SLÄTSPONT TGV

8%
FUKKVOT

INFORMATION OM PROFIL 3371

Artikelnr 57847101509348
Mått 15×93 mm
Profil Slätspont TGV
Fuktkvot  8 %
Behandling Målad vit
Färgkod: NCS S 0502-Y
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 93 mm
Täckande bredd 87 mm
Åtgång 11,5 lpm/m2

PROFIL 337116



17PROFIL 3373

15

137

6

PROFIL 3373

Den finsågade ytstrukturen ger en rustik och naturlig 
känsla. Panelen finns i tre olika bredder som är kompati-
bla med varandra och går att blanda fritt om så önskas.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig 
väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är 
optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.

Den unika ytbehandlingen är vattenbaserad och träet 
är först behandlat med grundfärg och sedan med matt 
täckande färg som gör att den naturliga strukturen 
tränger igenom.

Panelen är omsorgsfullt tillverkad av norrländsk tall från 
hållbart skogsbruk. Det finns många fördelar med trä som 
vägg- och takmaterial. Utöver den naturliga träkänslan gör 
man ett klimatsmart val med träpanel.

SLÄTSPONT TGV

8%
FUKKVOT

INFORMATION OM PROFIL 3373

Artikelnr 57847301514348
Mått 15×143 mm
Profil Slätspont TGV
Fuktkvot  8 %
Behandling Målad vit
Färgkod: NCS S 0502-Y
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 143 mm
Täckande bredd 137 mm
Åtgång 7,3 lpm/m2



18 PROFIL 3128

88

15

4

PROFIL 3565

Pärlspont är profilen som passar 
i både nya och äldre bostäder. 

Pärlspontpanel har funnits i Sverige 
under många år. Pärlspont är 
fortfarande vanligt i bl a kök och 
matrum, för att skapa en genuin 
och klassisk atmosfär. 

Fuktkvoten är 8 procent och effek-
ten blir att träet rör sig väldigt lite 

över tid. Det är vår finaste kvalitet 
och den är optimalt anpassad 
efter det nordiska inomhusklimatet.

PÄRLSPONT

8%
FUKKVOT

INFORMATION OM PROFIL 3565

Artikelnr 900248524
Mått 15×95 mm
Profil Pärlspont
Fuktkvot  8 %
Behandling Målad vit
Färgkod: NCS S 0502-Y
Träslag Furu

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 15 mm
Totalbredd 95 mm
Täckande bredd 88 mm
Åtgång 11,4 lpm/m2
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PROFIL
3565

PÄRLSPONT
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PROFIL
3126

SPÅRPANEL
FINSÅGAD



21PROFIL 3216

14

113

6

2,0

INFORMATION OM PROFIL 3126

Artikelnr 57842601412042
 57842601412048
Mått 14×120 mm
Profil Slätspont finsågad
Fuktkvot  16 %
Behandling Målad vit
Färgkod NCS S 0502-Y
Träslag Gran

FAKTISKA MÅTT
Tjocklek 14 mm
Totalbredd 120 mm
Täckande bredd 113 mm
Åtgång 8,8 lpm/m2

PROFIL 3126

Den här panelen är gjord i gran 
och är ett mycket bra alternativ 
till furu. Den finsågade ytan ger 
en härligt rå och rustik känsla.

Just den här ytbehandlingen och 
fuktkvoten gör att panelen också 
passar i exempelvis ett uterum el-
ler våtrum där fuktkvoten vanligen 
är högre än i andra rum. 

SPÅRPANEL FINSÅGAD

16%
FUKKVOT



22 MONTERINGSANVISNING

MONTERINGS- 
ANVISNING
Före montering
Transportera och förvara panelen 
så att den inte utsätts för fukt. 

Var rädd om din inomhuspanel
Trä är en ren naturprodukt som 
sväller och drar ihop sig efter den 
omgivande luftfuktigheten och 
temperaturen. Man ska därför ta 
in panelen och låta den acklima-
tisera sig 48 timmar i förpacknin-
gen. Rumstemperaturen bör vara 
ungefär 20°C och luftfuktigheten 
i rummet bör ligga mellan 40 % 
och 60 %. 

Om produkten, även under kort tid, 
förvaras under andra förhållanden 
kan vi inte garantera resultatet. 
Öppna förpackningen inomhus 
efterhand som panelen ska monte-
ras. Var noga med att följa nedan-
stående monteringsanvisning.

Monteringsanvisning för inom-
huspanel på tak och väggar
Inomhuspanel ska monteras 
på ett plant underlag, t.ex. läkt, 
brädor eller reglar. Maximalt 
regelavstånd är 60 cm. Vi rek-
ommenderar att man använder 
dyckertpistol när man monterar 
panelen. Använd el-galvaniserad 
dyckert F-16, 50 mm, som skjuts 
fast på notsidan. 

Börja med att montera de första 
brädorna på en långvägg. För att få 
en rak montering bör man använda 
riktsnöre och kontrollera riktningen 
efter var femte panelbräda.

Ändspont
Inomhuspanel med ändspont kan 
sammanfogas mellan reglarna. 
Man får dock aldrig göra flera 
sammanfogningar intill varandra. 
Det måste finnas minst två hela 
panelbrädor mellan varje samman- 

fogning. För att få bästa resultat 
bör man limma samman änds-
ponterna. Övriga delar av tak/
vägg ska inte limmas. Kortaste 
längd på en inomhuspanel är 60 
cm och den ska fästas mot minst 
två reglar.

Inomhuspanel utan ändspont skall 
alltid sammanfogas över en regel. 
Båda ändarna ska spikas fast mot 
underlaget. Fördela sammanfogn-
ingarna över hela ytan. 

Nyansskillnader
Beijer vill uppmärksamma dig på 
att det kan förekomma kvalitets-
variationer och skillnader i färg el-
ler nyans mellan produkterna som 
visas i katalogen och de produk-
ter som du hittar hos Beijer. För 
att underlätta ditt val och jäm-
förelsemöjligheter rekommenderar 
vi att du tittar på provtavlorna, 
som du hittar i din Beijeranläg-
gning, för den aktuella produkten 
innan du beslutar dig.

Sortering före uppsättning
Under produktionen genomgår 
varje panel en noggrann sortering 
för att säkerställa att produkten 
uppfyller våra kvalitetskrav. Trä är 
dock en naturprodukt och det kan 
förekomma variationer.  Du bör 
därför kontrollera panelen noga, 
både före och under montering, 
för att sortera bort oönskade pan-
eler och använda dessa till annat.

Vi godkänner inte reklamationer 
baserade på kosmetiska fel, efter 
att panelen är/har monterats.



23??????????????????????????



24

raw-products.info
SE1101-242_RAW Invändig träpanel. STARK-Group. 1:a. utgåva 12/2020.
Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, slutsålda produkter samt ändringar i sortimentet. Tryck: CS Grafisk A/S


