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Trä – en del av naturen
Ta in en bit av naturen och skapa nya goda rum
med ett levande material. Interiöra produkter i
massivt trä skapar värme, trivsel och karaktär i
dina rum oavsett om du vill ha en klassisk eller
modern stil.

Panel: Trend Slät Vitvax. Golv: Moelvengolvet Etna Furu.
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Lätt att sätta upp träpanel
Att sätta upp träpanel är mycket enklare än många föreställer sig. 
Hitta reglar att fästa panelen i så kan du börja med det roliga direkt.
Se hur enkelt det är på moelven.com/se/monterapanel

Det är du som väljer färg
Hittar du inte vad du söker i standard- 
sortimentet kan du ändå skapa det rum 
du vill med exakt den färg du vill ha.

Vitmålade paneler med garanti
Moelvens vita paneler är målade med en färg som ger ett mycket 
bra och långvarigt skydd och en garanti mot kvistgulning.
Det är vi först i Sverige med.
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Du kan välja ur 
hela NCS skalan.

Panel: Rough Vit. Golv: Moelvengolvet Etna Furu. Panel: Tindra Brons. Golv: Moelvengolvet Arctic Ek.

Panel: Trend Pärlspont, NCS S 1050-R20-B. Golv: Värmlandsgolvet vitmålat.



Massiva träpaneler 
med hyvlad slät yta

Trend
Interiörpanel

De massiva träpanelerna som ingår i serien Trend har en hyvlad,  
slät yta där trästrukturen anas under färgen. Panelerna finns i flera 
olika profiler som alla ger sin unika stil. 
Standardfärgen är vit NCS S0502-Y men alla NCS-kulörer finns 
att beställa. 
Panelerna är spontade på ett sätt som gör monteringen enkel. 
Panelerna är även ändspontade så det blir snyggt att sätta ihop 
brädorna även på längden om man t ex väljer att ha panelen liggande.  
Se monteringsfilmen på moelven.com/se/monterapanel.

Panel: Trend Klassisk.
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Trend Klassisk
Trend Klassisk med fasad kant och ett spår på 10 mm ger ett 
effektfullt men ändå sobert och modernt intryck i alla rum såväl på 
vägg som i tak. Alla dimensioner och längder av Trend Klassisk är 
ändspontade. Alla NSC-kulörer finns som beställningsvara. 

Produkt Dimension Obehandlad Vitvax Täckmålad vit Träslag

Trend
Klassisk

12 x 95 • Furu

14 x 120 • • • Furu

Trend Pärlspont 
Trend Pärlspont ger en traditionell stil i alla rum och kan monteras 
på vägg eller i tak. Alla dimensioner och längder av Trend Pärlspont 
är ändspontade. Alla NSC-kulörer finns som beställningsvara.

Produkt Dimension Obehandlad Vitvax Täckmålad vit Träslag

Trend
Pärlspont

12 x 95 • • • Furu

14 x 120 • Gran

Trend Pärlspont

Trend Klassisk



7

Interiörpanel Trend

Trend Soft
Trend Soft har en rundad profil som ger en mjuk och varm framto-
ning. Passar bra både på vägg och i tak. Alla längder av Trend Soft 
är ändspontade. Alla NSC-kulörer finns som beställningsvara. 

Produkt Dimension Obehandlad Vitvax Täckmålad vit Träslag

Trend Soft 14 x 120 • • • Furu

 

Trend Soft
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Interiörpanel Trend

Trend Fas
Trend Fas har ett v-format spår mellan brädorna. En enkel fin profil 
som passar både på vägg och i tak. Alla längder av Trend Fas är 
ändspontade. Alla NSC-kulörer finns som beställningsvara.

Produkt Dimension Obehandlad Vitvax Täckmålad vit Träslag

Trend Fas 14 x 120 • Furu

Trend Fas

Trend Slät
Trend Slät, med rak kant och ett smalt spår på ca 2 mm ger ett 
modernt, enkelt och varmt intryck i alla rum såväl på vägg som i 
tak. Alla längder av Trend Slät är ändspontade. Alla NSC-kulörer 
finns som beställningsvara. 

Produkt Dimension Obehandlad Vitvax Täckmålad vit Träslag

Trend Slät 14 x 120 • • • Furu

Trend Slät



RoughTM

Rough har en finsågad yta som ger ett tufft och modernt intryck. 
Panelen är färdigmålad och ger därmed ett snabbt och snyggt 
resultat. Alla dimensioner och längder är ändspontade. 
Alla NSC-kulörer finns som beställningsvara. Panelen har profil Slät 
som ger ett spalt spår på 2 mm.

Produkt Dimension Vit Titansvart Väderbiten grå Träslag

Rough 14 x 95 • Gran

14 x 120 • • • Gran

14 x 145 • Gran

Massiva träpaneler 
med robust finsågad yta

Attityd
Interiörpanel

De massiva träpanelerna som ingår i serien Attityd har en finsågad 
yta. Den robusta, något grova, ytan ger ett speciellt uttryck och en 
unik attityd till rummet. Passar bra både på vägg och i tak. Använd 
panelen i hela rummet, som fondvägg eller bygg din egen möbel. 
Panelerna är spontade på ett sätt som gör monteringen enkel. 
Panelerna är även ändspontade så det blir snyggt att sätta ihop 
panelen även på längden om man väljer att ha panelen liggande. Se 
monteringsfilmen på moelven.com/se/monterapanel.

Panel: RoughTM Vit.
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Massiva träpaneler
med effektfull borstad yta

De massiva träpanelerna som ingår i serien Effekt har alla en 
borstad yta. Den rustika ytan skapar en härlig känsla och för 
tankarna till naturen och dess krafter. Varje bräda har ett unikt 
utseende tack vare den speciella borstningsprocessen. Den största 
skillnaden mellan Effekt Tindra och Effekt Sjöbod är att Tindra har 
en skimmrande yta medan Sjöbod har ett mer matt uttryck. Dessa 
paneler är ett bevis på vår stora kunskap och starka kärlek till trä. 

Väljer du en Effektpanel får du en unik och effektfull vägg eller ett 
mycket unikt tak.  

Panelerna är spontade på ett sätt som gör monteringen enkel. 
Panelerna är även ändspontade så det blir snyggt att sätta ihop 
panelen även på längden om man väljer att ha panelen liggande.  
Se monteringsfilmen på moelven.com/se/monterapanel.

Effekt
Interiörpanel

Effekt Tindra Brons
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Tindra
Den borstade ytan står i perfekt kontrast till den djupa, intensiva 
färgen och skapar ett spännande kontrastfyllt uttryck på väggen. 
Den lilla förnimmelsen av skimmer ger ett exklusivt uttryck som 
man lätt kan arbeta vidare med i interiören. Alla längder av Tindra är 
ändspontade. Panelen har profil Slät som ger ett spalt spår på 2 mm.

Produkt Dimension Brons Träslag

Tindra 14 x 120 • Furu

Sjöbod
Sjöbod har en borstad yta som ger naturtrogen känsla av trä som 
nötts av väder och vind. Panelen är färdigmålad och ger ett snabbt 
och snyggt resultat. Alla längder av Effekt Sjöbod är ändspontade.
Panelen har profil Slät som ger ett spalt spår på 2 mm.

Produkt Dimension Sand Mocca Svart Träslag

Sjöbod 14 x 120 • • • Furu

Tindra

Sjöbod

Interiörpanel Effekt
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Med de profilerade panelskivorna Regina skapar du snabbt och
enkelt dina nya rum. Panelskiva Regina är ett prisvärt alternativ
som ytskikt till innerväggar och tak och kan monteras i alla rum,
även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. 
Panelskivorna är lätta att hantera och de monteras enkelt och 
snyggt utan synliga spikar av såväl proffs som hemmabyggare.
Alla panelskivor i Reginasortimentet tillverkas av MDF och är 
vitmålade i NCS S0502-Y (med undantag för Regina Original). 
Komplettera ditt rum med lister i MDF för att få en fint helhets-
intryck. Det finns t ex sockel, foder, bröst-, hörn- och taklist i MDF.

Nyskapande panelskivor
med hög finish

Regina®

Panelskiva

Panel: Regina® Pärlspont Kombi.
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Regina® Linje

Panelskivor för vägg
Panelskivor med not och fjäder på långsidorna för dold montering.
Avsedda för montering lodrätt på vägg.  
Alla paneler är vitmålade i NCS S0502-Y.

Regina Klassisk
En traditionell panel med fasad kant och ett spår på 10 mm som  
ger ett effektfullt och klassiskt intryck. Spårbredd c/c 85 mm.

Produkt Dimension Vit 

Klassisk 6 x 2435 x 620 •

Regina Pärlspont
En mer gammaldags och romantisk panel som även används 
för att skapa karaktär i moderna hem. Spårbredd c/c 85 mm.

Produkt Dimension Vit 

Pärlspont 6 x 2435 x 620 •

Regina Linje
En modern profil som har ett v-format smalt spår.
Spårbredd c/c 120 mm.

Produkt Dimension Vit 

Linje 6 x 2435 x 620 •

Panelskiva Regina®

Regina Linje

Regina Pärlspont

Regina Klassisk
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Regina® Klassisk Kombi

Panelskivor för vägg och tak
 Panelskivor med not och fjäder på skivornas alla fyra sidor för 
dold montering. Avsedda för montering lodrätt eller vertikalt  
på vägg eller i taket. De kortare skivorna passar utmärkt som 
bröstpanel. Panelskivorna har en slät yta, förutom ”Struktur” 
som har en något strukturerad yta. Alla paneler är vitmålade i 
NCS S0502-Y.

Regina Klassisk Kombi
En traditionell panel med fasad kant och ett spår på 7 mm som 
ger ett effektfullt och klassiskt intryck. Spårbredd c/c 78 mm.

Produkt Dimension Vit 

Klassisk Kombi 6 x 1215 x 405 •
6 x 2435 x 405 •

Regina Pärlspont
En mer gammaldags och romantisk profil som även används  
för att skapa karaktär i moderna hem. Spårbredd 78 mm.

Produkt Dimension Vit 

Pärlspont Kombi 6 x 1215 x 405 •
6 x 2435 x 405 •

Pärlspont Struktur 
Kombi 6 x 2435 x 405 •

Regina Pärlspont 
Struktur Kombi

Regina Pärlspont 
Kombi

Regina Klassisk 
Kombi
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Panelskiva Regina®

Regina Sober
Sober har en slät yta som passar i alla miljöer.  
Vitmålad takskiva i MDF med hög finish.   

Produkt Dimension Vit borstad Vit slät

Sober 8 x 1210 x 300 •

Regina Rustik
Rustik har en grövre struktur för ett tak med mer liv i.  
Vitmålad takskiva i MDF med hög finish.   

Produkt Dimension Vit borstad Vit slät

Rustik 8 x 1210 x 300 •

Regina Tendens
Tendens har en slät yta som passar i alla miljöer och ett något 
större format för snabbare montering.  
Vitmålad takskiva i MDF med hög finish.

Produkt Dimension Vit borstad Vit slät

Tendens 10 x 1220 x 620 •

Regina Original – spånskiva
Regina Orginal är en folierad spånskiva för tak. NCS 0500. 

Produkt Dimension Omålad Vit 

Original 12 x 1220 x 620 •

Regina® Rustik

Innertakskivor
Panelskivor med not och fjäder på långsidorna för dold montering.
Skivorna är avsedda för montering i tak. Alla MDF paneler är 
vitmålade i NCS S0502-Y.

Regina Original

Regina Tendens

Regina Rustik

Regina Sober
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I Sverige är gran det vanligaste träslaget på panel som används i 
bastun. Som ett komplement och ett välkommet designinslag finns 
andra träslag som med olika utseende och färg förhöjer känslan av 
ro och avkoppling. 
Träslagen till Moelvens bastulavar är utvalda inte bara för dess 
kvistrena kvalité och utseende, utan även för att de leder mindre 
värme och ger en behaglig yta att sitta på. 

TermoAsp och TermoAsk är träslag som värmebehandlas och 
därmed får en djupare och mörkare färgton. Det gör att man kan ha 
ett och samma träslag men ändå skapa olika effekter. Självklart kan 
man lika gärna blanda olika träslag. Möjligheterna att skapa en 
vacker och unik bastu och spamiljö är många.  
Vill du bli inspirerad och läsa mer om våra olika träslag till bastu? 
Besök moelven.com/se/bastu

Moderna träslag 
i bastun

Bastu

Bastu: TermoAsp.
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www.moelven.se

Produkt Dimension Obehandlad Värme-
behandlad

Träslag

Bastupanel  – Gran Klassisk 12 x 70 • Gran

Bastupanel  – Gran Klassisk 14 x 95 • Gran

Bastupanel  – Gran Soft 12 x 70 • Gran

Bastupanel  – Gran Soft 14 x 95 • Gran

Bastupanel  – Al Soft 12 x 65 • Al

Bastupanel  – Asp Soft 12  x 65 • Asp

Bastupanel  – Asp Soft 12 x 90 • Asp

Bastupanel  – TermoAsp Soft 12 x 90 • Asp

Bastupanel  – Cederträ Soft 17,5 x 93 • Ceder

Bastulav – Al 21  x 65 • Al

Bastulav – Al 28 X 65 • Al

Bastulav – Al 28 X 90 • Al

Bastulav – Asp 21  x 65 • Asp

Bastulav – Asp 28 x 90 • Asp

Bastulav – TermoAsp 21  x 65 • Asp

Bastulav – TermoAsp 28 x 90 • Asp

Bastulav – Cederträ  26 x 68 • Ceder

Foder Asp 12 x 42 • Asp

Foder TermoAsp 12 x 42 • Asp

Foder Al 12 x 42 • Al

Kantbräda till lavar, limmad, Asp 40 x 140 • Asp

Kantbräda till lavar, limmad, TermoAsp 40 x 140 • Asp

Kantbräda till lavar, limmad, Al 40 x 140 • Al

Kvartstav  – innerhörn med pärla, Asp 25 x 25 • Asp

Kvartstav  – innerhörn med pärla, TermoAsp 25 x 25 • Asp

Kvartstav  – innerhörn med pärla, Al 25 x 25 • Al

 

Bastu

Cederträ

Bastulav
Al

Bastulav
Asp

Bastulav
TermoAsp

Foder
Al

Foder
Asp

Foder
TermoAsp

Kantbräda
Al

Kantbräda
Asp

Kantbräda
TermoAsp

Bastupanel  
Gran Klassisk

Bastupanel
Gran Soft

Bastupanel
Al Soft

Bastupanel
 Asp Soft

Bastupanel
TermoAsp Soft

Kvartstav
TermoAsp

Kvartstav
Asp

Kvartstav
Al
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Lister till alla rum

Listen är kronan på verket på ditt byggprojekt. Valet av list är 
avgörande för karaktären på ditt rum. Klassiskt, elegant, funkis, 
lantligt, modernt - ja välj själv, men listen är som dina skor - du 
kanske inte ser det själv, men andra gör det! 

Moelvens listsortiment består av foder, socklar, taklister, vägglister, 
foglist, fönstersmyg, planhyvlat och ett antal speciallister. Listerna 
finns i en mängd olika profiler och träslag med varierande ytbe-
handling.

Vårt bassortiment består av den traditionella listen i kvistren furu. 
En furulist vare sig den är färdigmålad eller målas på plats är alltid 
rätt och sätter en riktig kvalitetsprägel på ditt rum.
I vårt kompletta sortiment hittar du också andra träslag som ek och 
björk samt naturligtvis även egentillverkad MDF-list.

Lister

Goda rum
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Sockel
Ett vackert golv ramas in av en passande 
sockel. I vårt sortiment hittar du olika 
profiler, träslag och ytbehandlingar som 
passar just ditt golv.

Taklister
Övergången mellan vägg och tak blir 
snyggare med en passande taklist. Moelven 
har taklister som passar till alla slags tak, 
från släta till paneltak i olika profiler. Välj en 
list som går i stil med rummet.

Foder
Foder används runt dörrar och fönster som 
på ett snyggt sätt ramar in dörren eller den 
vackra utsikten. Moelven erbjuder en rad 
profiler i olika träslag med olika ytbehand-
lingar.

Hörnlister
Dessa lister används i utvändiga och 
invändiga hörn. Listerna finns i olika 
dimensioner och hörnlisten finns både som 
vitmålad och obehandlad.

Bröstlister
En bröstlist används t ex som avslutning på 
en bröstpanel. Välj en profil som passar till 
profilen på din panel.

Fönstersmyg och  
dörromfattning
Fönstersmyg används för utsalning runt 
fönster. Dörromfattningar används för att 
skapa en öppning utan en dörr. Välj mellan 
furu och MDF.

Lister
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Lister

Flexilist
Flexilisten i folierad MDF kan användas till 
både invändiga och utvändiga hörn. Passar 
både vägg och tak. Flexilisten har en flexibel 
vinkel så den passar i alla hörn.

Dekorklossar  
Det är detaljerna som gör det.Med dekor-
klossar får du snygga hörn. De är anpassade 
så du slipper geringen.

Täcklister
Foglist, smyglist och kvartsstav är små 
tunna lister som används för att dölja 
övergångar som det vanliga fodret eller 
sockeln ej täcker. En kvartsstav kan t. ex. 
monteras mot en dörrtröskel eller som en 
extra golvlist mot den befintliga om du 
lägger ett nytt golv utan att ta bort den 
gamla sockeln.

Obehandlad furu Vitmålad furu

Ädelträ MDF



Att gå barfota på ett äkta trägolv är varmt och skönt. Massiva 
trägolv ger liv och värme och dämpar ljudnivån.

Ek är ett hårdare träslag som tål tuffare miljöer än furu. Välj träslag 
efter rum och hur det ska användas.

Gemensamt för alla våra behandlade Moelvengolv är att de är 
behandlade med Osmo hårdvax, en av marknadens mest slitstarka 
ytbehandlingar. Det gör golven lättskötta och tåliga.

Massiva trägolv fungerar alldeles utmärkt ihop med golvvärme.

Massiva trägolv
med naturlig känsla

Moelvengolvet

Massiva trägolv

Kvalitet Furugolv
Natur  – Friska kvistar med inslag av någon svartkvist. 
Ekonomi – Friska kvistar, inslag av svartkvist och mindre
  kvisturslag förekommer.

Kvalitet Ekgolv 
Natur – Inslag av kvist och naturliga färgvariationer. 
Rustik – Kvistar, varierande trästruktur och mindre
  lagningar förekommer.

Golv: Moelvengolvet Cognac Furu.
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Arctic Furu

Arctic Ek

Arctic Furu
Med lätta och ljusa färger på golvet öppnar rummet upp sig och 
ger intryck av att vara stort. Arctic är behandlat med vitpigmen-
terad Osmo hårdvaxolja.

Arctic Ek
Ekgolv i utförande Arctic ger en ljus och lätt känsla som i kombina-
tion med ett gediget golv ger en exklusiv känsla. Arctic är behandlat 
med vitpigmenterad Osmo hårdvaxolja.

Produkt Träslag Dimension
(mm)

lpm/m2 Hyvlad Borstad
N E R N E R

Arctic Furu 14 x 117 9,10 • •
Arctic Furu 20 x 142 7,46 •
Arctic Furu 25 x 142 7,46 • •
Arctic Furu 25 x 162 6,45 • • • •
Arctic Furu  25 x 187  5,56 • •
Arctic Furu 30 x 187 5,56 • •
Arctic Ek 20 x 147 7,14 •

N = Natur, E = Ekonomi, R = Rustik (Se förklaring sid 21)
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Etna Furu

Etna Ek

Etna Ek
Ett golv med ett rustikt uttryck som i kombination med din egen 
stil ger ditt hem ett personligt uttryck. Etna är behandlat med 
en svart Osmo hårdvaxolja.

Etna Furu
Ett härligt furugolv med en speciell varm och unik färg. Färgen 
passar till ljusa interiörer och golvet kan levereras med hyvlad 
eller borstad yta. Etna är behandlat med en svart Osmo 
hårdvaxolja.

Produkt Träslag Dimension
(mm)

lpm/m2 Hyvlad Borstad
N E R N E R

Etna Furu 14 x 117 9,17 • •
Etna Furu 20 x 142 7,46 • •
Etna Furu 25 x 142 7,46 • •
Etna Furu 25 x 162 6,45 • • • •
Etna Furu 25 x 187 5,56 • •
Etna Furu 30 x 187 5,56 • •
Etna Ek 20 x 147 7,14 •

N = Natur, E = Ekonomi, R = Rustik (Se förklaring sid 21)

Moelvengolvet



Nordic Ek

Nordic Furu

Nordic Ek
En naturligt varm brun ton på golvet ger hela rummet en behaglig 
och avslappnad atmosfär. Nordic är behandlat med en klar  
hårdvaxolja från Osmo som framhäver den naturliga trästrukturen.

Nordic Furu
Ett furugolv där ytan liknar ett lackat golv, men har hårdvaxoljans 
bättre egenskaper med en mycket tålig yta och ett enklare under- 
håll. Nordic är behandlat med en klar hårdvaxolja från Osmo som 
framhäver den naturliga trästrukturen.

Produkt Träslag Dimension
(mm)

lpm/m2 Hyvlad Borstad
N E R N E R

Nordic Furu 14 x 117 9,17 •
Nordic Furu 20 x 142 7,46 •
Nordic Furu 25 x 142 7,46 •
Nordic Furu 25 x 162 6,45 •
Nordic Furu 25 x 187 5,56 •
Nordic Ek 20 x 147 7,14 •

N = Natur, E = Ekonomi, R = Rustik (Se förklaring sid 21)



Cognac Furu

Cognac Furu
Cognacfärgen ger varje rum en varm och harmonisk känsla. Färgen 
är tidlös och gör sig bra tillsammans med ljusa färger och interiörer.

Anderna Furu

Anderna Furu
Härliga gråtoner och levande struktur. Färgen Anderna ger 
en lugn och fin interiör och passar bra tillsammans med mörka 
paneler och ljusa tapeter. 

Produkt Träslag Dimension
(mm)

lpm/m2 Hyvlad Borstad
N E R N E R

Anderna Furu 14 x 117 9,10 •
Anderna Furu 20 x 142 7,46 • •
Anderna Furu 25 x 142 7,46 • •
Anderna Furu 25 x 162 6,45 • • • •
Anderna Furu 25 x 187 5,56 • •
Anderna Furu 30 x 187 5,56 • •

N = Natur, E = Ekonomi, R = Rustik (Se förklaring sid 21)

Produkt Träslag Dimension
(mm)

lpm/m2 Hyvlad Borstad
N E R N E R

Cognac Furu 14 x 117 9,17 •
Cognac Furu 20 x 142 7,46 • •
Cognac Furu 25 x 142 7,46 • •
Cognac Furu 25 x 162 6,45 • • • •
Cognac Furu 25 x 187 5,56 • •
Cognac Furu 30 x 187 5,56 • •

N = Natur, E = Ekonomi, R = Rustik (Se förklaring sid 21)

Moelvengolvet
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Moelvengolvet Natur
Moelvengolvet Natur är ett obehandlat furugolv som ger dig 
möjlighet att själv välja behandling och utseende på golvet. Golvet 
bör ytbehandla med olja, lut, hårdvax eller annat före läggning.

Moelvengolvet Natur

Moelvengolvet

Produkt Träslag Dimension
(mm)

lpm/m2 Obehandlad
N E R

Moelven-
golvet 
Natur

Furu 14x177 9,17 •
Furu 20x142  7,46 •
Furu 25x142 7,46 •
Furu 25x162 6,45 •
Furu 25x187 5,56 •
Furu 30x187 5,56 •

N = Natur, E = Ekonomi, R = Rustik (Se förklaring sid 21)



Värmlandsgolvet Furu ekonomi 
Obehandlat furugolv där t ex brädor med friska kvistar, inslag av 
svartkvist och mindre kvisturslag förekommer. Man kan därför komma 
att behöva kapa bort vissa partier om man inte kan planera läggning-
en på ett sånt sätt att defekterna kommer att döljas av möbler etc. 

Produkt Träslag Dimension
(mm)

lpm/m2 Hyvlad
N E R

Värmlandsgolvet Furu 14 x 117 9,17 •
Furu 25 x 165 6,37 •

 N = Natur, E = Ekonomi, R = Rustik (Se förklaring sid 22)

Det ekonomiska 
obehandlade golvet

Värmlandsgolvet

Massiva trägolv

Ett ekonomiskt alternativ till Moelvengolvet Natur. Genom att  
välja ett obehandlat massivt furugolv får man möjlighet att själv 
välja behandling och utseende på golvet. Golvet bör ytbehandla 
med olja, lut, hårdvax eller annat före läggning.

Golv: Värmlandsgolvet, Obehandlad Furu.



Moelven Wood AB, Box 8006, 650 08 Karlstad
Tel: 054-53 64 00, Fax 054-53 64 10
E-mail: post.wood@moelven.com

Leva Skandinaviskt   Moelvenkoncernen har som långsiktigt mål att vara det 

naturliga valet för folk som ska bygga och bo skandinaviskt. Vi ska ligga långt 

framme när det gäller att utveckla skandinavisk byggtradition.

www.moelven.se

Goda rum
Moelvens uppgift är att skapa goda rum för människor. Goda rum 
är en förutsättning för goda miljöer i vidare mening. Moelven 
bygger sin verksamhet på skandinaviska värderingar och på 
kunskap om människors levnadsvillkor, behov och önskemål.
Moelvenkoncernens mål är att vara det naturliga valet för folk som 
ska bygga och bo skandinaviskt.

Trä – ett levande material
Trä är ett levande material som rör sig i takt med den relativa 
luftfuktigheten. Det är därför viktigt att paneler och golv av massivt 
trä acklimatiseras i rummet där det ska monteras. När träet har en 
fuktkvot på 10-12% är det lämpligt att montera. Hur lång tid beror 
på hur stor skillnad det är i temperaturen och luftfuktigheten 
mellan lager och rum. Trä trivs i samma miljö där vi människor trivs 
d v s ca 20˚C och en relativ luftfuktighet på ca 40-60%. Mer 
information om hur du acklimatiserar interiöra produkter i massivt 
trä finns på moelven.se.
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