
Regina
Skivmaterial

Interiörpanel Regina
Lättmonterade MDF-paneler med hög kvalitet och finish. 
Finns i flera olika profiler för tak och vägg.

Moelvens MDF-paneler är lätta att hantera och montera 
för såväl proffs som hemma-snickaren. Monteringen 
görs med s k dold infästning d v s inga synliga spikar. 

I Regina-sortimentet ingår profilerade MDF-paneler för 
både tak och vägg. Panelerna kan monteras i alla rum, 
även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. 

Komplettera med bröstlist, sockel och taklist i MDF för 
att skapa ditt goda rum.

www.moelven.se

Regina Klassisk Kombi med Flexilist i hörnet. Möbler och inredning från EM-Möbler.
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Interiörpanel Regina
- ett helt koncept profi lerade MDF-paneler

Panelerna monteras med dold infästning på vägg 
och/eller i tak.

Kombi-panelerna har not och spont på 4 sidor för 
löpande montering i tak eller vid liggande montering 
på vägg.

Alla målade paneler har samma vita kulör NCS S 0502-Y 
för optimala kombinationsmöjligheter för tak och vägg.

Väggskivor 

Pärlspont
Klassisk  
Linje

Tak och väggskivor 

Pärlspont Kombi 
Klassisk Kombi

Takskivor 

Sober
Rustik  
Tendens

Sortiment

Tjocklek:  6 mm
Format: Täckande yta 2435 x 600 mm
Bruttoformat:  2435 x 620 mm inkl not och spont
Färgkod, glans:  Omålad/Vit NCS S 0502-Y, glans ca 20
Spårbredd: Centrumavstånd mellan profi lerna
 85 mm Pärlspont och Klassisk  
 120 mm  Linje   
 

Pärlspont
Mjukare linjer som ger en mer gammaldags känsla  

Klassisk
En traditionell faspanel med slät yta  

Linje
En ny modern profi l som ger ett stilrent intryck 

NY PROFIL!

Väggpaneler med tre olika profi ler
Not och spont på långsidorna för dold montering

Möbler från EM-Möbler. Inredningsdetaljerna från EM-Möbler eller privata.

Regina Linje och Moelvengolvet Etna Ek

Klassisk - 

vitmålad eller omålad 

Linje - vitmålad
Pärlspont -

 vitmålad eller omålad
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Takskivor 

Sober
Rustik  
Tendens

Pärlspont Kombi
Med mjukare linjer som ger en mer 
gammaldags känsla. 

Kombi paneler - för tak och vägg
På vägg kan panelerna monteras stående eller liggande.

Klassisk Kombi och Pärlspont Kombi
Tjocklek:  6 mm      
Bruttoformat: 1215 x 405 mm inkl not och spont
Täckande yta: 1200 x 390 mm  4 skivor/paket - 1,87 m2 
Bruttoformat 2435 x 405 mm inkl not och spont 
Täckande yta: 2420 x 390 mm 4 skivor/paket - 3,77 m2   

Spårbredd:  Centrumavstånd mellan profi lerna 78 mm 
Färgkod, glans: NCS S 0502-Y, ca 20

Rustik och Sober
Tjocklek:  8 mm     
Täckande yta: 1190 x 280 mm  6 skivor/paket - 2 m2  
Bruttoformat: 1210 x 300 mm inkl not och spont
Färgkod, glans: NCS S 0502-Y, ca 20Regina Linje och Moelvengolvet Etna Ek

Klassisk Kombi
En traditionell faspanel med slät 
yta för tak och vägg. 

Takpaneler 
- Tendens, Rustik och Sober

Rustik
En grövre struktur för 
ett tak med mer liv i.

Sober
En slät yta som passar i 
alla miljöer.

Tendens 
Ett klassiskt innertak 
med slät yta.

Tendens
Tjocklek:  10 mm     
Täckande yta: 1200 x 600 mm  4 skivor/paket - 2,88 m2  
Bruttoformat: 1220 x 620 mm inkl not och spont
Färgkod, glans: NCS S 0502-Y, ca 20



www.moelven.se

Moelven Wood AB, Box 8006, 650 08 Karlstad

Tel. 054-53 64 00, Fax. 054-53 64 10

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.

Goda Rum
Att leverera byggvaror är i sig självt inte tillräckligt för att vara en 
livskraftig industri på lång sikt. Moelven har därför förpliktat sig till 
att gå ett steg vidare - till att ge folk goda rum.
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