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Sjöbod Lava



Dimension Träslag Behandling

13x120 Furu Borstad & målad

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. Sjöbod är ett bevis på vår stora 
kunskap och starka kärlek till trä. Väljer du Sjöbod får du en unik  
och effektfull vägg eller ett mycket unikt tak.

Sjöbod har en borstad yta som ger en naturtrogen känsla av 
trä som nötts av väder och vind. Panelen är färdigmålad och 
ger ett snabbt och snyggt resultat. Panelen är ändspontad 
och har profil Slät som ger ett smalt spår på 2mm. Sjöbod 
finns i färgerna Sten, Snö, Lava och Kakao.

Sjöbod

Sjöbod

Effekt

Sjöbod Sten

Sten Lava Snö Kakao

• • • •

Moelvens paneler är målade med en färg 
som ger ett mycket bra och långvarigt 
skydd och en garanti mot kvistgulning i 
hela 5 år. Det är vi ensamma om i Sverige.

Observera att färgerna på panelerna i broschyren kan avvika mot verkligheten. Besök gärna våra produktutställningar i bygghandeln 
för att se och känna på panelerna. Kom ihåg att varje bräda är unik och att det förekommer naturliga färgvariationer.
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Ett uråldrigt hantverk
Trä har alltid varit en viktig råvara för människan. Vi på Moelven är 
stolta över att föra vidare en tradition och ett hantverk som sträcker 
sig flera tusen år bakåt i tiden. Och för oss är trä så mycket mer än 
bara en råvara. 

Att vistas i naturen har alltid fyllt oss människor med lugn.  
Våra produkter är för oss ett sätt att föra in naturen i våra hem.
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