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Moelven terrassebord
vil være med å skape
det lille ekstra til
din terrasse

Impregnert
Terrasse

Scann inn QR-koden
for å komme deg inn på
Moelvens internettsider.

iPhone/Android
Forsidebildet:
Farger
Hvit vegg: Lady 1622 Refleksjon / Lady Interiør Tre
Grå vegg: Lady 1877 Valmuefrø / Lady Interiør Tre
Tak: Lady 1622 Refleksjon / Lady Interiør Tre

– våre terrassebord er naturprodukter i heltre

Impregnert

CU Impregnert terrasse

Royal impregnert

Tre er lett og sterkt, og er derfor godt egnet i
konstruksjoner. Norge har lange og gode tradisjoner
for trebruk, og vi har flere hundre års erfaring for at
tre er et velegnet materiale på våre breddegrader.
I bruk der det stilles store krav til holdbarhet og
levetid, er trykkimpregnert tre et fornuftig valg.

Fordeler med Royal impregnering;
• Formstabilt
• Lavere fuktopptak
• Mindre sprekk
• UV beskyttet
• Mindre vedlikehold (må ikke oljes første året)

Ubehandlet CU

Lm pr kvm

Terrassebord

21x095
21x120
28x095
28x120
28x145
34x145

10,0
8,0
10,0
8,0
6,7
6,7

●

● Cu

● Cu rillet

●
●
●●
●●
●

Dimensjon i mm

Lm pr kvm

Terrassebord

28x120
28x120
28x120

8,0
8,0
8,0

Brun
Brun m/riller
Klar

Produktet er godkjent i bruksklasse AB
bruk over mark

Produktet er godkjent i bruksklasse AB
bruk over mark

● Impregnert trelast inneholder ikke lysfilter og kan
overflatebehandles snarest etter montering.
OBS! Må være tørt, max 25% fuktighet.

● Husk å montere med en liten avstand mellom
bordene 4 mm. Monteres med rustfrie skruer A2.

● Impregnerte terrassebord anbefales å
overflatebehandles med Trebitt terrassebeis.
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Dimensjon i mm
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28x120 Royal brun rillet

● Royal terrassebord anbefales å overflatebehandles
med Royal olje.
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Termotre

Termotre

Ubehandlet termofuru vil over tid gi sølv grå patina.
Ønskes den opprinnelige fargen å beholdes, anbefales det å behandle med Osmo oljer.

Termofuru terrasse
Moelven leverer termotre til terrasser i ulike 
dimensjoner og treslag. Fargen på varmebehandlede
terrasser i termofuru er kastanjebrun.
Levetiden til termotre er avhengig av byggets
beliggenhet, konstruksjon, klima og lignende faktorer
som kan påvirke materialet.
Husk å montere med en liten avstand
mellom bordene 4 mm.
Monteres med rustfrie skruer A2.

Termoask terrasse

For fullstendig montering og vedlikehold se:
moelven.no

Produktene monteres
med rustfrie skruer.

Ubehandlet termoask.

Termoask ubehandlet gir en grå patina over tid.

Varmebehandlet ask er mokkabrun. Varmebehandlet tre
er meget formstabilt. Bordene er gjennomfarget.
Levetiden til termotre er avhengig av byggets beliggenhet, konstruksjon,
klima og lignende faktorer som kan påvirke materialet.
VIKTIG: Det MÅ benyttes rustfrie terrasseskruer til montering
av varmebehandlet tre!

Dimensjon i mm

Løpemeter m2

Furu

26x092
26x115
26x140

10, 3
8,3
6,9

●
●
●

Dimensjon i mm

Løpemeter m2

Ask

26x115
26x130
26x160

8,3
7, 4
6,1

●

●
●

115 og 130 mm
bredde kan
monteres usynlig
med metallklips.
160 mm bredde må
montere med synlige
skruer. Vi anbefaler å
forbore, samt å
forsenke skruene.

Husk å montere
med en liten avstand
mellom bordene 4 mm.
Monteres med rustfrie
skruer A2.
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Termotre

Sibirsk Lerk

Termoask vil over tid gi en grå patina.
Ønskes den opprinnelige fargen å beholdes, anbefales det å behandle med Osmo oljer.

Ny Sibirsk Lerk.

Termoask Quickdeck

Sibirsk lerk

Moelven kan levere exclusive terrassebord som er egnet til montering
på terrasser i boligblokker eller monteres på faste underlag som
betongplater eller lignende. Quickdeck leveres i to varianter.

Sibirsk lerk er et godt alternativ til dem som ønsker
seg terrasse som vil ha en naturlig grå patina.

Dimensjon i mm

Lengder i m

31x238x2000

0,5-1,0-1,5-2,0 per pakke
(Pr pakke 1,904 kvm)

Et av hovedproduktene i Sibirsk lerk er terrassedekke.
Den høye fett- og harpiksandelen beskytter treslaget mot
råteskader og øker levetiden kraftig. Levetiden til sibirsk
lerk er avhengig av byggets beliggenhet, konstruksjon,
klima og lignende faktorer som kan påvirke materialet.

Treheller

Husk å montere med en liten avstand mellom bordene
4 mm. På 145 mm må avstanden være 6 mm mellom
bordene. Monteres med rustfrie skruer A2.

Dimensjon i mm
31x199x0395 per helle
(Pr pakke 0,39 kvm)
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Ny Sibirsk Lerk.

Dimensjon i mm

Løpemeter/m2

28x120
28x145

8,0
6,6

Lerk
●
●

Brygger
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Tretak

Tretak

Tretak i Termotre furu

Tretak i Sibirsk lerk

Levetiden til termotre er avhengig av byggets beliggenhet,konstruksjon,
klima og lignende faktorer som kan påvirke materialet. Et tretak er bygget
opp med sløyfer og lekter, slik at hele konstruksjonen har mulighet for
luftgjennomgang. Dermed vil bordene alltid kunne tørke opp igjen.

Levetiden til sibirsk lerk er avhengig av byggets beliggenhet, konstruksjon,
klima og lignende faktorer som kan påvirke materialet. Et tretak er
bygget opp med sløyfer og lekter slik at hele konstruksjonen har mulighet
for luftgjennomgang, dermed vil bordene alltid tørke opp igjen.

Moelven AS leverer tretak i varmebehandlet furu i dimensjon 20x140 mm.
Produktet er høvlet på fire sider med en spesialprofil som gjør at over/
underligger får 30 mm overlapp. Festes kun i overliggeren, med 75 mm
rustfrie skruer, min. A2. Se fullstendig monterings veiledning på moelven.no

Termofuru
Dimensjon i mm

Sibirsk lerk
Dimensjon i mm

20x140

21x145

Moelven AS leverer tretak i sibirsk lerk i dimensjon 21x145 mm.
Produktet er høvlet på fire sider med en spesialprofil som gjør at
over/underligger får 30 mm overlapp. Festes kun i overliggeren,
med 75 mm rustfrie skruer, min. A2. Se fullstendig monterings
veiledning på moelven.no

Moelven har forslag til løsninger for tretakrenner. Se side 16.
Moelven har forslag til løsninger for tretakrenner. Se side 16.
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Tretak

Tretak

Tretak CU

Montering av tretak
Montering

Tretaket fra Moelven er produsert av furu, CU trykkimpregnert i klasse AB.
Taket vil over tid få en vakker grå patina.

Tretak monteres på et godt tett undertak med
underlagspapp. Sløyfer legges langs takfallet i
ca. 600 mm avstand. Lekter legges på tvers av
takfallet i 600 mm avstand.
Se ellers detaljer på tegning. Det bør benyttes
skruer som er rustbeskyttet. Sløyfer festes med
skiferstift 20/36 og lektene* med galvanisert
spiker 28/90.

Takbordene skal skrues uten at disse går
igjennom lekten (se tegning). Dette for å unngå
at undertaket skades ved stor belastning.
Til bruk av skruer anbefales:
Rustfrieskruer A2
Til underligger: 5,0 x 55 mm
Til overligger: 5,0 x 75 mm
Råd og veiledning finner du også
i NBI Byggdetaljblad A544.106.
* Lektene spikres på overgurt.

Tretak i CU trykkimpregnert.

Tretak Royal

Slik festes Moelven tretak
Uhøvlet side opp

Tretaket fra Moelven er produsert av furu, Royal impregnert i klasse AB.
Taket vil over tid få en vakker grå patina.
Tretak i Royal impregnert.

Lekt

Dimensjoner og nødvendige materialer

Tykkelsen er 22 mm og bredden på takbordene er 148 mm.
Det er drensriller i omleggene og hvert bord er endefrest for
skjøting. Takbordene skal monteres på trykkimpregnerte
sløyfer og lekter. Sløyfene skal være minimum 11 x 36 mm og
lektene min. 36 x 48 mm. Under bordskjøter skal det benyttes lekter i dobbel bredde.
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Skruer må ikke gå igjennom
lektene

Undertak

Sløyfe
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Tilbehør

Vedlikehold

Takrenner og tilbehør

Vedlikeholdsguide
Impregnert CU
Anbefalt bjelkeavstand
c/c 40 for 21 mm og c/c 60 for 28 mm.
Forbehandling
Nytt impregnert treverk bør tørke
1 – 2 måneder, avhengig av været etter
oppsetting. Etter tørketiden på
1 – 2 måneder, må eventuelle utslag
av kobbersalter, (grønne krystaller)
fjernes ved bruk av stiv børste.
Skyll av med vann og hageslange.
Treverket skal være rent og tørt før
behandling med terrassebeis eller olje.

Sluttbehandling/toppstrøk
Når treverket er tørt, påføres et strøk
Trebitt terrassebeis. Stryk godt ut.
Eventuelt overskudd tørkes av med en
lofri klut/ fille. Beisen/oljen skal trenge
inn i treverket, og ikke danne film.
Best resultat oppnås ved å behandle
1 – 2 bord i bredden i hel lengde. Unngå
påføring i sterkt solskinn, fuktig vær,
og ved lav temperatur (under + 10 °C).
Sjekk at det ikke er meldt regnvær det
første døgnet etter påføring.

Termoask og termofuru
Anbefalt bjelkeavstand
c/c 60 for tykkelser fra 26 mm.
Varmebehandlet tre har en flott brun
farge. Denne opprettholdes ved å olje
med pigmenterte oljer som er tilpasset
treets farge.
Oljing av overflaten må gjentas med
jevne mellomrom, med minst 1 strøk
annet hvert år. Vår anbefaling av olje
er, Osmo oljer for varmebehandlet tre,
med riktig farge.

● Takrenner leveres i trykkimpregnert i klasse AB.
● Rennekroker leveres til montering på forkantbord eller undergurt.

Om man ønsker å ha overflaten
ubehandlet vil man få en rask gråning av
fargen. Denne sølvgrå fargen blir flott og
meget jevn. Forandringen skjer allerede
første sommeren.
Uansett om man oljer eller ikke, bør
vanlig vedlikehold utføres. Vi anbefaler
rengjøring med Osmo Garden Clean
etter behov. Dette for å få bort vanlige
forurensninger og smuss.

Moelven kan levere en rekke tilbehør til takrenner
1 Profil smidd takrennekum sort

1

5

9

2

6

10

2 Profil smidd takrenneskjøt sort
3 Profil smidd endestykke sort
4 Profil smidd takrennekrok sort
5 Smidd v-takrennekum sort (torvtak)
6 Smidd v-takrennekrok sort (torvtak)

3

7

4

8

Lerk
Anbefalt bjelkeavstand
c/c 60 for 28x120 mm.
Produktet meget miljøvennlig og nærmest vedlikeholdsfritt.
Dette begrunnes med at terrasser i Sibirsk lerk kun vaskes
med grønnsåpevann et par ganger i året. Andre terrassebordtyper trenger kanskje olje eller beis.

7	Tretakrenne vinkelskjøt sort (58x120mm)
8 Kjetting sort for tretakrenne
9 Torvstokk krok sort
10 Kjettingflens
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Impregnert

Impregnert

Dette trenger du for bygge din terrasse
Reisverk til terrassen

Bjelkelag

36/48 x 098 mm

48 x 198 mm

36/48 x 073 mm

Altanrekker

48 x 148 mm

34 x 145 mm
Flat topp
Bjelkedimensjon
(mm)
48x098
48x123
48x148
48x173
48x198
48x223

C24
C24
C24
C24
C24
C24

Spennvidde
(m)
c /c 4 0 0 c /c 6 0 0 c /c 7 5 0 c /c 9 0 0
1,8
1,6
1,5
1,3
2,3
2,0
1,8
1,6
2,7
2,3
2,1
1,9
3,2
2,7
2,5
2,2
3,6
3,1
2,8
2,6
4,1
3,5
3,2
2,9

34/45 x 145 mm
Rund topp
34x145 mm kan leveres med rillet topp.

Veiledened maksimale spennvidder (m) for terrassebjelker med kvalitet C24.
Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kn/m2, som også vil dekke vanlig nyttelast.
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Montering

Montering

Tips for montering av terrasse
Trinn 1

Trinn 4

21 x 95mm,
eller 28 x 120mm
terrassebord.

Avstanden fra terrassegulv
til underkant av terskel på terrassedør
bør være minimum 50mm.
Det skal være beslag under terskel
terrassedør.

Topprekke/Håndlist
34 x 145mm.

Trinn 2

Trinn 5

Sprosse

Bord for understøttelse av topprekke/
håndlist.

Senterlinjer søyler

Spikerslag til
sprosser 48 x 48 mm.

Vater
Bærebjelke (oppleggspunkt)

Saling

Bjelke
48 x 148mm.
Dekkbord/avstivning av bjelkelag og
stendere. Spikres fast i enden på
bjelkene. Bredde på bord =
bjelke + tykkelse terrassebord
(148 eller 198mm + 21 eller 28mm).
Opptil 2100 mm

Drager
96 x 198mm.

Rettholt
(Rett plank)

Yttermål drager

Drager. 2 stk bjelker på
til sammen 96 x 198mm.

Stender til rekkverk
36 x 73mm.

Støtte

Søyle

Avstand mellom bjelker:
600 mm fra senter bjelke
til senter bjelke.

Salingsbord

Trinn 3

Ved en lysåpning på opptil 2100 mm mellom
dragere og mellom drager og oppleggspunkt,
benyttes bjelker med dimensjon 48 x 148 mm.

Trinn 6

Topprekke/Håndlist
34 x 145 mm
Blir avstanden fra terrassegulv
til underkant terskel dør for liten
(mindre enn 50 mm), ved å legge
bjelkene oppå bærebjelke festet
i vegg, kan man isteden benytte
bjelkesko som angitt på tegning.
Bærebjelke festet i vegg og
bjelker vil da ligge i plan.

Bærebjelke
(Oppleggspunkt), solid
festet i husvegg eller i
grunnmur.

Bord for
understøttelse av
topp-rekke/håndlist
Sprosse

Drager. 2 stk
bjelker på til sammen
96 x 198 mm.

Opptil 2800 mm
Opptil 2800 mm

Er søylene plassert med en avstand av
opptil 2800 mm, benyttes dragere med
dimensjon 96 x 198 mm. (Sett sammen to
stk. à 48 x 198 mm).
Bjelke
48 x 148 mm.
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Ved en lysåpning mellom
dragere og mellom drager
og oppleggspunkt på opptil
2800 mm, benyttes bjelker
med dimensjon 48 x 198 mm.

Spikerslag til sprosser
48 x 48 mm

Dekkbord/avstivning av bjelkelag og
stendere. Spikres fast i enden på
bjelkene. Bredde på bord =
bjelke + tykkelse terrassebord (148
eller 198 mm + 21 eller 28 mm).

Stender til rekkverk
36 x 73 mm

Kilde: MAXBO
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Tradisjonelt
• Impregnert glatt CU
• Impregnert rillet CU
• Royal impregnert

Eksklusive
• Lerk
• Termotre furu
• Termotre ask og glatt

Moelven kan levere alle typer av terrassebord, enten du ønsker det tradisjonelle,
eller det mer ekslusive. Gå til din lokale byggevareforhandler, og få hjelp og
veiledning til valg av riktig terrassebord.
Termoask ubehandlet gir en grå patina over tid.

Moelven Wood AS, NO-2074 Eidsvoll Verk
Tel. +47 63 95 97 50, Fax. +47 63 95 97 80
post.wood@moelven.com

www.moelven.no

©Moelven 06. 2014/2.000/126239 www.idetrykk.no

Moelven kan levere alle typer av terrassebord enten
du ønsker det tradisjonelle eller det mer eksklusive.

Foto: www.ricardofoto.no, Jotun, Solhytten

Moelven din komplette
leverandør av terrassebord

