Treinspirasjon
INTERIØR- OG EKSTERIØRBROSJYRE 		

				

Trendy beisefarger
På hytta til Even & Lotte
Høy treføring hos
Høyt & Lavt Lillestrøm

INNHOLD
Tre er trivelig
Forord ved administrende
direktør Trond Lunås				s.3
Om RingAlm
Fra skog til stue				

S.4

Reportasje:
På hytta til Even & Lotte Torstvedt		

s.8

Reportasje:
Lyst & lett med hvitkalket panel
i sommerhuset					s.18
Våre mest populære beisefarger
Fargekart					s. 20
Trendfargene
Fargekart					s. 21
Trendtips
Tre beisefarger, mange kombinasjoner		

s.22

Paneloversikt		 			s.26
Montering, vedlikehold og oppussing
av ferdig beisede panel				

s.28

Reportasje:
Smakfulle Rom
- fra låve til konferansegård			

s.30

Reportasje:
Høy treføring hos Høyt & Lavt Lillestrøm

s.37

Lister eller ikke lister 				

s.43

Intervju med eksperter:
5 viktige tips til vedlikehold av kledning		

s.44

Kledningsoversikt		 		s.50

2 - Treinspirasjon fra RingAlm

Tre er trivelig!
For oss i RingAlm er hver enkelt kunde
like viktig, liten som stor. Vi er stolte
av våre produkter og ønsker at så
mange som mulig skal få oppleve den
gode følelsen som trevirket gir.
Tre bidrar til å skape et godt innemiljø.
Å oppholde seg i hus med synlige
treoverflater gir en spesiell følelse av
komfort. Dette kan skyldes følelsesmessige inntrykk og akustikk, men
også fysiske egenskaper ved treet.
Trekonstruksjoner har evnen til å jevne
ut døgnvariasjoner i relativ luftfuktighet
og temperatur. Vi i RingAlm synes også
at treet og treets struktur er vakkert.
«Tre er trivelig» er et gammelt slagord
i vår bransje. Dette utsagnet blir
stadig mer aktuelt og når vi samtidig
legger til at tre som byggemateriale er
miljøvennlig, så blir valget lett.
I det grønne skiftet er skog og tre
som byggemateriale en særdeles viktig
bidragsyter. Tre har en unik lagringsevne,
noe som bidrar til å redusere utslipp av
klimagasser til atmosfæren.
RingAlm eies av lokale skogeiere, noe
som gir oss kortreist kvalitetstømmer
inn til vår produksjon og dermed et
positivt miljøbidrag. I tillegg er mye av
energibruken i våre prosesser basert på
klimanøytral, egenprodusert bioenergi.
Alt dette gir i sum en positiv CO2-effekt.
Den vakre trestrukturen i våre
produkter blir ivaretatt selv om treet
blir overflatebehandlet. Fargen på
våre overflatebehandlede paneler og
kledninger er påført under kontrollerte
former, med miljøvennlige produkter

og riktig påleggsmengde. Tre er et
levende materiale og vil bevege seg med
årstidene. En av fordelene med våre
ferdigbehandlede produkter er blant
annet at krymp-striper elimineres.
Selv om produktet er overflatebehandlet,
vil trestrukturen skimtes igjennom og gi
et varmt og naturlig utseende, uansett
hvilken farge som velges. Og fargevalget
er nesten ubegrenset hos oss.
Brunt, beige og ikke minst grått er
fargene som gjelder nå. Dette er nøytrale
farger som egner seg godt til å skape
en avslappet stemning og gir et rolig,
harmonisk og stabilt uttrykk. De egner
seg svært godt alene, men er også fine
som base for andre tilbehørsfarger.
Treverk og panel er for de fleste fremdeles
det selvfølgelige valget på hytta, og vi
ser en sterk økning i ferdigbehandlede
produkter. Et spennende alternativ til
det tradisjonelle furupanelet er vårt
behandlede granpanel. Strukturen i gran
gir et flott utseende og er et særdeles
kortreist produkt i vår kolleksjon.

Hytteinteriøret skal gjerne gjenspeile
fargene utenfor. På sjønære hytter har
det tradisjonelt gått i blått og grønt,
mens i høyere strøk er det ofte farger fra
skog og fjell som gjelder. Lysmalte vegger
har vært dominerende en tid, men nå
kommer gråfargene sterkt, også i hyttene
ved kysten.
Hos RingAlm har vi et utvalg av
dimensjoner, profiler og farger som vil
tilfredsstille de aller fleste. Jeg håper
denne brosjyren vil gi deg, som potensiell
kunde, litt inspirasjon og ideer. Hvis
du har spørsmål, er du velkommen til
å kontakte oss. Våre produkter finner
du hos de fleste store byggevarekjeder i
Norge. Mer inspirasjon, samt oversikt
over våre produkter og leverandører,
finner du på ringalm.no.
Lykke til med ditt prosjekt.

Trond Lunås

Mvh Trond Lunås
Administrerende direktør i RingAlm AS
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FRA SKOG TIL STUE
Det starter med en liten spire i skogene til våre eiere på Hedmarken.
Deretter tar det flere titalls år før treet hugges, høvles, sorteres og
behandles hos RingAlm. Resulatet er treprodukter av høyeste kvalitet
til både interiør og eksteriør, som leveres til deg som kunde.
FOTO: iStock og RicardoFoto

Gran , skygge rett (ubehandlet)

Furu , skygge rett (ubehandlet)

RingAlms skoger
RingAlm har lang erfaring med
produksjon av trelast og
trebaserte produkter. Med det beste
tømmeret fra våre
eieres skoger, kan vi tilby
trelastprodukter av høy kvalitet.
Gran
Paneler i gran gir ofte et bilde av
flere kvister, men i mindre størrelse
sammenliknet med furu. Veden i gran
er lysere enn furu. Det er allikevel
viktig å vite at både gran og furu
gulner over tid, dersom du ikke bruker
noen form for overflatebehandling.
Til badstu anbefaler vi 14x70 mm
granpanel, gjerne beiset.
Furu
Furu er fetere i veden enn gran. Dette
gir en særdeles glatt og fin overflate.
Furu har ofte større kvister enn gran,
men færre i antall.
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Hvorfor velge trepanel eller
kledning?
Ekte trepanel er et levende og
dynamisk materiale som har en unik
evne til å skape harmoni, varme og
lunhet. Samtidig kan det kombineres
med de fleste stilarter på grunn av alle
tilgjengelige valgmuligheter.
Våre kledninger kan leveres
ubehandlet, grunnet eller påført flere
strøk. Behandlet kledning kan du sette
det opp når som helst i løpet av året,
uten bekymring for været.
Ved å følge våre monterings- og
vedlikeholdsanvisninger får du et
kvalitetsprodukt som er beregnet til å
vare i minimum 30 år!

Treets egenskaper.
Tre er et hygroskopisk materiale.
Dette betyr at treet krymper og sveller
ved forandring i luftfuktighet. Ved
økning i fuktighets-innholdet sveller
materialet. Ved reduksjon krymper
materialet.
RingAlm sine innvendige paneler
leveres med et fuktighetsinnhold
på 14-16%. Fuktigheten i norske
boliger varierer med årstidene slik
at fuktighetsinnholdet i panelene vil
endre seg i takt med dette. I vanlig
romtemperatur vil fuktighetsinnholdet
i panelene synke til ca 12% i
sommersesongen og ca 6% i
vintersesongen.
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På hytta til
Even & Lotte
Det er en nydelig dag på fjellet over Nesbyen. Sola skinner slik at det hvite lyset reflekteres av snøen
i det vakre, kalde vinterlandskapet. Vinden kaster snøfokka rundt så man automatisk trekker
jakka litt ekstra godt inntil kroppen. Men inne på den nyoppussede hytta til
Even Torstvedt og Lotte Frost er det lunt og koselig.
TEKST: Julia Edin /Edin Design
FOTO: Espen Edin / Edin Design

Man vender ofte tilbake til steder man trives
–Jeg har vært her på Mykingsstølen siden jeg var ett år forteller
Even. Den gangen leide familien hytte i området. Da familien
Torstvedt ble klare for å kjøpe egen hytte på 70-tallet var det
umulig å få byggetillatelse, men området var så spesielt for Even
at han ønsket seg tilbake hit. I 1992 fikk han endelig kjøpt
hyttetomten de ønsket og bygget en familiehytte.
–Hytta har vi nå brukt i 26 år med alle våre fire barn, sier Even
og Lotte der de sitter i den myke velursofaen i hyttas stue.
Paret, som til daglig bor i Holmsbu og er eiere av Maxbo
Torstvedt og Torstvedt Næringspark, bruker hytta til både å ha
hytte-kontor og til å slappe av med familien.
Kontraster
–Vi er her mest om høsten og vinteren, forteller Lotte som er
aktiv både på langrennski og slalåm i nærområdet eller går turer
i fjellet. –Etter 26 år trengte hytta et lite løft. Når vi bestemte
oss for å pusse opp ville vi skape en stemning som var varm og
lun å komme inn i etter å ha vært ute i snøen.
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–Vi ville la den flotte naturen utenfor være en del av interiøret
ved å ha store åpne vinduer, sier hun og ser ut på terrassen der
vinden kaster snøkrystallene så det glitrer. På gelenderet ligger
det tunge hvite snøskavler.
De lot seg inspirere i den amerikanske «lodge» stilen med mørke
farger og varme, myke og tunge tekstiler. Gjennom hele hytta
har de lagt panel fra RingAlm i fargene Hvitkalket-Sjøsand
(1 strøk) og Kullsort (2 strøk) med gull i, som glitrer diskret når
sola treffer veggene gjennom vinduet.
Mye nytt og litt gammelt
Hytta er et fast hvilepunkt for hele familien, der tre av de fire
barna nå er voksne og reiser mye i utlandet. De ønsket derfor
at alle skulle få hvert sitt rom da det skulle pusses opp, selv
om det for barna også var viktig å bevare noe av det gamle og
sjarmerende med hytta.
–Vi ønsket en blanding av både nytt og gammelt, forteller paret,
som lot seg inspirere av den bondeblå fargen som tidligere var i
malt på bjelkene i det gamle kjøkkenet.
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Luksuriøst soverom:
På hovedsoverommet er det flere store vinduer som slipper
lyset inn. Når solen kommer inn gjennom vinduene glitrer det
i de sorte veggene. Om kvelden skaper det en mørk og lun
atmosfære på det luksuriøse soverommet.
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Sort møter Sjøsand: På soverommene har
endeveggene blitt kledd i børstet panel, malt i kullsort
(2 strøk) med gull i. Den sorte fargen har også blitt
tatt igjen i den spesialtilpassede sengen og hyllen på
veggen. Resten av rommet er kledd i panelet Sjøsand (1
strøk).

Stemningsskapende:
Et lekkert lite lys i gull tar igjen
glitteret i veggene og setter prikken
over i’en på soverommet.
Treinspirasjon fra RingAlm - 11
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Ny vri på gamle håndtak: De gamle dørvriderne fikk bli en
del av den nye stilen og passer godt sammen med det sorte
treverket både rundt og på dørene.

Detaljrikt: Utskjæringene rundt dørene er det møbelsnekker Rafal Seweryniak som har laget, i stil med
karmene.

–Vi fant en lignende blåfarge, St. Pauls Blue, og valgt å bruke
den som kontrastfarge til panelet ved å male lister og bjelker i
soverom, gang og kjøkken. Blåfargen går også igjen i gardiner og
puter.

De gamle dørvriderne fikk bli en del av den nye stilen og passer
godt sammen med det sorte treverket både rundt og på dørene.

Fargene i hytta glir vakkert sammen og fremheves av
interiørelementer i messing, kobber, velur og fløyel gjennom
hele hytta. Det sorte panelet på veggene er laget med børstet
overflate som gir et røft og taktilt inntrykk. Med den glitrende
gulleffekten skaper veggene også grunnlag for en luksuriøs, varm
og tung fargepalett.
Spesialtilpasset
–Alle materialer ble levert av RingAlm forteller Even, som
hadde god kjennskap til RingAlm fra før siden han til daglig
stolt selger deres produkter gjennom Maxbo Torstvedt.
Han legger til at de fikk hjelp av en god leietaker og
møbelsnekker, Rafal Seweryniak i 3-Art møbel, til å spesialtilpasse både lister, hyller, senger og skap til hvert rom.
Han har også laget utskjæringene som gir dørkarmene
en følelse av gammelt herskapshus.

Også kjøkkenet er det Rafael som har laget med eiketre levert
av RingAlm. – Vi er veldig glade i gode matopplevelser, forteller
Even som gjerne disker opp med ekstra god mat for gjester på
hyttekjøkkenet. –Slagbenken, med peisen som varmer ved siden
av, er der både familien og venner som regel samles, akkurat slik
som det var før det ble pusset opp også.
–Dette er favorittplassen, sier Lotte. –Det er her det skjer enten
man sitter og jobber ved kjøkkenbordet, spiser middag eller
koser seg med ost og vin etter en skitur.
Hyggelig og intimt
Selv om det er en stor hytte føles den både intim og hyggelig
med sine mange små rom. De vurderte å lage en åpen løsning
mellom stue og kjøkken, men da de ikke fikk byggetillatelse til å
bygge ut beholdt de den gamle planløsningen. Det er Lotte godt
fornøyd med. –Selv om alle nå har fått hvert sitt rom kan det
allikevel bli trangt om alle er her samtidig, men det er det som
gjør det hyggelig og intimt.
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Ny kledning
Nå som hytta er ferdig innvendig er planene for å legge
ny kledning og lage ny terrassen ute allerede godt i gang.
Kledningene fra RingAlm er allerede kjøpt inn og beslag i
kobber er lagt. –Vi slutter vel aldri med oppussingsprosjekter,
innrømmer Even og ler godt, men det er det vi trives med og på
den måten vi kan få det slik vi ønsker.
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Disker opp:
– Vi er veldig glade i gode matopplevelser, forteller
Even som gjerne disker opp med ekstra god mat for
gjester på hyttekjøkkenet. Her møtes trepanel med
steinfliser, utsiken til vinterlanskapet ute med den
varmende peisen inne, og ikke minst folk og mat.

Lotte & Even: Trives godt på hytta.
Samlingspunktet: Kjøkkenet er familiens
samlingspunkt og her har møbelsnekker Rafael laget alt
av materialer levert av RingAlm

Treinspirasjon fra RingAlm - 15
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Kaldt ute, varmt inne
Gjennom de store vinduene kan man se snøen som glitrer i vindkastene utenfor, mens inne
skaper både panelet, den myke sofaen og de varme fargene en lun og behagelig atmosfære.
Treinspirasjon fra RingAlm - 17

Lyst og lett med

HVITKALKET PANEL
Hvitkalket beis gir et lyst og lett preg på rommet, samtidig som
treets struktur skimtes igjennom beisen. Hvitkalket panel passer
like godt hjemme, som på hytta på fjellet eller ved sjøen.
Å velge lyse vegger som hovedfarge i en hel hytte eller ett rom
gjør at du står helt fritt når du skal kombinere med andre farger.
Kanskje vil du ha et maritimt uttrykk på sommerhuset ditt? Eller en
leken stil med mange sterke farger til?
Den hvitkalkede beisen kan også brukes som kontrast, som for
eksempel i taket når du har mørke vegger. Dette vil ikke bare se
pent ut, men det vil også gi rommet en følelse av å være lysere og
luftigere.
Med RingAlm sitt ferdigbeisede panel i hvitkalket (ett eller to strøk)
står du fritt til å leke deg med interiøruttrykk.

TEKST: Julia Edin /Edin Design
FOTO: Espen Edin / Edin Design
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Sommerhuset
Helt nede ved sjøen i Kjøvangbukta
utenfor Son ligger funkishytten
Bellis. Sommerhuset, som har vært
i familien Edin siden den ble bygget,
har vært godt brukt gjennom flere
generasjoner.
–I 2017 ønsket vi å gjøre noen
endringer slik at det skulle være enda
enklere å bruke hytta, uavhengig av
årstid. Et av soverommene ble gjort
om til bad. Det gamle kjøkkenet
ble revet og laget om til en åpen
kjøkkenløsning med stua.
–Hytta har alltid vært hvitmalt og lys,
med tydelig maritimt interiør, forteller
Julia. Blått og hvitt var hovedfargene
men veggene var stort sett tapetserte.
–Det lyse og sommerlige ønsket vi
å bevare, og derfor falt valget på
hvitkalket glattpanel fra RingAlm.

Det gir både en lys og lett farge,
samtidig som trestrukturen kan
skimtes igjennom. Treverket tilfører
en teksturell og strukturell effekt som
også gjør det litt lunere enn tapetserte
vegger. Samtidig spiller det fint opp
mot de veggene som er glatte.

Panelet er brukt både på endeveggen
ved det nye kjøkkenet, i gangen og
på badet. Den maritime interiørstilen
er nå byttet ut med mer morderne
elementer og sterkere farger – og
det lyset panelet i bakgrunn gir et
utmerket bakteppe for dette.
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FARGEKART

våre mest solgte interiørbeisfarger
I dette fargekarter finner du et utvalg av populære farger. Vi lagerførger Hvitkalket, Patinagrå, Drivved og Sjøsand.
Øvrige farger er bestillingsvare. Andre farger enn i dette fargekartet, kan bestilles etter ditt ønske.
TEKST & FOTO : Julia Edin /Edin Design

SJØSAND – ett strøk
Vises på: 14x120 Furu Skygge skrå

HVIT KALKET – to strøk
Vises på: 14x120 Furu glattpanel

DRIVVED – ett strøk
Vises på: 14x120 Furu Skygge skrå

GRÅ DRIVVED* – ett strøk
Vises på: 14x120 Furu Glattpanel

PATINAGRÅ – ett strøk
Vises på: 14x120 Furu Glattpanel

GRÅ SPESIAL* – ett strøk
Vises på: 14x120 Furu Faspanel

Farger på bildene vil avvike noe fra virkeligheten. Vi sender gjerne fargeprøver til deg!
*BESTILLINGSVARE
20 - Treinspirasjon fra RingAlm

TREND-FARGEKART

Du velger fargen, vi fikser resten!
RingAlm kan levere alle sine interiørpanel behandlet med transparente beiser etter ditt ønske. Vi kan også levere listverk
og utforinger i samme farge som ditt interiørpanel. Panel behandlet med interiørbeis er et spennende alternativ til dekkende malte flater. Med transparent behandling vil den naturlige trestrukturen komme til syne.
TEKST & FOTO : Julia Edin /Edin Design

GRÅTONE * – ett strøk (børstet)
Vises på: 14x120 Gran glattpanel

FJÆRE* – ett strøk
Vises på: 14x120 Furu Sprekkpanel

VÆRBITT* – ett strøk
Vises på: 14 x120 Furu Skygge skrå

VALNØTT* – ett strøk
Vises på: 14x120 Furu Skygge skrå

KONGLEBRUN* – ett strøk
Vises på: 14x120 Furu glattpanel

KULLSORT MED GULL* – to strøk (børstet)
Vises på: 20x145 Furu Herregårdspanel

Farger på bildene vil avvike noe fra virkeligheten. Vi sender gjerne fargeprøver til deg!
*BESTILLINGSVARE
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Tre

beisefarger,
mange

kombinasjoner
Det er stadig flere som velger bort lyse eller trehvite vegger på hytta og i hjemmet,
og stadig flere som velger farger. RingAlm leverer ferdigbeisede panel i akkurat den
fargen du ønsker, slik at du får et jevnt og flott resultat. Her kan du se hvordan du kan
kombinere tre beisefarger med andre interiørelementer for å skape en hyggelig atmosfære.
TEKST & FOTO : Julia Edin /Edin Design
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Patinagrå (1 strøk)

Gyldne toner
Patinagrå er en mellomfarge, midt i mellom lys og mørk.
Når lyset treffer panelet får Patinagrå en gylden nøttefarge som
gir et diskret, varmt og elegant preg i rommet uten å være for
mørk. Treverket skinner flott igjennom ved ett strøk beis og
fremhever fargene rundt kvistene. Hytteinteriøret skal gjerne
gjenspeile fargene utenfor, og nyanser fra Patinagrå kan minne
om både fjell, vidder og skog.
Patinagrå er en ypperlig farge å kombinere mot både
mørkere og lysere farger. Med konglebrune vegger, tak eller
lister til vil de brune tonene i Patinagrå fremheves enda mer,
mens det i kombinasjon med Hvitkalket eller Valnøtt vil virke
dempet og rolig.
Patinagrå er en farge som kan kombineres med det meste, men
ta gjerne utgangspunk i nyansene du finner i fargen når du
innreder. Dette kan for eksempel være grønne planter, grå-blått
steintøy, gyllene karamellfargede detaljer og myke tekstiler i
duse rosafarger. På den måten fremhever du fargene i panelet og
skaper en lun, naturlig og god atmosfære i rommet.
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Sjøsand (1 strøk)

Naturlig & nøytral
Sjøsand er, som patinagrå, også en mellomfarge. Denne fargen
vipper mellom brun og grå, noe som kommer spesielt godt frem
når den har et stikk av hvitt i seg (Sjøsand med hvit). Treverket
skinner flott igjennom med et gyllent preg ved ett strøk og blir
litt brunere ved to strøk. Også med Sjøsand fremheves fargene
rundt kvisten, slik at man får et tydelig og naturlig preg på
panelet.
Siden Sjøsand er en ganske nøytral farge blir den fremhevet
ved å bruke kombinasjoner av jordtoner ved siden av – både
mørkere og lysere. Dette kan for eksempel være listverk, tak eller
vegger i Kullsort (fås også med gull i som tar igjen de gyllne
tonene i Sjøsand), Fjære som er en matt gråhvit farge eller
Valnøtt som er en varm og lys bruntone med mye gult i.
Årets farge (2019) fra Pantone er Korallrød, en farge som
fremhever det røde og brune i Sjøsand. Korallrød er en sterk
farge som egner seg godt på små detaljer i interiøret ved siden av
et panel malt i Sjøsand – for eksempel på et sengeteppe, puter,
teppe eller steintøy.
Ønsker du å bruke ferdigbeiset panel i fargen Sjøsand på
badet? Med Patinagrått treverk vil du få en rolig og behagelig
atmosfære på badet. Kombiner gjerne med blå-turkise elementer
for å få følelsen av vann og velvære.
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Konglebrun (1 strøk)

Mørk og mystisk
Konglebrun er en mørk, fyldig og varm farge som tydelig setter
sitt preg på interiøret. Den har en matt bruntone som lager en
omfavnende og lun atmosfære. Med mørke farger på veggene
kan det være en fint å ha lister, karmer, dører og andre detaljer
i samme farge, slik at helheten oppfattes enhetlig og uten harde
overganger. RingAlm leverer ferdigmalte lister i den fargen du
ønsker slik at du enkelt kan matche panelet.
Å bruke varme bruntoner i hytteinteriøret er en stadig voksende
trend, kanskje fordi det skaper en koselig og intim følelse i
rommet?
Den mørke fargen er perfekt å bruke på vegger når du har store
vinduer som slipper inn mye lys. Det passer godt å supplere
med interiørelementer som spiller på naturen og er laget av for
eksempel bast, stein, ull, skinn og tre.
Ønsker du lysere detaljer kan andre beisefarger som Hvitkalket
(1 strøk) eller Valnøtt (1 strøk) også være fint. En mørk flis i
stein kan sammen med panelet i Konglebrunt skape et varmt og
lekkert bad eller kjøkken. Den mørke brunfargen kan også fint
brukes med kontrastfarger, som vist med den knall røde kjelen.
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PANELOVERSIKT
MED PROFILTEGNINGER

Interiørpaneler av massivt tre er et levende og dynamisk materiale som har en unik evne til å skape harmoni, varme og
lunhet. Ikke bare kan RingAlm tilby et stort utvalg av forskjellige profiler i både gran og furu, men med vårt utvalg av
forskjellige overflatebehandlinger har du mulighet til å velge og vrake – og finne din helt egen stil.
TEKST & ILLUSTRASJON : Julia Edin /Edin Design
FOTO: RicardoFoto

BJØNNPANEL

FASPANEL

15x145

14x070
14x095
14x120
14x145

GLATTPANEL

SPREKKPANEL

14x095
14x120
14x145

14x070
14x095
14x120
14x145

KROKSKOG

MØLLERSTUE

15x145
15x170

14x145
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PERLESTAFF

PERLERUSTIKK

14x095
14x120
14x145

15x145

RINGSAKERPANEL

ØSTERDALSPANEL

21x195

21x195

RUNDTØMMERPANEL

SKYGGE SKRÅ

21x145
28x170		

12x120
14x120
14x145
14x170

RUSTIKK SKRÅ

SKYGGE RETT

14x120
14x145

14x120
14x145
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HERREGAARDSPANEL

SKYGGE SKRÅ (M/SKJULT MONTERING)

20x145
25x170

15x120

MONTERING, VEDLIKEHOLD
& OPPUSSING
av ferdig beisede panel

Behandlede panel
Våre interiørpanel er produsert av tre, som er et levende
materiale.

Tilpass det første bordet på bredden, slik at du unngår å
avslutte på panelbordets profil i motsatt hjørne. Ved bruk
av endepløying må alle endeskjøter limes.

Når trevirket blir utsatt for lys, fuktighet og varme vil
kvistene i treet avgi harpiksstoffer, som etter en tid vil føre til
fargeendringer i og rundt kvister. Dette er en naturlig del av
treets iboende egenskaper.

Produkter må sjekkes for synlige skader og feil før
montering. Reklamasjon på feil eller mangler som
eksisterte på kjøpstidspunktet godtas ikke etter montering.

Fargeendringene vil etter en tid kunne være spesielt godt
synlig på lyse farger, enten det være seg dekkende eller
transparente farger.
Montering
Før montering, må man sørge for at underlaget er rettet
opp og at det er spikerslag å montere på. Spikerslagene
bør ha en avstand på 60-80cm.
Bordene skal være satt helt sammen før spikring/skruing.
Det anbefales å bruke spiker som utgjør 3 ganger panelbordets tykkelse.
Planlegg og mål opp flaten, og start montering i det
enehjørnet. Ved montering av stående panel på vegg,
anbefales det å starte opp med en såkalt hjørnekasse.
NB: Hjørnekasser må limes og spikres!
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Rengjøring
Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. For panel behandlet med interiørbeis anbefaler vi
å være svært forsiktig med bruk av vann de første ukene
etter montering. Bruk lite vann, og tørk straks av. Bruk ikke
såpe (Grønnsåpe) eller midler som inneholder ammoniakk.
Støvtørking
Bruk rene, myke kluter som ikke loer.
Flekkfjerning
Sterke løsemidler (Lynol eller Aceton) må ikke brukes, men
White Spirit kan benyttes. Etter flekkfjerning, vask med
lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.
Oppussing
Lakkerte flater slipes lett med sandpapir, korning 180-220.
Lakkeres med alkyd/oljelakk. 2 strøk. Malte flater slipes
lett med sandpapir, korning 180-220. Skader repareres
med oljesparkel. Males med 2 strøk alkydmaling

Hvordan
sette opp panelet?
Les eller last ned leggeansvisning på
vår nettside: ringalm.no
Beis og maling til våre panel er levert av:
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TEKST: Julia Edin /Edin Design
FOTO: Espen Edin /Edin Design

Smakfulle Rom

fra låve til konferansegård

I idylliske Sørum, midt mellom Oslo og Gardermoen,
ligger Smakfulle Rom. Det som en gang var en vanlig
låve er i dag bygget om til en innbydende, lys og luftige
konferansegård, der den gamle sjarmen fra låven
fortsatt sitter i veggene.
Eventyret begynte da Stine og Hans Ove Kirkeby skulle
bygge nytt grisefjøs. De fikk et stort og flott nybygg på
gården, mens den gamle låven ble stående tom.
Dette startet den kreative prosessen for Stine, som
begynte å leke med tanken om å gjøre om låven til et
konferansesenter.
Med historie i veggene
I dag, 15 år etter at grisene flyttet ut, har den gamle låven
blitt bygget om til moderne, innbydende fasiliteter der
sjarmerende detaljer fra det gamle forenes med elegant
treverk og en hyggelig atmosfære.
–Vi tenkte at kurs og konferansehotell er det kanskje bruk
for her mellom Oslo og Gardermoen og det er et konsept
man lett kan sette seg inn i uten å ha mye forkunnskap om
det, forteller Stine som opprinnelig er diplomøkonom.
På spørsmål om hva tittelen hennes er nå blir hun tvilende
–Nei, jeg er jo både eier, gründer og daglig leder for
Smakfulle rom, ler hun.
Stine og mannen Hans Ove kontaktet RingAlm, som
allerede hadde levert det nye grisehuset. Sammen med
arkitekt Lena Sørum Olstad og interiørdesigner Nina
Smestad konverterte de låven til låven om til moderne og
flotte fasiliteter for både kurs og overnatting. RingAlm stod
for selve prosjekteringen og leverte materialene.
Et sted å trekke pusten
Treverk ble hovedfokuset da de satte i gang renoveringen
av låven fra 1930. De ønsket å bevare så mye av den gamle
låvefølelsen som mulig, men på grunn av brannforskrifter
måtte en del av veggene være i gips. I stedet lot de noen av
de gamle murveggene og bjelkene i taket bli værende og
bygget på med panel og spiler i taket. De gamle teglsteinene
ble også utgangspunktet for fargepaletten som består av
toner hentet fra tre, stein og jordfarger. –Vi ønsket at det
skulle føles godt å være her, at man kunne trekke pusten og
føle at man var på landet. Vi ville ha høy standard, men lave
skuldre.
Som konferansegård er det selvsagt viktig med gode
fasiliteter og her har de romslige møterommene, med tre
i taket, passende nok fått navn som Kornlager og Høyloft.
Selv om man sitter inne og jobber er det nesten umulig
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Fra regnskap til gründervirksomhet:
Stine Kirkeby er både stolt eier, gründer og
daglig leder for Smakfulle Rom!
å ikke la pulsen synke når man ser ut gjennom de store
vinduene mot åker og eng. Det landlige preget går også
igjen i de 15 hotellrommene der tapetene hinter om natur.
Svever høyt
På hver side av bygget ruver glassvinduer som strekker seg
over tre og fire etasjer. Under det buede taket med hvitmalt
panel dingler store og dekorative lysekroner i glass som
imponerer, både i inngangspartiet og i konferanserommet.
De store vinduene viser snøkledd mark og åker på
alle kanter, som om sommeren fylles av korn. Huset er
omkranset av et fredelig og vakkert landskap som kan
nytes fra alle rom. På utsiden er bygget, som hviler på den
originale mursteins-grunnen, kledd i ny, rødmalt kledning fra
RingAlm.
Naturlig
–Vi håper gjestene våre føler at det er ekte og autentisk,
sier Stine, –At her er det stillhet, ro og tid til å nyte og skape.
–Vi vil at opplevelsen av å være her skal være naturlig i alle
ledd. Kjøkkenet vårt lager maten fra bunnen av og bruker
helst råvarer fra nærområdet. Vi har vår egen grønnsakhage
der kokkene kan plukke bær og frukt om sommeren.

Frodig og avslappende:
I vinterhagen kan man synke ned i
en varm og myk lenestol. De grønne
fargene på tekstilene er i flott
kontrast til den originale teglsteinen
og tas også igjen i frodige planter.
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–Egg henter vi på nabogården og vi serverer blant annet
Nyr-osten fra Nes, forteller hun stolt. Og diskes det opp med
gris er den spesielt kortreist.
Den gamle låven byr nå på et flott interiør, lokalprodusert
mat, behagelige rom og på toppen av det hele også en
klatrepark bare et steinkast unna. I en ramme av tre og
natur er Smakfulle Rom et sted for de som vil kombinere
jobb med frisk luft og teambuilding, feire bryllup i en
fantastisk bonderomantisk setting, eller rett og slett for de
som vil nyte god mat i en rolig atmosfære. Det verken lukter
eller høres ut som en låve hos Smakfulle rom lenger, men
sjarmen er der!
En varm velkomst
På hver side av bygget ruver glassvinduer som strekker seg
over tre og fire etasjer. Under det buede taket med hvitmalt
panel henger store og dekorative lysekroner i glass, som
imponerer både i inngangspartiet og i konferanserommet.
I inngangspartiet blir man møtt av en koselig sittegruppe
foran peisen. Det flotte spiletaket i tre gjør at man straks får
en varm følelse, som blir forsterket av resepsjonen bygget
av gamle trematerialer.
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Nytt møter gammelt
Ny ferdigmalt kledning fra RingAlm
står i flott kontrast til den gamle
teglsteinen fra låven.
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I skogen, rett nedenfor konferansegården Smakfulle Rom,
finner man klatreparken Høyt & Lavt Lillestrøm.
Om ikke lenge er det sesongåpning på parken – og til
åpningen står både kafeen og det splitter nye utstyrshuset
klart, med både panel og kledninger fra RingAlm.
TEKST: Julia Edin /Edin Design
FOTO: Espen Edin /Edin Design
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Høy treføring hos
Høyt & Lavt
Lillestrøm
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Klar for ny sesong:
Daglig leder av klatreparken, Øystein Haugen
utenfor det nye utstyrshuset.

Daglig leder av klatreparken, Øystein Haugen, viser oss
inn i huset der klatreutstyret henger på rad og rekke. Når vi
besøker parken blåser vinterkulda surt og snøen dekker både
apparater og løyper, men inne i utstyrshuset er det varmt
og godt og det klargjøres for sesongåpning i april. Det er et
luftig rom med en imponerende takhøyde, kledd med panel
på både vegger og tak.
Samarbeid og mestring
Øystein, som er tidligere sportssjef i Norges Skøyteforbund, ble
hentet inn av eierne Stine og Hans-Ove Kirkeby da de holdt på å
bygge konferansegården Smakfulle Rom like ved. Undesøkelsene
deres viste at det ville være en fordel å kunne tilby en aktivitet til
de bedriftene som ønsket teambuilding ved siden av konferanser
– dessuten ville det være et flott aktivitetstilbud for nærområdet.
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–Her kan kollegaer gjøre aktiviteter som bringer dem tettere
sammen før de eventuelt fortsetter med annet arbeid eller
avslutter med en bedre middag og overnatting oppe på
konferansegården, sier Øystein. Samarbeid og mestring er det
som står i fokus hos Høyt & Lavt.
Med inspirasjon fra husmannsplass
Haugen kan fortelle at både utstyrshuset og kafébygget ved
siden av er tegnet av arkitekt Lena Olstad, etter inspirasjon fra
gamle husmannsplasser. Mellom de to husene står en lavvo og en
bålpanne, og i trærne rundt slynger det seg både balansehindre,
zip-liner og taunett.
Kafébygget ble ferdig i 2018 mens utstyrshuset, som også
rommer verksted og kontor, nylig er ferdigstilt. RingAlm har

Panel fra lavt til høyt:
Utstyrshuset har ferdigbesiet
panel (Drivved 1 strøk) på både
arbeidsbenk, vegger, tak og lister.

levert materialene og stått for prosjektering av de to byggene.
–Det var ganske naturlig å bruke treverk på husene her når
så mye av klatreparken handler om å bevege seg i trærne, sier
Øystein og peker på klatreløypene som er bygget for hånd, mye
av tømmerstokker.
Populær park
Det er ikke bare bedrifter som har tatt i bruk klatreparken –
nærmere 20 000 personer besøkte Høyt & Lavt Lillestrøm i
2018, for å klatre, gå turer eller kose seg på kaféen. Lavvoen leies
også ut til bursdagsselskaper eller andre tilstellinger, og både
klatrepark og kafeen holder åpent i skolens ferier.

Dekorativt klatreutstyr:
Klatreutstyret henger på veggen klar for nye besøkende.
Blå- og oransjefargene står i fin kontrakst til panelet.

Her dominerer panelet, ferdigbeiset i fargen Drivved (1 strøk),
interiøret fra gulv til tak. Endeveggen ved disken er malt i en
bondeblå farge som komplimenterer og fremhever fargen i
treverket, og blir tatt igjen i de brun-blå flisene.
I kafeen servere de kaker og annet godt for besøkende som skal
leke i løypene. De leier ut lokalet til selskap eller til bedrifter som
ønsker å kombinere teambuilding med enkel servering.
Det arrangeres både mat- og vinkurs og quizkvelder.

–Vi ønsket et rustikt preg både på utstyrshuset og kafeen,
forteller Haugen og tar oss med inn i det røde kafebygget.
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–Det var naturlig å bruke treverk både
innvendig og utvendig på husene her
når så mye av klatreparken
handler om å bevege seg i trærne.

Minimalistisk og funksjonelt
Minimalisme er kanskje noe man forbinder med hvite
gispvegger og dyre designmøbler. Men hos Høyt & Lavt
Lillestrøm viser de at man både kan ha en minimalistisk stil
og samtidig skape en varm og god atmosfære ved å bruke
trepanel. Både i utstyrshuset og kafeen er det åpne og luftige
rom der panel i tak og vegger glir over i hverandre uten lister.
Det gir et imponerende og flott inntrykk, samtidig som det
føles velkomment og hyggelig å være der.
Vi håper gjestene vil føle kvaliteten i veggene og kan kose seg
både innendørs og utendørs hos Høyt & Lavt Lillestrøm.
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LISTER ELLER IKKE LISTER?
Å ikke ha lister er en tydelig trend, spesielt i
moderne hus eller bygg, der man ønsker rene
linjer. Dette gjør seg spesielt godt i bygg der
panelet på veggene fortsetter over i taket og inn i
vinduskarmene – som her i kafeen hos Høyt & Lavt.
Men lister kan også være kronen på verket for et
rom, som skjuler stygge overganger eller
strammer opp og rammer inn et utrykk.
Uansett hva du velger: Vi i RingAlm kan levere
beiset listverk og utforinger i samme farge som
våre interiørpanel, slik at du selv kan velge om
du vil la listene matche panelet eller velge en helt
annen farge for kontrast.
Vi leverer de fleste listverksprofiler som finnes på
det norske marked.
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5 viktige tips til

VEDLIKEHOLD AV KLEDNING
RingAlm leverer ferdig overflatebehandlede kledninger, men hva er egentlig med det?
Behøver man egentlig råtebehandling? Og hvordan vedlikeholder man kledningen best? Her får du svarene!
RingAlm har store produksjonslokaler for overflatebehandling på Næroset i Ringsaker og lang erfaring med å
		
levere den beste kvaliteten innen behandlet byggtre til sine kunder. Vi har tatt en prat med to
			
eksperter som jobber med overflatebehandling: Jan Erik Hagen hos RingAlm og
		
Roar Kopperud som er teknisk sjef hos Teknos.
TEKST: Julia Edin /Edin Design
FOTO: RicardoFoto (s.44 og 45)
HeddaHytter (s.46)

1

Hva er fordelen med å
kjøpe en ferdig overflatebehandlet kledning?

–For det første så slipper du jo
jobben med å male huset med en
gang. Setter du opp et hus med
ubehandlet kledning risikerer du
at treverket blir stående ubeskyttet
altfor lenge, og kan dermed bli
ødelagt. Samtidig kan det ikke
stå umalt for lenge før treverket
kan bli ødelagt. Det setter også
krav til årstiden i forhold til vær
og vind, men kjøper du ferdig
behandlet kledning kan du sette
opp kledningen året rundt, sier
Kopperud
Tidligere handlet overflatebehandling kun om å beskytte
treverket, men i dag handler det
også om utsmykking. Bestiller du
ferdig malt panel hos RingAlm
kan du fritt velge i farger og finish.
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2

Trenger man
råtebehandling?

–Det anbefaler vi absolutt, sier
Kopperud. –Den beskytter
selvsagt mot råte og sopp, som er
et viktig argument i seg selv. Men
i tillegg gir råtebehandling også
ekstra stabilitet, slik at treverket
ikke vil bevege seg så mye når det
blir fuktig og tørker igjen. Det
igjen hindrer maling i å sprekke
opp.
Jan Erik Hagen er helt enig:
–Vi påfører råtebehandlingen på
alle fire sider av planken, slik at
det trenger litt inn i treverket.
Da får man en sterk beskyttelse
som er der for alltid. I tillegg er
det en stor forskjell på stabiliteten
mellom en kledning som har
eller ikke har råtebehandling. Jeg
vil derfor anbefale dette på det
sterkeste.

3

Hvor fort må du male
en ferdig malt kledning
igjen?

–Det kommer litt ann på typen
behandling kledningen har fått. Er
kledningen kun råtebehandlet +
grunnstrøk må du overmale med
dekkstrøk snarest mulig – senest
første malingssesong. Har du
kjøpt en kledning som i tillegg har
mellomstrøk (også kalt toppstrøk)
bør du male på nytt i løpet av 2 år.
Oppstår det skader i kledningen
før den tid bør disse områdene
males over med vannbasert
maling, sier Kopperud.
–Inspiser kledningen jevnlig, helst
årlig, legger Hagen til.
–Dette for å vurdere tilstand og
registrere eventuelle skader. Skulle
det være råteangrep må dette
utbedres omgående ved å skifte
ut alt skadet tre. Ved begroing
av sopp og alger må kledningen
rengjøres (se siste punkt),
eventuelt også overflatebehandles
hvis det avdekkes eksponerte
treoverflater etter rengjøring.

Plassjef Jan Erik Hagen har
bl.a. hovedansvaret for all
overflatebehandling hos RingAlm.

Roar Kopperud er teknisk sjef
hos Teknos.
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30 år!

Kjøper du ferdig behandlet kledning fra RingAlm,
følger monteringsanvisinger og vedlikeholdsrådene er
produktene beregnet å vare minimum tretti år!
Vil du vite mer om hvordan du skal vedlikeholde
dine RingAlm produkter?
Mer informasjon finner du under fanen
dokumentasjon på vår nettside:
ringalm.no/dokumentasjon
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4

Hva slags maling
bruker man da?

–Du kan da bruke hvilken som helst
maling, men vi i Teknos anbefaler at man
bruker vannbaserte malinger. Dette fordi
fargen da beholder glansen over lenger tid
og det beskytter treverket bedre enn det
oljemaling gjør. Det sprekker heller ikke opp,
fordi vannbaserte malinger er mykere enn
oljemaling og vil bevege seg med treverket,
sier Kopperud.

5

Bør man vedlikeholde
kledningen på andre måter?

–Vi anbefaler normalt vedlikehold med
jevnlig fasadevask, sier Hagen.
Hvor ofte man behøver å gjøre det avhenger
av hvor du bor. Bor du i nærheten av en
stor vei eller motorvei blir det naturligvis
mer skitt og støv enn om du bor på landet.
Skitne vegger kan igjen gi grobunn for
mikroorganismer som kan føre til sopp og
råte.
–Vi anbefaler derfor at man vasker fasaden
cirka en gang i året. Sprøyt husvask, eller
kraftvask, dersom det er svært skittent på
veggen. Etter påføring av vaskemiddel bør
veggen vaskes med børste og senere spyles
med hageslange eller høytrykksspyler. Begynn
nedenfra og oppover, sier Hagen. Han legger
til at det er veldig viktig å ha lavt trykk
dersom man bruker høytrykksspyler for ikke
å skade trefibrene i kledningen.

Maling/beis er levert av:
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KLEDNINGS
-OVERSIKT

SVEITSERKLEDNING

19x123/148
22x148

MED PROFILTEGNINGER
ILLUSTRASJON : Julia Edin /Edin Design
FOTO: RicardoFoto

BUER

LILLEHAMMERKLEDNING

19x148
22x198

19x148

DOBBELFALS RETT

DOBBELFALS RETT MED SPOR

19x098/123/148

19x148

DOBBELFALS 60O MED SPOR

SKRÅSKÅRET (WEATHERBOARD)

19x148

19x148
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DOBBELFALS 60O

FASPANEL (KLEDNING)

19x123/148

16x098
19x123
22x098

DOBBELFALS 60O MED STAFF

DOBBELFALS 28O

19x148

19x123/148/173

DOBBELFALS TETT

PERLESTAFF KLEDNING

19x098/123/148
22x148/173/198

19x148

ENGERDAL

REKTANGULÆR KLEDNING

22x198

16x098
19x73/098/123/148/173
22x73/098/123/148/173/198
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FOTO: Hedda Hytter
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Ønsker du å vite mer om RingAlm sine produkter?
På nettsiden vår, ringalm.no, får du oversikt både over hva
vi kan levere og hvilke forhandlere du kan kontakte.
Vil du bli inspirert av andre prosjekter med tre i fokus?
Følg med på bloggen vår: ringalm.no/treinspirasjon
og @treinspirasjon på Instragram og Pintrest.

Følg oss på:
ringalm.no
facebook.com/ringalm
@treinspirasjon
for jevnlige oppdateringer!
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RingAlm
Ordre tlf: 62 34 97 20
Sentralbord tlf: 62 34 97 10
ordre@ringalm.no
www.ringalm.no
Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i sortimentet.
Foto: Edin Design & Foto, Ricardo Foto og Hedda Hytter
Design & Tekst: Edin Design & Foto
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