
Tak- & väggpanel skapar  
rätt stämning i hemmet.

Alma

Färdigmålad panel

Väggpanelskivorna i Alma-serien finns i tre olika utföranden, 

från den klassiska pärlsponten via den dubbelfasade profilen till 

den trendigt moderna V-fasen. Panelbrädan för tak finns som 

V-fasad, den kan givetvis också användas som väggpanel om 

man vill ha horisontella linjer i sitt hem. 

Alla skivor är ytbehandlade med omsorg för känslan av en 

penselstruken yta och överst finns en skyddande och hållbar 

UV-lack. Alma är Svanen-märkt för ett hållbart samhälle och 

för hälsans och miljöns skull.

Alma är lätt och enkel att montera. Det finns två tjocklekar att välja mellan 

beroende på om du vill montera direkt på regel eller på befintlig vägg. Ingen 

spackling, kvistlackning eller målning behövs så tidsbesparingen är stor. Alma 

är även försedd med målad spontning för att förhindra mörka kanter vid 

rörelse. Kombinationen av hög kvalitet på MDF och färg ger en toppklassig 

yta gällande finish och styrka.
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Alma är Svanen-märkt för 
ett hållbart samhälle och för 
hälsans och miljöns skull.
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Alma finns i 6 respektive 11 mm tjocklek. Det tunnare utförandet används som 

renoveringsskiva att fästa på befintlig vägg medan 11 mm-tjockleken både kan 

användas på befintlig vägg men också spikas direkt på reglar (CC 60). Långsidorna på 

skivorna har not och spont vilket möjliggör dold montering. Skivorna är målade hela 

vägen in i skarvarna vilket gör att inga mörka partier blir synliga om materialet rör sig.

Väggpanel Alma  
– Panelskiva i lackad MDF 

Finns i 6 och 11 mm 

Antikvit 2390x620x6 art. 19050 
Antikvit 2390x620x11 art. 19060

Finns i 6 och 11 mm 
Antikvit 2390x620x6 art. 19051 
Antikvit 2390x620x11 art. 19061
Vit 2390x620x6 art. 19052 
Vit 2390x620x11 art. 19062
Ljusgrå 2390x620x6 art. 19053 
Ljusgrå 2390x620x11 art. 19063

Finns i 6 och 11 mm 

Antikvit 2390x620x6 art. 19054 
Antikvit 2390x620x11 art. 19064

Väggpanel Alma pärlspont

Väggpanel Alma v-fas

Väggpanel Alma dubbelfas

Monteringsanvisning finner du på vår hemsida www.lundbergs.com

11 mm. 8 st brädor per paket 

Vit 2420x142x11 art. 19070

Takpanel Alma v-fas

Den V-fasade panelbrädan passar i taket men kan givetvis också användas 

som väggpanel. Den 11 mm tjocka panelen är gjord av MDF med hög 

densitet och har not och spont längst alla sidor. Märken i samband med 

monteringen döljs i skarvarna. Ingen spackling och målning behövs när 

panelen är på plats, dock kan den som önskar måla direkt på panelen med 

akrylfärg utan extra grundarbete. 

Takpanel Alma  
– Panelbräda i lackad MDF  
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Tekniska specifikationer

lundbergs.com

Färgkoder:   Antikvit = NCS S 0502-Y          

 Vit = NCS S 0500-N   Ljusgrå = NCS S 1500-N
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