Det kostar på att måla allt från grunden –
oavsett om du är byggproffs eller lekman.
Därför har vi tagit fram en panel som ger
dig tid över till annat.

Sedan 1917 har vi förvaltat vår skog.
Respekten för våra kunder och den natur
som föder oss är lika livskraftig nu som förr.
Allt vi gör – från förädling hela vägen till
försäljning – har sina rötter i ett klokt och
långsiktigt ansvarstagande.

Färg: Vit
NCS S 0502-Y

Stryk på sista färglagret…
Bergslagspanel, vår fabriksmålade ytterpanel, är både grundmålad och mellanstruken. Vi gör jobbet direkt efter hyvling i
sluten miljö för att målningen ska ske på en
färsk och absolut ren yta.

Vi lovar att även fortsättningsvis finna en god
balans mellan våra naturtillgångar och dina
behov.
Välkommen till AB Karl Hedin

…när du har lust!
Resultatet är en lättmonterad och vädertålig ytterpanel som endast behöver slutstrykas en gång. Snabbare och enklare!
På www.bergslagspanel.se kan du kika på
hela vårt sortiment och räkna ut vad som
lönar sig. Både i tid och pengar.
EN KALKYL SOM HÅLLER FÄRGEN

Grafisk form: www.keyladesign.se 1903

PANELEN
SOM GÖR
HALVA JOBBET

NÄR DU
VILL GÖRA
ANNAT ÄN
ATT MÅLA

En kvalitetsprodukt från AB Karl Hedin

www.bergslagspanel.se

Färg: Grå
NCS S 2500-N

Välj fabriksmålad Bergslagspanel så
sparar du 80 timmar jämfört med att
själv grundmåla och mellanstryka
200m2 (Råplan klyv, 22 x 120).
Det motsvarar 10 arbetsdagar.
BERGSLAGSOBEHANDLAD
PANEL
PANEL
Måla själv Måla själv Anlita målare
Inköp panel
54 124 kr 31 775 kr
31 775 kr
Grundmålning
0 kr
7 360 kr
20 664 kr
Mellanstrykning
0 kr
8 220 kr
20 664 kr
Toppstrykning
5 012 kr
5 012 kr
12 600 kr
Total kostnad
59 136 kr 52 367 kr
85 703 kr
Skillnad
-6 769 kr
26 567 kr
-11,45%
44,92%
Priskalkylen är ingen exakt uträkning, det är ett exempel på uppskattade kostnader för att visa ungefärlig prisjämförelse. Vi rekommenderar att du alltid begär en
offert från din bygghandel och målarfirma för exakt pris. Denna trycksak kan inte
användas eller hänvisas till vid eventuell tvist vid offert eller lagt köp.

FABRIKSMÅLAD
YTTERPANEL
Färg: Röd
NCS S 5038-Y83R

www.abkarlhedin.se

Mälarprofil
Falsad panel

Dubbelfas
Falsad panel

Enkelfas
Falsad panel

Råplan klyv
Lockpanel

22 x 120
22 x 145

22 x 120
22 x 145

22 x 120
22 x 145
22 x 170

22 x 45
22 x 70
22 x 95
22 x 120
22 x 145
22 x 170

Råplan klyv med lockläkt
Lockläkt

28 x 120
28 x 145
28 x 170
28 x 195

21 x 45

