”Kvaliteten på Solpanel er topp, noe som gjør at jeg har minimal
utskjæring eller svinn/kapp. Solpanel er perfekt tørket med fin, polert
finish og selv lange lengder er lette å få i sammen. Det er ingen selvfølge
med malte paneler. Jeg forteller alle mine nye kunder om dette flotte
ferdigbehandlede og prisgunstige panelet.”
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De aller fleste har opplevd det: Du setter opp en
lys, vakker panel i himlingen eller på veggene.
Etter et års tid synes du rommet har forandret seg.
Etter to år ser du det; panelet er i ferd med å gulne.
Etter fem år har panelet gulnet kraftig og rommet
er blitt mye mørkere.

Med Solpanel kan du si farvel til gulnet panel
Her kan du selv se forskjellen etter at prøver er utsatt for
UV-stråling i laboratoriet hos Norsk Treteknisk Institutt
i Oslo. Mens et sammenlignbart overflatebehandlet panel
gulner kraftig, har Solpanel kun fått en svak patina som det
beholder i årene som kommer.

Solpanel er det vi kaller et UV-bestandig trepanel.
En helt spesiell overflatebehandling gjør at
trevirket i panelet beskyttes og unngår den
prosessen som normalt fører til at panel gulner.
Denne unike overflatebehandlingen er utviklet
av svenske GL Miljöimpregnering og inneholder
blant annet lut, naturoljer, voks og høykvalitets
titanhvitt, som motvirker gulning. (Titanhvitt eller
titandioksid brukes også i solkrem for mennesker).
Solpanel gjennomgår til slutt en behandling som
vi kaller etterpolering, som innebærer at overflatebehandlingen presses ned i panelet. Det bidrar til
å gi Solpanelet varig beskyttelse mot UV-stråling
og fremhever treets naturlige struktur.

Overflatebehandlet panel fra konkurrent testet mhp. gulning

Solpanel testet mhp. gulning

Miljøvennlig behandling sikrer godt inneklima
Vi benytter, motsetning til mange andre, kun naturlige
oljeprodukter i vår overflatebehandling av Solpanel. Dansk
Inneklima Mærkning har testet den overflatebehandlingen vi
benytter til Solpanel og godkjent produktet med henblikk på
godt inneklima.
Trepaneler er det beste utgangspunktet for et godt inneklima. Tre er
100% naturlig og avgir ingen skadelige gasser som syntetiske materialer
kan gjøre. Treets iboende egenskaper er med på å gi et stabilt og sunt
innemiljø i forhold til temperatur og fuktighet.

En ekspert om betydningen av miljøvennlige materialer:
Morten Klamer i Dansk Inneklima Mærkning uttaler: ”Et dårlig inneklima kan resultere i hodepine, unormal tretthet og kløende øyne. Disse
symptomer kan skyldes de anvendte materialer. Det er derfor god grunn
til å stille krav til de materialer vi omgir oss med innendørs.”

Ingen kan konkurrere med Solpanel
Klar ferdig... ferdig

Det finnes nok av dem som har forsøkt å fremstille en
effektiv overflatebehandling som bevarer det trehvite
utseendet i tre og kvist i innepanel. Til nå har ingen
klart det, utenom oss. Solpanel holder hva det lover,
ved siden av noe svært viktig, nemlig å ivareta viktige
miljøhensyn. Det er naturlig nok populært å hevde at
produkter er miljøvennlige – noe helt annet er å la det
gjennomgå seriøse tester og kunne stå for det.
Vi har testet egne og konkurrerende produkter over
flere år. Ingen sammenlignbare produkter kan måle
seg med Solpanels bestandighet mot gjennomtrengning av UV-stråler.
Standard dimensjon og profil
Solpanel Pernille: Standard mål er 14 x 120 mm
skygge skrå med endepløying (not og fjær).
Solpanel kan også leveres i andre profiler på forespørsel.
Solpanel produseres kun i førsteklasses furu.

Produktet er ferdigbehandlet og klar til bruk
Ingen sparkling eller etterbehandling av noe slag er nødvendig. Solpanel har not og fjær og kan monteres på vegg eller i tak.
Vi anbefaler feste med spiker i fjær, slik at spikerhoder ikke blir synlige.

Solpanel leveres plastfoliert med 6 bord i hver pakke.

Dersom du senere ønsker å male panelet, trenger du ikke å tenke på grunning eller kvistlakk. Solpanel er enkel å rengjøre for
støv og smuss uten at overflatestrukturen endres, ettersom den inneholder voks som gjør at Solpanel er glatt.
Solpanel leveres i ekstra lange lengder
Slik trenden innen interiørdesign har utviklet seg, blir Solpanel i dag i stor grad benyttet som interiørpaneler i boliger og hytter.
Solpanel leveres normalt i svært lange lengder: 4,80 m til 5,40 m. Det passer ypperlig til bruk i himling og gir svært lite kapp
ved bruk på vegg.

Interiørpaneler til både moderne og nostalgiske interiører
Overflatebehandlingen motvirker at vannet trenger ned i treverket.
Dette gjør at panelen godt kan benyttes på våtrom.”

Det er en utbredt oppfatning at panel kun hører hjemme i interiører med nostalgiske stilvalg. Det er langt fra sannheten. Med
Solpanel kan du oppnå fine effekter i et moderne interiører, der panelet er med på å understreke stramme linjer – samtidig som
strukturen i treverket tilfører rommet liv.

