
Vi fører gammel
norsk byggetradisjon

et skritt videre

MALTE PANELPLATER

MALT OG FOLIERT TAK

BEISET HELTRE PANEL



n PROFIL Perlestaff – FARGE Grå 

En dypere profil for vegg og tak



Kvalitet er vårt 
varemerke!

Siden 2004 har vi levert malte MDF interiørplater fra 
vårt moderne produksjonsanlegg på Toten. Fordi vi alltid 
har vært opptatt av at prispress og kampanjejag ikke skal 
gå på bekostning av kvalitet, har Mjøspanel blitt et 
kvalitetsbegrep og et kjent varemerke i innlandet.

Kvalitet handler om visuelt uttrykk, bruksanvendelighet 
og miljøhensyn. Vi mener at en vegg skal ha en vakker 
overflate, skal være enkel å montere og være både 
miljøvennlig produsert og godt for innemiljøet. 

Når vi nå tar et steg videre og introduserer nyheten: 
Mjøspanel HELTRE – er grunntanken den samme; 
Kvalitet og funksjonalitet!

Velkommen inn i vår verden….



n PROFIL Skygge - FARGE Skumring

Mjøspanel malt MDF vegg



Mjøspanel Struktur

Produseres i alle standard farger, lengder og 
profiler. Lett kostemalt overflate. Dype rene 
profiler. Kan monteres rett på stendere. Not/
fjær og fals for skjult innfesting. Hver plate er på-
ført en tynn beskyttende plastfolie, som enkelt 
fjernes når veggen er ferdig montert og rommet 
støvsuget. Et vakkert panel i særklasse!

BARE Skygge Hvit

Enkel, rimelig og tidløst veggpanel. Leveres 
BARE i Skygge hvit og BARE i 239 lengde.

Spesialfarger

Velg din egen farge!
Mot et fargeskift tillegg kan vi levere ferdig malte 
veggplater i valgfri NCS farge/ kode. 

Hva er MDF?

MDF (Medium Density Fibreboard) er en 
fellesbetegnelse på plater av hardt sammenpres-
set, finkuttet trefiber (furu og gran), som finnes 
i mange kvaliteter. Overflaten er hard og egner 
seg spesielt godt for lakkering og maling. Vi 
bruker kun MDF av beste kvalitet og med høy 
densitet (tetthet). Dette gir oss mange fordeler. 
For en malt vegg får penere overflate og blir 
enklere å montere når råvaren er av ekstra god 
kvalitet.

Grunnet eller ubehandlet vegg

Grunnet vegg er overflatebehandlet med 2 
grunningsstrøk og er derfor klar for toppstrøk 
i valgfri farge, uten mellompussing. 
Både ubehandlet og grunnet vegg leveres i alle 
profiler og lengder.

Male selv
Når man maler ubehandlet vegg, bør det pusses 
mellom strøkene. Vi anbefaler akrylbasert grun-
ning før valgfritt toppstrøk.
Mjøspanel Malt vegg kan også overmales med 
tiden om det skulle være ønskelig.  Vaskes med 
fettløselig middel, puss lett med fint sandpapir/
pussesvamp før toppstrøket males.

Standard Farger

Hvit: S0502-Y
Cafe Latte: S1005-Y30R
Skumring: S1000-N
Grå: S2502-Y
Kalk: 1603-Y31R
Glans: Halvblank (20-25)

(Fargene i sortimentet kan bli endret etter 2017)

Montering

Tips og råd, samt monteringsanvisning kan lastes 
ned på www.mjospanel.no

PROFIL Fas – FARGE Skumring

PROFIL Skygge – FARGE Hvit

PROFIL Skygge – FARGE Kalk

PROFIL Perlestaff – FARGE Cafe Latte

PROFIL Fas – FARGE Ubehandlet

PROFIL Perlestaff – FARGE Grå

Velg kvalitet for miljøet!

Mjøspanel Struktur Vegg er miljøvennlig produsert og et trygt valg når innemiljø er viktig. Vi bruker kun svanemerket MDF og miljøvennlig vannbasert 
maling i vår produksjon. 

Mjøspanel Vegg tilfredsstiller kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) - i avsnittet som omhandler «boards for use in dry conditions.»

Vær oppmerksom på at fargegjengivelsen i brosjyren kan avvike noe fra det reelle produktet.         NB! Alle profiler kan leveres i samtlige farger. 

Profiler

Perlestaff 5” – 5 bord pr plate

Skygge Skrå 5” – 5 bord og 8” – 3 bord pr plate

Fas 4” – 7 bord og 5” – 5 bord pr plate

Slett Vegg m/mikrofas

Dimensjoner

Bredde: 620 mm (dekker 600 mm)
Høyde: 2390/2740/3050 mm 
Tykkelse: 10 mm

MILJØMERKING

2010  0017



Mjøspanel for et harmonisk miljø

n PROFIL Skygge 8” - FARGE Hvit



Mjøspanel for et harmonisk miljø



Mjøspanel tak

n PROFIL Skygge - FARGE Skumring



Malt Tak 

Profil: Skygge, skrå
Netto mål: 2405x130x10mm
Farge: Hvit - NCS S0502-Y
Glans: 18-20
Overflate: Lett kostemalt
Pakning:  Bunter à 5 bord

Finnes også i lange lengder:
Netto mål: 3600x130 x10 mm

Lanseres våren 2017: Malt MDF tak med 
eksklusiv overflate i klassisk hvit NCS S0500-N.

Foliert Tak  

Profil:  Skygge, skrå
Netto mål: 2400x130x12mm
Farge: Hvit - NCS S0502-Y
Glans: 18-20
Overflate: Glatt
Pakning: Bunter à 5 bord

Våtroms Tak

Profil: Skygge, skrå
Netto mål: 2400x153x10 mm
Farge: Hvit – NCS S0500-N Høyglans
Overflate: Glatt
Foliert, fuktfast MDF
Pakking: Bunter à 5 bord

TILBEHØRSPRODUKTER
for MDF Vegg og Tak

Hjørnelister

Innvendig, hulkil, kvartstaff og utvendig vinkel list. 
Malt i standard farger.

Påforingslister

Påforing tilpasset Mjøspanel veggplater – for 
bruk rundt dør og vindu, når platene settes 
direkte på eksisterende vegg. Listene er malt 
hvitt og leveres i sett for dør eller vindu.
Glattkant 19mm x 10mm

Dekkstift

For gjenfylling av spikerhull i listverk eller på 
vegg/tak. Voksstiften varmes litt i hånden før 
bruk. Overskuddsvoks kan lett skrapes av. 
Leveres i alle standard farger.

Fugemasse

Akryl fugemasse i Hvit.

Flekkmaling

25 ml penselflaske for reparasjon av sår og 
skader. Finnes i alle standard farger.

Monteringsskrue

Spesialskrue for montering av Mjøspanel vegg. 
Selvborrende skrue: 4,2x35 mm. BKF for lami-
nat-fiber-tre-stål.

Tak og Tilbehør

Mjøspanel leverer mdf tak i malt og foliert utførelse. Vårt 
malte tak har et lett kostemalt utseende, mens det folierte 
har en helt jevn og glatt overflate. Taket er av særdeles god 
kvalitet og ikke minst; enkelt å montere!

Takbordene er ”endepløyd”, for vakker og enkel skjøt, og 
har skjult innfesting.  Sammen med den fine overflaten gir 
dette taket et eksklusivt preg. Overflaten er selvsagt lys-
ekte og gulner ikke vesentlig med årene. Taket kan brukes 
til både nybygg, rett på stender og oppussing med monter-
ing direkte på eksisterende himling. 
 
Den gode overflaten gjør renholdsjobben svært enkel 
med vanlige vaskemidler. Både malt tak og malt foliert tak 
er lett å overmale om det skulle bli aktuelt med tiden. Det 
malte kan vaskes og pusses lett, mens det malte folierte 
skal kun vaskes før nytt toppstrøk påføres.

Mjøspanel malt tak
Innvendig hjørnelist

Fleksilist

Kvartstaff

Utvendig hjørnelist

Malt Tak

Profil:  Skygge, skrå

Netto mål: 2400x132x12mm

Farge: Hvit - NCS S0502-Y

Glans: 18-20

Pakning: Bunter à 5 bord

Finnes også i lange lengder:

Netto mål: 3640x132x12 mm

Foliert Tak

Profil:  Skygge, skrå

Netto mål: 2400x130x12mm

Farge: Hvit - NCS S0502-Y

Glans: 18-20

Pakning: Bunter à 5 bord

Hjørnelister

Perfekt start og perfekt 
avslutning

Det finnes et stort utvalg malte 
hjørnelister tilpasset Mjøspanel. 
Listene finnes i både 240 cm og 
300 cm lengde.

Påforingslister

Påforing tilpasset Mjøspanel vegg-
plater – for bruk rundt dør og 
vindu, når platene settes direkte 
på eksisterende vegg. Listene er 
malt hvitt og leveres i sett for dør 
eller vindu.
Glattkant 19mm x 10/12mm

Dekkstift

For gjenfylling av spikerhull i listverk 
eller på vegg/tak. Voksstiften varmes 
litt i hånden før bruk. Overskudds-
voks kan lett skrapes av. Leveres i 
alle standard farger.

Fugemasse

Akryl fugemasse i Hvit og Cafe 
Latte.

Flekkmaling

25 ml penselflaske for reparasjon 
av sår og skader.  
Finnes i alle standard farger.

Monteringsskrue

Spesialskrue for montering av  
Mjøspanel vegg. Selvborrende 
skrue: 4,2x35 mm. BKF for  
laminat-fiber-tre-stål.

Innvendig hjørnelist

Flexilist

Utvendig hjørnelist

Kvartstaff

Hulkil

Tak og Tilbehør

Mjøspanel leverer mdf tak i malt og foliert utførelse. Vårt 
malte tak har et lett kostemalt utseende, mens det folierte 
har en helt jevn og glatt overflate. Taket er av særdeles god 
kvalitet og ikke minst; enkelt å montere!

Takbordene er ”endepløyd”, for vakker og enkel skjøt, og 
har skjult innfesting.  Sammen med den fine overflaten gir 
dette taket et eksklusivt preg. Overflaten er selvsagt lys-
ekte og gulner ikke vesentlig med årene. Taket kan brukes 
til både nybygg, rett på stender og oppussing med monter-
ing direkte på eksisterende himling. 
 
Den gode overflaten gjør renholdsjobben svært enkel 
med vanlige vaskemidler. Både malt tak og malt foliert tak 
er lett å overmale om det skulle bli aktuelt med tiden. Det 
malte kan vaskes og pusses lett, mens det malte folierte 
skal kun vaskes før nytt toppstrøk påføres.

Mjøspanel malt tak
Innvendig hjørnelist

Fleksilist

Kvartstaff

Utvendig hjørnelist

Malt Tak

Profil:  Skygge, skrå

Netto mål: 2400x132x12mm

Farge: Hvit - NCS S0502-Y

Glans: 18-20

Pakning: Bunter à 5 bord

Finnes også i lange lengder:

Netto mål: 3640x132x12 mm

Foliert Tak

Profil:  Skygge, skrå

Netto mål: 2400x130x12mm

Farge: Hvit - NCS S0502-Y

Glans: 18-20

Pakning: Bunter à 5 bord

Hjørnelister

Perfekt start og perfekt 
avslutning

Det finnes et stort utvalg malte 
hjørnelister tilpasset Mjøspanel. 
Listene finnes i både 240 cm og 
300 cm lengde.

Påforingslister

Påforing tilpasset Mjøspanel vegg-
plater – for bruk rundt dør og 
vindu, når platene settes direkte 
på eksisterende vegg. Listene er 
malt hvitt og leveres i sett for dør 
eller vindu.
Glattkant 19mm x 10/12mm

Dekkstift

For gjenfylling av spikerhull i listverk 
eller på vegg/tak. Voksstiften varmes 
litt i hånden før bruk. Overskudds-
voks kan lett skrapes av. Leveres i 
alle standard farger.

Fugemasse

Akryl fugemasse i Hvit og Cafe 
Latte.

Flekkmaling

25 ml penselflaske for reparasjon 
av sår og skader.  
Finnes i alle standard farger.

Monteringsskrue

Spesialskrue for montering av  
Mjøspanel vegg. Selvborrende 
skrue: 4,2x35 mm. BKF for  
laminat-fiber-tre-stål.

Tak og Tilbehør

Mjøspanel leverer mdf tak i malt og foliert utførelse. Vårt 
malte tak har et lett kostemalt utseende, mens det folierte 
har en helt jevn og glatt overflate. Taket er av særdeles god 
kvalitet og ikke minst; enkelt å montere!

Takbordene er ”endepløyd”, for vakker og enkel skjøt, og 
har skjult innfesting.  Sammen med den fine overflaten gir 
dette taket et eksklusivt preg. Overflaten er selvsagt lys-
ekte og gulner ikke vesentlig med årene. Taket kan brukes 
til både nybygg, rett på stender og oppussing med monter-
ing direkte på eksisterende himling. 
 
Den gode overflaten gjør renholdsjobben svært enkel 
med vanlige vaskemidler. Både malt tak og malt foliert tak 
er lett å overmale om det skulle bli aktuelt med tiden. Det 
malte kan vaskes og pusses lett, mens det malte folierte 
skal kun vaskes før nytt toppstrøk påføres.

Mjøspanel malt tak
Innvendig hjørnelist

Fleksilist

Kvartstaff

Utvendig hjørnelist

Malt Tak

Profil:  Skygge, skrå

Netto mål: 2400x132x12mm

Farge: Hvit - NCS S0502-Y

Glans: 18-20

Pakning: Bunter à 5 bord

Finnes også i lange lengder:

Netto mål: 3640x132x12 mm

Foliert Tak

Profil:  Skygge, skrå

Netto mål: 2400x130x12mm

Farge: Hvit - NCS S0502-Y

Glans: 18-20

Pakning: Bunter à 5 bord

Hjørnelister

Perfekt start og perfekt 
avslutning

Det finnes et stort utvalg malte 
hjørnelister tilpasset Mjøspanel. 
Listene finnes i både 240 cm og 
300 cm lengde.

Påforingslister

Påforing tilpasset Mjøspanel vegg-
plater – for bruk rundt dør og 
vindu, når platene settes direkte 
på eksisterende vegg. Listene er 
malt hvitt og leveres i sett for dør 
eller vindu.
Glattkant 19mm x 10/12mm

Dekkstift

For gjenfylling av spikerhull i listverk 
eller på vegg/tak. Voksstiften varmes 
litt i hånden før bruk. Overskudds-
voks kan lett skrapes av. Leveres i 
alle standard farger.

Fugemasse

Akryl fugemasse i Hvit og Cafe 
Latte.

Flekkmaling

25 ml penselflaske for reparasjon 
av sår og skader.  
Finnes i alle standard farger.

Monteringsskrue

Spesialskrue for montering av  
Mjøspanel vegg. Selvborrende 
skrue: 4,2x35 mm. BKF for  
laminat-fiber-tre-stål.

Tak og Tilbehør

Mjøspanel leverer mdf tak i malt og foliert utførelse. Vårt 
malte tak har et lett kostemalt utseende, mens det folierte 
har en helt jevn og glatt overflate. Taket er av særdeles god 
kvalitet og ikke minst; enkelt å montere!

Takbordene er ”endepløyd”, for vakker og enkel skjøt, og 
har skjult innfesting.  Sammen med den fine overflaten gir 
dette taket et eksklusivt preg. Overflaten er selvsagt lys-
ekte og gulner ikke vesentlig med årene. Taket kan brukes 
til både nybygg, rett på stender og oppussing med monter-
ing direkte på eksisterende himling. 
 
Den gode overflaten gjør renholdsjobben svært enkel 
med vanlige vaskemidler. Både malt tak og malt foliert tak 
er lett å overmale om det skulle bli aktuelt med tiden. Det 
malte kan vaskes og pusses lett, mens det malte folierte 
skal kun vaskes før nytt toppstrøk påføres.

Mjøspanel malt tak
Innvendig hjørnelist

Fleksilist

Kvartstaff

Utvendig hjørnelist

Malt Tak

Profil:  Skygge, skrå

Netto mål: 2400x132x12mm

Farge: Hvit - NCS S0502-Y

Glans: 18-20

Pakning: Bunter à 5 bord

Finnes også i lange lengder:

Netto mål: 3640x132x12 mm

Foliert Tak

Profil:  Skygge, skrå

Netto mål: 2400x130x12mm

Farge: Hvit - NCS S0502-Y

Glans: 18-20

Pakning: Bunter à 5 bord

Hjørnelister

Perfekt start og perfekt 
avslutning

Det finnes et stort utvalg malte 
hjørnelister tilpasset Mjøspanel. 
Listene finnes i både 240 cm og 
300 cm lengde.

Påforingslister

Påforing tilpasset Mjøspanel vegg-
plater – for bruk rundt dør og 
vindu, når platene settes direkte 
på eksisterende vegg. Listene er 
malt hvitt og leveres i sett for dør 
eller vindu.
Glattkant 19mm x 10/12mm

Dekkstift

For gjenfylling av spikerhull i listverk 
eller på vegg/tak. Voksstiften varmes 
litt i hånden før bruk. Overskudds-
voks kan lett skrapes av. Leveres i 
alle standard farger.

Fugemasse

Akryl fugemasse i Hvit og Cafe 
Latte.

Flekkmaling

25 ml penselflaske for reparasjon 
av sår og skader.  
Finnes i alle standard farger.

Monteringsskrue

Spesialskrue for montering av  
Mjøspanel vegg. Selvborrende 
skrue: 4,2x35 mm. BKF for  
laminat-fiber-tre-stål.

TAK – malt eller foliert:
Alle våre tak varianter er «endepløyde», har 
not og fjær og skjult innfesting. Takbordene kan 
legges rett på stender eller monteres direkte på 
eksisterende himling. Det malte har en overflate 
med litt struktur, mens det folierte er helt glatt. 
Det beste resultatet får man om endeskjøtene 
limes. Tåler innfelt «down lights» om dette er 
riktig montert. 

Montering:
Tips og råd, samt monteringsanvisning kan lastes 
ned på: www. mjospanel.no

OBS:  Mjøspanel Vegg og Tak skal lagres tørt 
og beskyttes mot fuktighet under transport 
og lagring, Med unntak av våtromstaket, er alle 
produktene beregnet for bruk i tørre rom med 
jevn temperatur!



Spesialfarge 
på veg gen?
Drømmer du om en lekker kontrastvegg, en sprek lesekrok eller 
rett og slett bare vil ha din «egen» farge. Mjøspanel malt MDF 
vegg kan leveres i nesten alle farger. Gi oss NCS fargekode og vi 
ordner resten! 

For beiset HELTRE er det vanskelig å ønske seg spesifikke farger, 
ettersom beis forandrer farge etter underlag og påføringsmeng-
de.

MEN; for Mjøspanel malt vegg – er nesten alt lov og mulig!

n PROFIL SlettVegg m/mikrofas - FARGE Malt på impuls...



HELTRE

Nå er heltre paneler igjen på full fart inn i norske 
hjem. Vi har utviklet en furupanel i plateformat 
med svært høy kvalitet, ferdigbehandlet med in-
teriørbeis i flere moderne farger. Med et farge-
spekter som går i fra kalkhvit, via ulike grå toner til 
tjærebrun, vil Mjøspanel HELTRE kunne «kle» de 
fleste rom. Både bonderomantiske hus og hytter, 
svale sommerhus og funksjonelle leiligheter.  Vi tør 
å påstå at Mjøspanel HELTRE er tradisjonelt og 
trendy på samme tid!

Mjøspanel HELTRE er trepanelet som ikke vrir 
seg, eller trenger nytt strøk året etter fordi det 
har krympet. Her får du panelveggen som er både 
stabil, vakker og varig. Og det beste av alt: panelet 
er i faste lengder, tredoble bredder og har skjult 
innfesting. Det betyr enkel montering og et vak-
kert resultat.

Vi fører gammel norsk byggetradisjon 
et skritt videre!



Heltre

Tradisjonelt og trendy på samme tid



Hjørnelister i beiset furu

Hulkil (innvendig hjørne)
Vinkel list (utvendig hjørne)
Finnes i alle standard beise farger

Beis på småflasker:

For reparasjon av sår og skader. Finnes i alle stan-
dard beis farger. 
Rist flasken godt og gjør tester før beisen påfø-
res. Ettersom beis endrer «farge» for hvert strøk, 
prøv å unngå overlapp. 

   

Montering:

Tips og råd om heltrepanel, tre og fukt, samt mon-
teringsanvisning kan lastes ned på:
www.mjospanel.no

Dimensjoner

Bredde: 400 mm
Høyde: 2390 mm 
Tykkelse: 14 mm.

Hva er Mjøspanel HELTRE:

Nyheten ligger i breddeformatet og alle de gode 
egenskapene! Panelet er frest ut fra en kantlimt 
furuplate som gir en svært stabil vegg. Fordi tre 
er et levende materiale som beveger seg med 
årstider og luftfuktighet, har vi på forhånd tør-
ket panelet ned til 9 % fuktinnhold for å redu-
sere faren for krymp og sprekk. For å sikre rik-
tig fuktinnhold er det derfor viktig at panelet 
lagres i den tette plastemballasjen helt fram til 
montering. Panelplaten har «3 bord på plata», not 
og fjær og skjult innfesting. Børstet og beiset.
Festes med kramper eller skruer (LLSF 3,0x35).

Kvist, årringer og nyanseforskjeller:

Mjøspanel HELTRE har synlige kvister og årringer. 
Man vil også oppleve nyanseforskjeller i fargen 
fordi ulik trestruktur og pussing trekker til seg 
beisen forskjellig. Dette gjør at enhver panelvegg 
er helt unik. Og kanskje nettopp også er grunnen 
for at mange velger nettopp beiset HELTRE!  

Vedlikehold:

Rengjøres forsiktig med myk klut vridd opp i 
lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. 
Unngå vaskemiddel som inneholder salmiakk, 
slipe-middel eller grønnsåpe, da dette kan gi mis-
farging og glansvariasjoner
Det kan oppleves noe svak smitting av fargestoff 
ved en tidlig rengjøring etter produksjon/mon-
tering. Dette vil avta etter hvert som beisen får 
«settetid/tørk».
Ved overmaling eller beising: vask veggen lett, la 
veggen tørke, før nytt strøk påføres. Bruk vann-
fortynnbart produkt. Beis, lakk eller maling.

PROFIL Skygge – FARGE Kalkhvit

PROFIL Skygge – FARGE Konglebrun

PROFIL Fas – Farge: Lys Grå

PROFIL Fas – FARGE Tjærebrun

PROFIL Perle –FARGE Skiferblå

Profiler

Perlestaff 5”

Skygge 5”

Fas 5”

Vær oppmerksom på at fargegjengivelsen i 
brosjyren kan avvike noe fra det reelle 
produktet.   

 
NB! Alle profiler kan leveres i samtlige farger. 

Mjøspanel HELTRE er CE merket i hht: 
NS-EN 14915. Det betyr at panelet produseres i tråd med gitte standarder og 
kvalitetssikringssystemer.

Les gjerne       oppdragsrapport nr. 380056: 
Produksjonsopplegg for profilerte panelplater i heltre. Kan lastes ned på vår 
hjemmeside: www.mjospanel.no



n PROFIL Perlestaff - FARGE Konglebrun n PROFIL Skygge - FARGE Tjærebrun

n PROFIL Fas - FARGE Lys Grån PROFIL Skygge - FARGE Kalkhvit



n PROFIL Perlestaff - FARGE Skiferblå Takk til KiiL InteriørDesign for styling og lån av møbler og vakre gjenstander!



Mjøspanel Kraby AS
Industrivegen 26

2850 Lena
www.mjospanel.no

Tlf. 61 16 86 65
E-post: post@mjospanel.no

GRAFISK PRODUKSJON: Grafisk Byrå AS, Gjøvik
FOTO: Tom A. Hansen. Bente U. Sveinungsen. Pål Jacobsen.

Takk til KiiL InteriørDesign AS Gjøvik, for flott assistanse og lån av interiør under fotograferingen (sidene 11 til 15).


