
Træ til saunaer
I det fineste, svenske træ. Bevarer formen, ingen 
skarpe kanter eller udtrængende harpiks.

De høje temperaturer i en sauna sætter træet på 
en hård prøve, men Södras saunapaneler er frem-
stillet af træ i den fineste kvalitet. Træet er nøje 
udvalgt og forarbejdet specielt til formålet.

Bevarer formen trods temperaturudsving
Södras saunapaneler bev-

arer formen, fordi træet 
er helt nedtørret ved 

levering. Det bety-
der, at de store 

temper-
aturvari-
ationer, i 
en sauna, 

ikke ændrer deres facon. Det har stor betydning 
for det æstestiske og det funktionelle.

Glatte flader og ingen splinter
Södra har gjort et stort arbejde ud af komforten. 
Panelerne har helt glatte og jævne overflader, 

og der er ingen risiko for  splinter. Kanterne 
er afrundede, så det føles rart at læne sig op ad 
træet. Panelerne leveres i asp eller gran. Ingen af 
de to sorter er specielt varmeledende, det øger 
komforten. Panelerne leveres med fer og not.

Ingen udtrængende harpiks
Alt træ til Södras saunapaneler er af højeste 
kvalitet, og der er kun få og meget små knaster. 
Det betyder, at man slipper for problemer med 
udtrængende harpiks, som man oplever med bil-
lige saunapalener, der har mange knaster.

Silkeblødt asp til saunabanke
Södra kan levere asp til saunabænke. Træet føles 
silkeblødt og glat og er ekstra behageligt at sidde 
på. Asp giver saunaen et luksuriøst præg.

Ring til Södra på tlf. 4848 8200 og hør mere om 
de mange fordele ved at bruge træ fra Södra til 
saunaer.



Vi anbefaler at montere vores 
saunapaneler med panelclips. 
Clipsene gør det legende let at 
montere vores paneler. Du sparer 
også tid ved finisharbejdet, fordi 
der ikke er synlige søm- eller 
skruehoveder. På den måde kan 
du undgå at skulle spartle eller 
proppe efter monteringen. 

Clipsene kan både bruges 
som sømclips og kraftigere 
skrueclips til underlag af træ, 
vådrumsgips eller vandfast 
krydsfiner. 

Husk at montere panelerne 
med passende afstand til 

gulvet for at undgå at vand 
trækker op i enden af 
træet.

Ring til Södra på tlf. 4848 
8200 og hør mere om 

hvordan du med fordel kan 
bruge vores saunapaneler.

Montering
Med panelclips


