Østerdalspanel. Vegg beiset i Skogshorn, tak beiset i Hvitkalket DD. Gulv; TMP eikeparkett.

Industriell beising og maling.
Innvendig panel
Listverk
Eikeparkett
Utvendig kledning
Best på farger og levering!

Norsk trendsetter innen
spesialfarger

VYRK
VYRK er en industribedrift som beiser og maler dine
vegger, gulv, listverk og tak, før montering. Vi har
over 13 års erfaring og har bygd opp en moderne
produksjonslinje i vår fabrikk i Rogne, Valdres.
Vi har stor intern fagkunnskap innenfor feltet industriell beising og maling, samt interne ressurser på fargesammensetninger og blikk og sans for farger. I tillegg har vi en svært effektiv produksjonslinje. Derfor
er vi din ideelle partner når det gjelder å gå til innkjøp
av panel og kledning til din nye hytte eller hus.
I dag er det stort tidspress på oss alle. Fritida vår er
dyrebar og vi søker løsninger for å minimalisere egen
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arbeidstid hvor dette er relevant. Med industriell beising og maling av panel og kledning til ditt nye prosjekt frigjør du mye av egen tid. Når du i tillegg vet
at sluttresultatet av vår industrielle behandling blir så
bra, faktisk bedre enn hva du kan få til manuelt, er det
ingen tvil om at du har mye igjen for å benytte oss.
Industriell behandling blir bedre bl.a. fordi det gjøres
under optimale forhold, hele bordbredden blir dekket
av beis/maling slik at du unngår krympestriper og det
blir garantert lik mengde beis/maling på hele bordet.
Du unngår sjenerende skjolder.
Vi har svært gode samarbeidspartnere på leverandørsiden av både beis, maling, panel, listverk og kledning. Vi er stor kunde av disse og kan dermed stille

Sjemmedalhytta. 14x95 + 14x120 +14x145 Glattpanel. Beis 27 Lys Gråtonet dbl.dose. Foto: Pål Harald Uthus.

krav til at alt leveres av beste kvalitet. I tillegg har
vi samarbeide med leverandør av eikeparkett slik at
vi i dag tilbyr fullt sortiment til vegger, tak og gulv.
Vi brekker alle farger selv og i tillegg til kjente standardfarger av beis lager vi våre egne farger. Dette for
å være i forkant av den store utviklingen som skjer i
markedet, med nye krav til hvordan farger skal være.
Vi har stor utstilling av panel og kledning med beisefarger, samt eikeparkett, i vår fabrikk i Rogne. Vi har
også utstilling i Brobekkveien, Oslo.

Forretningside
Vyrk leverer industrielt behandlet treverk til det profesjonelle markedet. Ytterkledning, panel og listverk er
grunn- og ferdigbehandlet under optimale temperaturer og forhold, og leveres i valgfrie farger som Vyrk selv
brekker og blander. Leveringstiden er markedets beste!
Vår visjon forteller; Vyrk er best på teknologi, farger
og levering

Du er hjertelig velkommen innom for å ta en kikk!
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Innvendig panel
Vi skaffer alle panelprofiler, her er et lite utvalg:

Glattpanel

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Sprekkpanel

14x70

15,9

14x95

11,8

14x120

9,1

14x145

7,4

14x170

6,3

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Skyggerett

14x95

11,8

14x120

9,1

14x145

7,4

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Skyggeskrå

14x120

9,1

14x145

7,4

14x170

6,3

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm
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14x120

9,1

14x145

7,4

14x170

6,3

Innvendig panel

Faspanel

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Østerdalspanel

14x120

9,1

14x145

7,4

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Tømmerpanel

21x170

6,3

21x195

5,4

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Perlestaff

21x145

7,4

21x170

6,3

28x170

6,3

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

14x120

9,1

14x145

7,4
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Innvendig panel
Møllerstue

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Vekselpanel skrå

14x145

7,4

14x170

6,3

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Underligger til
Vekselpanel

Kvistfri panel

21x195

4,1

9x70

4,1

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Skyggeskrå, fas,
glatt- og
sprekkpanel

15x120

10

13x120
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Ønsker du malt furupanel?
Vi anbefaler kvistfri panel

Strukturbørstet
panel

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Glattpanel

6

14x120

9,1

18x170

6,3
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Østerdalspanel. Vegg beiset i Skogshorn. Nydelig farge til Dempet Sort kjøkkeninnredning.

Spiler og spileelementer, til tak og vegg. Kontakt oss, vi lager og skaffer det meste innen spiler.

Listverk
Vi har listverk i romtemperert lager.
Lagerført listverk er malt i standard hvit farge;
S0502-Y.

Rammelister
Profilerte
FK20 15x70

Vi kan også levere alt av listverk i all
verdens farger, malt og beiset

Rammelister

FK22 kombilist
15x70

Glatte, rund kant
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FC 04 12x45

FK28 15x95

FC06 12x58

FK32 21x95

FC08 12x70

FK33 21x120

FC09 15x58

FK44 21x120

FC10 15x70

FK45 kombilist
21x95

Hytte Tuva, Solhovda Kikut. Moen Bygg og Aasremmen. Vegg 250mm sprekkpanel beis Lys Varde og 9036 Hvitkalket dbl.i tak.Listverk
malt i S5502-Y Grå Skifer og beiset i Drivved dbl. Gulv: 1108 Woodline eik rustikk, hvit mattlakk 22x400x2450.

Taklister
FK04 15x58

FK14 28x58

FK08 21x45

FK91 21x45

FK09 21x58

FA16 21x34
enkel skygge

FK10 21x70

FA28/FA32 15x15
og 21x21hulkil

FK05 15x70

FA20 21x45
dobbel skygge

FK12 21x95

FA04/FA06
21x34/21x45

FK13 21x120
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21x195 Vekselpanel, 9x70 underligger. Beiset i Drivved.

Gulvlister

Gulvlister

Glatte, rund kant

Profilerte

FE04 12x45

FK42 15x70

FE06 12x58

FK22 15x70
kombilist

FE08 12x70

FK46 15x95

FE13 15x58

FK48 21x95

FE14 15x70

FK51 21x120

FK52 21x120

GB26 14x45 eik
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Glattpanel vegg, beiset i Lys Valdresgrå, skyggepanel tak, beiset i Hvitkalket DD.

Øvrig listverk

FB06 9x34mm
brannmurlist

18x45-400x2400mm
utforing

FF40 12x58
glattkant

18x45-400x4450mm
utforing

FF58 15x45
glattkant

FJ06 28x28mm
vinkellist

FF60 15x58
glattkant

FJ08 32x32mm
vinkellist

FF62 15x70
glattkant

FJ10 42x42mm
vinkellist

FF65 15x95
glattkant

FH06 15mm
kvartstaff

FF67 15x120
glattkant

FH08 21mm
kvartstaff

FF81 21x145
glattkant
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Nytt klubbhus i 2018 for Øystre Slidre IL. Jernvitrolbehandlet vegg.
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14x145 Glattpanel NF beiset i Beitogrå, listverk samme farge.

Eikås hytte: Vegg 21x195 Østerdalspanel Varde. Tak: 14x95-120-145 sprekkpanel, beis Hvitkalket dbl.
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18x170 strukturbørstet glattpanel, beiset i Rasletind.

Vyrk har levert til ny, moderne ungdomsklubb/-hus i Øystre Slidre. Vegger med varierende bredder av glattpanel og felt med
finerplater, beiset i Spåtind og en grønn spesialfarge. Tak med spiler. Alt bygget med tanke på best mulig akustikk.
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JM: Vi leverer listverk og utforinger til flere av JM sine boligprosjekter. Avbildet, Hovinbekken 9. Fotograf: Nina Ruud.

Tretopphytte med 14x95 mm Glattpanel, beiset i Irene Spesial.
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Glattpanel, beiset i Lys Valdresgrå. Dør beiset i samme farge.

Utvendig kledning
Vi skaffer den kledningen du vil ha. Her er et lite utvalg:

Dobbelfals gml.type 28 gr

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Dobbelfals ny type 60 gr

19x123

9,1

19/22 x148

7,7

19/22x173

6,3

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Dobbelfals 28 gr m/perle

19x123

9,1

19/22 x148

7,7

19/22x173

6,3

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Weatherboard

19x148

7,7

19x173

6,3

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Dobbelfals tett (låvekledning)

19x98

16,7

19x123

8,2

19x148

7,5

19x173

6,6

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Dobbelfals 3” spor

19x148

7,7

19x173

6,3

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

19x148
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7,7

Dobbelfals rett kant, 10mm lysåpn

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Buerkledning

19x123

9,1

19x148

7,5

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Sveitser m/enkel / dobbel perle

19x148

7,5

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Rustikk skrå / rustikk rund

19x120

9,1

19x145

7,7

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Utvendig faspanel

19x120

9,1

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Tømmerfalskledning

19x120 (2)

9,1 (2)

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

Dobbelfals limtre

29x148 (x2)

3,8 (x2)

Dimensjon

Dekningsmål
lm pr.kvm

24x350

2,85
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Tømmermannskledning
Rektangulær kledning montert som tømmermannskledning.

Dekningsmål. Ant.løpemeter av hver dimensjon pr. kvm
Lik over- og underligger

Omlegg 25mm

Ulik over- og underligger

omlegg 25mm

Bredde

lm pr kvm

Sum bredde av overog underligger

lm pr kvm

98

13,7

196

6,85

123

10,2

221

5,85

148

8,13

246

5,1

173

6,76

271

4,52

198

5,78

296

4,07

223

5,05

321

3,69

Dimensjon - Rektangulær kledning
16x98

22x148

19x98

22x173

19x123

22x198

19x148

22x223

22x123
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FABRIKKMALT
KLEDNING
Grunning og første strøk ferdig på– valgmuligheter
ført

BESTE KVALITET - BESTE BESKYTTELSE - SPAR TID - ENKLERE BYGGEPROSESS

PRODUKT OG FARGEVALG

Du bestemmer hva kledningen skal behandles med. Velg mellom Drygolin Ultimat, Optimal eller Trebitt beis.
Fargen er valgfri.

FØRSTE STRØK

GRUNNING

ARBEID
Du bestemmer selv hvor mye arbeid som skal gjenstå.
Skal du bygge hus eller hytte? Vi anbefaler at du kjøper behandlet ytterkledning, grunnet og i tillegg beiset
eller malt ett strøk. Da slipper du mye arbeid, du trenger kun å ta det siste strøket når kledningen er monDITT VALG:
HVA beis
GJENSTÅR
AV ARBEID?
tert! På industrielt behandlet kledning er grunning,
eller maling
jevnt påført. Kledningen kan monteres
uavhengig av vær og årstid, og den er beskyttet fra dag en! Du slipper krympestriper og omleggsråte. Du får
et perfekt
resultat, og du sparer masse tid!
Ubehandlet
SISTE STRØK + ENDEVED
GRUNNING
FØRSTE STRØK
kledning
VYRK bruker Jotun sine produkter for behandling av utvendig kledning. Kledningen leveres i flere varianter
GJENSTÅR PÅ BYGGEPLASSEN
GJENSTÅR PÅ BYGGEPLASSEN
GJENSTÅR PÅ BYGGEPLASSEN
og finisher:

Jotun Visir Grunning
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Ferdig
Alkydbasert vanntynnet grunning
som gir dokumentert
effekt
mot råte- og svertesopper.
beskytter
SISTE STRØK Visir
+ ENDEVED
GRUNNING
FØRSTE
STRØK
grunnet
kledningen mot solnedbrytning og fuktighet.
kledning
FERDIG
GJENSTÅR PÅ BYGGEPLASSEN
GJENSTÅR PÅ BYGGEPLASSEN

Jotun Trebitt beis

3

3

Fabrikkmalt
Ønsker
du å beholde den GRUNNING
flotte strukturen i treverket?FØRSTE
Foretrekker
SISTE STRØK + ENDEVED
STRØKdu en transparent
kledning
trebeskyttelse
fremfor dekkende maling? Da kan Trebitt produktene være noe for deg! Trebitt beisprodukter
gir kledningen en vannavvisende
beskyttelse, samtidig som
beisen vil fremheve det
naturlig,
vakre utseende
FERDIG
FERDIG
GJENSTÅR
PÅ BYGGEPLASSEN
til treverket. Du oppnår dermed en suveren kombinasjon av beskyttelse og et vakkert utseende!

Jotun Optimal
Kledning behandlet med Jotun Optimal, dekkende maling har lange vedlikeholdsintervall og lang levetid.
Optimal er tilpasset det norske klimaet og er tilsatt effektive midler mot svertesopp. Moderne teknologi gjør
DINE
at farge
ogFORDELER
glans holder seg like flott i år etter år, samtidig som malingen tar opp minimalt med skitt.
• Tids- og kostnadseffektivt
• Kledningen er beskyttet fra begynnelsen
• Malingen er påført under optimale forhold

• Montering er uavhengig av vær og årstid
• Du unngår krympestriper og omleggsråte
• Gir det beste underlaget for videre behandling
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Beste kvalitet // Beste beskyttelse // Spar tid // Enklere byggeprosess

Velg farge selv
Mange velger å kjøpe kledning med grunning og første strøk ferdig malt. Du sparer tid, bygget er beskyttet
med en gang kledningen er satt opp, du får bedre utgangspunkt for lang levetid på kledningen og attpå til
kan du spare penger. Men hvilken farge skal du velge?

Fjellandskap
Her er det de brune, grå, sorte og røde fargene som dominerer. Ta hensyn til den norske tradisjonen av fargebruk i fjellheimen. Transparent beis som fremhever trestruktur egner seg svært godt i. Vegger får struktur og
liv. Staffasjefargen kan gjerne være kontraster i hvitt, lyst, grått, eller dempet grønn, gul eller rød.

Skog
Naturens farger er mørkere enn hva man tror. Mørke farger
med sorthet i seg gjør seg godt. Da sklir bygget godt inn i omgivelser av trær og tett vegetasjon. Jordfarger har også mye
natur i seg og egner seg derfor godt. Høstpaletten med rødt,
oransje, gult og grønt, er populære farger.

Åpent landskap
Hvitt og helt lyse farger er flott i åpne landskap. Hvite og lyse
hus liker å ha litt luft rundt seg. Helt kritt hvite hus i tett vegetasjon kan fort stikke seg litt ut da kontrasten blir for kraftig.
Da kan det lønne seg å velge en litt mykere hvit som Eggehvit,
Frostrøyk eller tilsvarende kulørt hvittone.

Tettbygde strøk
Ta hensyn til omgivelsene og nabohusenes farge. De bør spille på lag og ha et felles preg. Velg gjerne kombinasjoner av
beslektede farger, gjerne farger hvor kontrastene ikke er for
store. Staffasjefargen kan gjerne være lik på alle husene i et felt
for å binde sammen husene.

Staffasjefarge skaper en helhetlig harmoni
Ved å bruke beslektede farger på hele huset, får huset et roligere utseende. Ikke bruk for mange farger til ulike detaljer. Ha
gjerne verandaen og takutspring i samme farge som veggen –
det er med på å skape harmoni.
Husk å bestille materialene til veranda, takutspring, hjørnekasser og belistning samtidig som du bestiller malt kledning. Du
velger selv fargen!
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Fargepaletter
Når du velger blant Jotuns farger kan du være helt trygg på at fargen er av god kvalitet og tilpasset for
utendørs bruk – og du kan sette et vakkert og harmonisk og personlig preg på ditt hus. Her ser du noen
fargeforslag med staffasjefarger.
Fargepalettene er veiledende. For en mer nøyaktig fargeopplevelse anbefaler vi at du ser fargene i Jotuns
Fargekart eller på oppstrøksprøver i vårt showrom i Rogne.
Fortsatt i tvil om hvilken farge du skal velge? Les mer om fargeinspirasjon og få konkrete tips og råd på
jotun.no, eller på Jotuns LADY blogg.

Beis
0798 Bever

1376 Frostrøyk

0675 Seterbrun

1001 Egghvit

0182 Perlegrå

0394 Varmgrå

9133 Stølsbrun

1376 Frostrøyk

9075 Røykgrå

0025 Rørosrød

0745 Grønn Umbra

1223 Høststemning

1434 Labrador

2142 Vestlandsrød

1376 Frostrøyk

1016 Blek Sand

1024 Tidløs

0394 Varmgrå

1001 Egghvit

1462 Grå Skifer

1001 Egghvit

8413 Herregårdsgrønn

Maling

1378 Kontur

1624 Letthet

Av trykktekniske årsaker kan angitte farger avvike fra originalfargene. Fargene er å betrakte som veiledende.
Flatens utgangsfarge, treets sugeevne og antall strøk vil påvirke fargen.
Det anbefales alltid å gjøre prøveoppstrøk.
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Innvendig panel og listverk
Hovedsaklig er det beis som gjelder innvendig. Trendene vil alltid variere, men våre egenutviklede
farger som Beitogrå, Rasletind, Spåtind, Valdresgrå og Irene Spesial, blir svært godt mottatt i markedet.
Du får det akkurat som du vil! Vi leverer panel og listverk etter dine ønsker. Besøk gjerne vår utstilling
på fabrikken i Rogne, eller utstillingen i Brobekkveien i Oslo. Her vil du se de nyeste, mest moderne
beisefargene! Vår samarbeidspartner på innvendig beis og maling er Sherwin-Williams. En profesjonell
partner med følgende tanker om vårt samarbeide
«Vi i Sherwin-Williams forstår at høy kvalitet på service er like viktig som kvalitetsprodukter. Det er derfor vårt ekspert-team arbeider utrettelig for å sikre at du får den beste servicen. Det innebærer alt fra å
utvikle skreddersydde overflateløsninger basert på prøver fra deres testing, til å gi råd om hvordan dere
best utnytter de seneste nyvinningene, til å sikre at deres overflateløsninger alltid leveres på plass, i tide».
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Tremiljø Prosjekt
Vår samarbeidspartner på gulv har importert og levert parkett i over 20 år. I tillegg leveres tjenester relatert til tregulv og parkett; det gjelder montering, sliping, oljing og lakkering. Tenk på gulvet som ett av dine
største møbel og oppdag hvordan gulvet kan gi varme og karakter til rommet!
Parkett graderes og prises etter antall staver, en, to og tre staver (beskriver hvor mange staver du ser
pr.bord). Sortering, overflate, farger, høvling og type treverk er med å bestemmer prisen. Velger du «riktig»
gulv kan du virkelig fremheve rommet og skape den følelsen du trives med. Tremiljø Prosjekt leverer massiv parkett som plank, industrigulv, stavparkett, klossegulv eller lammelparkett. Spør oss om råd når du skal
velge gulv!

Eikeparkett
TMP parkett, Edelholz, TMP Royal og Quick Step. Alle gulv er nedtørket til 7% (+-2%), ideelt for det norske
markedet. Godkjent for gulvvarme
Det du måtte ønske; fra 3 stavs parkett til massive gulv i 400mm bredde Leverandørene av gulv tar miljøhensyn og er alle opptatt av å bevare det fornybare i ressursene som utvinnes!

TMP-Royal
1 stavs parkett, to lag med toppsjikt av 3, 4 eller 6mm eik limt på base av 9,12 eller 15mm kryssfiner.
Finnes i mange bredder og farger

Edelholz
1 stavs heltregulv eller trelags eik i mange bredder og farger

TMP-parkett
1 eller 3 stavs klikkparkett med toppsjikt på 3 mm edeltre limt på base av 11mm. Finnes i flere bredder og
farger

Quick Step
Trelags klikkparkett i massivt tre, dekket med en overflatebehandling av lakk eller olje.
Finnes i ulike bredder og farger

23

Foto: Mørch Foto

Fabrikk og utstilling:
Støligoto 2, 2943 Rogne.
Tlf 99119959
www.vyrk.no
Utstilling:
Brobekkveien 107, 0582 Oslo
Følg oss på Facebook
og Instagram
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