PANELER
Profiler

Basecos paneler är det naturliga alternativet för de som söker det riktigt genuina.
Här kommer verkligen den norrländska, senvuxna furan till sin rätt. Ett mycket
högkvalitativt virke som tillsammans med vår noggranna nedtorkning till 8 %
fuktighet, ger en formstabilitet som förhindrar krympning och att panelerna
vrider sig. Montera panelen liggande eller stående, på en enskild vägg eller i ett
helt rum.

SLÄTSPONT

Tack vare mindre fram
trädande skarvar bildas en
relativt slät yta, som skapar
en helhet. En låg fuktkvot i
virket gör panelen mycket
formstabil som bidrar till att
den behåller sitt utseende.

FINSÅGAD MED SPÅR

Våra finsågade paneler har
en rå, men inte alltför grov
yta, därav namnet.
Spåret skapar en struktur
som framhäver de råa
plankorna.

FINSÅGAD UTAN SPÅR
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En finsågad panel utan spår
skapar en jämn yta med
rustik känsla.

PÄRLSPONT

Den klassiska pärlsponten
har en naturlig plats i
svensk byggnadshistoria.
Vår pärlspont ger dig möj
lighet att förvalta det arvet
genom att återskapa och
bevara en klassisk känsla.

V-FAS

Den här profilen ger en
diskret, men ändå skarp
distinktion. En vägg- och
innertakpanel med profil
som upplevs mer homogen.

SPÅRFAS

Om du väljer Baseco Spårfas
får du en vägg- och innertakpanel med ett bredare
spår som ger en klassisk
känsla. Den utmärkande
profilen hjälper dig att
markera en tydlig riktning i
rummet.
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GOLV
Profiler

Klassiska nordiska golv som furu och gran, med råvaran hämtad från Norrlands
djupaste skogar tillsammans med noga utvalda golv i ek och ask, ger ett brett sor
timent med många valmöjligheter. Vår långa erfarenhet av trä och golvproduktion
garanterar en äkta och genuin känsla och en mycket hög produktkvalitet.

MASSIVT GOLV

På vår fabrik torkas
golven till en fuktighet
på cirka 8 % som är vad
vi i branschen kallar för
”möbeltorrt”. Detta för
att golvet ska röra sig
så lite som möjligt efter
inläggning. Resultatet är
ett jämnt och fint trä
golv av högsta kvalitet.

PARKETT

Våra parkettgolv ger en
genuin träkänsla med
en lika vacker som tålig
yta. Samma naturliga
variationer som hos ett
massivt golv.
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