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Skal du pusse opp et rom, et helt hus, eller kanskje bygge nytt, er Smartpanel et ypperlig valg. Smartpanel er meget enkelt å montere, 

og det beste av alt er at du får et proft resultat på rekordtid. Men før du går i gang er det flere valg du skal ta; hvilket rom skal du 

pusse opp, bruksområde, stil, farge og materialvalg. Skal du bare pusse opp noen vegger, eller ønsker du nytt tak, og kanskje nye lister 

også? I Smartpanelserien finner du alt; ferdigmalte panelplater i ulike stiler og farger både med og uten profiler, ferdigmalte takbord 

og takplater, ferdigbeisede vegger i ekte furu, baderomspanel og kjøkkenplater, ubehandlede panelplater, og helt slett vegg klar for 

maling og tapetsering. Tilbehør som hvite lister og utforinger, akrylfugemasse, og flekkmaling i Smartpanel farger finnes også.

 

Med Smartpanel får du mer enn bare en vegg, panelplatene gir deg et vakkert og lunt rom du vil trives i. Ikke tenk på trenden når du 

skal velge stil og farge, trender komme og går. Lytt heller til din egen smak, det er du som skal bo der og trives med dine valg. 

 

Smartpanelfargene er nøye valgt ut fra at veggene skal utgjøre en behagelig bakgrunn; legge seg pent i bakgrunnen mens du møblerer 

og dekorerer slik du ønsker. Etter å ha jobbet med farger i mange år, er vår oppfatning at det er slik veggfarger som fungerer best. 

Veggene skal ikke spille hovedrollen i interiøret, men bygge oppunder ønsket stemning og atmosfære. 

 

På de neste sidene finner du inspirasjon til å gjøre dine valg. 
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Profiler og farger
Med Smartpanel ferdigmalte eller beisede veggplater skaper du et helt nytt rom på rekordtid. Enklere enn dette 

kan det ikke bli! Smartpanel er et komplett sortiment med ferdigbehandlede vegg- og takpanel, samt glatte og 

profilerte lister og utforinger. Basisproduktene består av tradisjonelle panelprofiler i delikate farger. I tillegg kan 

vi også tilby Smartpanel Trend som gir deg en helt slett vegg helt uten profiler, og vår helt unike Wood som har 

en overflate med ekte tre. Med kombinasjoner av farger, profiler og ulike overflater, gir Smartpanelsortimentet 

deg mange valgmuligheter. Ønsker du å sette din egen farge på veggen velger du enten vår nye Paint eller 

ubehandlet veggpanel som er klar til å males eller beises. 

Hva er MDF?
MDF er fellesbetegnelsen for Medium Density Fiberboard. Dette er plater bestående av trefibre som er varm-

presset etter tilsetning av lim. MDF plater har meget gode bearbeidelsesegenskaper, noe som gjør materialet lett 

å arbeide med, og bidrar til et miljøvennlig inneklima. MDF plater er spesielt godt egnet for lakkering og maling.

MDF plater er en videreutvikling av tradisjonelle trefiberplater, og nesten alle våre Smartpanelprodukter består 

av MDF plater med eller uten høvlede profiler. 

Betong, Skygge

Profiler

Veksel

V-Fas 4 bordV-Fas

PerleSkygge

Minifas

Rettkant Paint
(klar for maling)

Wood
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Å velge riktige farger

Å velge riktig farge er en utfordring; for hva er riktig? Riktig farge er ikke den som er mest trendy eller den 

naboen liker. Trenden nå er å benytte farger som gjenspeiler din personlighet. Rommets funksjon, lys og form 

er viktig og må tas hensyn til, men mest av alt handler det om å velge det man selv liker og vil trives med over 

tid. Mange ønsker at soverommet skal være svalt, og stuen kanskje lun og lys – og derfor er det enkelt å velge 

alt i hvitt. Men velger du en farge på veggen vil du se at dører og vinduer kommer bedre frem, rommets form 

blir tydeligere, og at veggfargen faktisk møblerer rommet.  

Vi har gjort det enklere for deg å velge farge, og alle Smartpanel fargene passer sammen. 

Akrylfugemasse 
i matchende farger
Akrylfugemasse er ypperlig for tetting 

av sprekker og små spikerhull, og til 

fuging og tetting rundt vinduer, dører 

og lister. Akrylfugemasse finnes i de 

ulike Smartpanelfargene. Se side 59.

Betong, V-Fas
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Vi har utviklet tre ulike fargepaletter; Harmonisk, Naturligvis og Urbant liv. For å gjøre det 

enkelt for deg å velge, har vi satt sammen fargene i hver palett slik at alle passer sammen. På 

den måten kan du enkelt variere fargebruken fra rom til rom.

Vi har funnet frem til gode og tidløse farger. Blått har alltid ligget nordmenns hjerte nær, 

og vi har funnet frem til to vakre blåfarger. Den ene blåfargen; Dempet Blå, er en av våre 

favoritter. Når du får den opp på alle rommets vegger og gjerne med hvitt listverk til, vil du 

se hvor rolig og nøytral den er – og likevel blå nok. Bruk gjerne sterkere blå, lin og grått som 

tilbehør. 

De lyse grågrønne fargene er svale og forfriskende, vi har valgt å gi dem et sommerlig 

preg. Men av og til ønsker man noen frekke vegger - den nye terracottafargen Rust er et 

energielement. Fargen Rust finner du i paletten Urbant liv. Se mer på smartpanel.no

Struktur
3 fargepaletter
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Harmonisk 
Ton i ton - grønt, blått og jordfarger

Her finner du svale, dempede grågrønne farger. Sval sjø er lys og lett mens Havbris er en tanke mørkere. Setter 

du dem sammen med Klassisk Hvit eller Bomull vil de fremtre nokså klare og rene. Med jordfarger i tilbehøret, 

som brunt og grått, demper fargene seg betraktelig og det sommerlige preget trer litt til side. I denne paletten 

finner du også Denim Blå; en vakker og tidløs blåfarge. Med hvitt ved sin side blir den også klar og ren; med 

gråfarger og beige demper den seg betydelig. 

Denim Blå, V-Fas

Klassisk Hvit

Lys Sand

Dempet Jord

Sval Sjø

Havbris

Denim Blå
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HARMONISK 

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B B

Skygge L B B

V-Fas L B B

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L L L

Skygge L L L

V-Fas L L L

V-Fas 4 bord L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B L

Skygge L B L

V-Fas L B L

V-Fas 4 bord L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L L L

Skygge L L L

V-Fas L L L

V-Fas 4 bord L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B B

Skygge L B B

V-Fas L B B

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B B

Skygge L B B

V-Fas L B B

Denim Blå 
S 4010-R90B

Klassisk Hvit 
S 0500-N

Lys Sand 
S 2002-Y50R

Dempet Jord 
4005-Y20R

Sval Sjø 
S 2005-B80G

Havbris
S 3005-B80G

Sval Sjø, V-Fas

Lys Sand, V-FasDempet Jord, V-Fas 4 bord

Standard mål:  11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Overflate:  Struktur 
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Grafitt, Perle

Bomull

Lys Sand

Dempet Jord

Dempet Blå

Grafitt

Naturligvis
Dempede naturlige toner 

Vi nordmenn elsker det naturlige; de fargene naturen gir oss. I mange år har vi sverget til det beige, og de gode 

brunbeige nyansene. I paletten Naturligvis har vi valgt de gode naturlige fargene; Bomull og Lys Sand, og supplert 

med noen farger vi tror du vil like; Dempet Blå, Grafitt og Dempet Jord. 

Dempet Blå er forsiktig blå, den ser med første øyekast grå ut. Når du får den i hele rommet og gjerne sammen 

med hvitt listverk, tak og vinduer vil du oppleve en behagelig blågrå farge. Grafitt er en litt dramatisk, men fin 

og ren grå - prøv den!  
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NATURLIGVIS 
Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L L L

Skygge L L L

V-Fas L L L

V-Fas 4 bord L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L L L

Skygge L L L

V-Fas L L L

V-Fas 4 bord L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B L

Skygge L B L

V-Fas L B L

V-Fas 4 bord L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B B

Skygge L B B

V-Fas L B B

V-Fas 4 bord L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B B

Skygge L B B

V-Fas L B B

Bomull 
S 0502-Y

Lys Sand 
S 2002-Y50R

Dempet Jord
4005-Y20R

Dempet Blå
S 3502-B

Grafitt 
S 5500

Dempet Blå, Skygge

Lys Sand, Perle Grafitt, Perle

Standard mål:  11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Overflate:  Struktur 
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Klassisk Hvit

Betong

Grafitt

Rust

Urbant liv
- grått går til alt

I byen passer det alltid med grått; ulike gråtoner akkompagnert av Klassisk Hvit blir aldri feil. Vi har valgt ut 

fargene Betong og Grafitt. Betong er lys og nøytral, mens Grafitt er like nøytral, men mørkere og mer dramatisk. 

Vi assosierer ofte grått med noe urbant pga alle de grå elementene som er å finne i en by. 

De grå fargene passer like godt på landet som i byen. Rene gråtoner passer til alle farger; kanskje ønsker du 

nye vegger bak din knallgrønne sofa? Eller ny veggfarge i gangen bak din gule kommode? Da blir grått aldri feil. 

Men vi har også valgt å finne frem et freidig selskap til våre grå farger; Rust er en energigivende farge som kler 

det travle bylivet.   

Klassisk Hvit, V-Fas
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Klassisk Hvit 
S 0500-N

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L L L

Skygge L L L

V-Fas L L L

V-Fas 4 bord L - -

Betong 
S 2500

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L L L

Skygge L L L

V-Fas L L L

Grafitt 
S 5500

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B B

Skygge L B B

V-Fas L B B

Rust 
S 3040-Y60R

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L B B

Skygge L B B

V-Fas L B B

URBANT LIV 

Betong, V-Fas Betong, V-Fas

Rust, Skygge

Standard mål:  11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Overflate:  Struktur 
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Grafitt 
S 5500

Dempet Jord
4005-Y20R

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Multifas L - -

SUPERMATTSupermatt 
- helmatt 11 mm tykk panel med tydelig penselstrøk

Smartpanel Supermatt har en eksklusiv helmatt overflate med tydelig penselstrøk. Supermatt er spesielt for 

deg som vil ha et helmatt og lekkert rom på rekordtid. I denne serien finner du også en litt annerledes panel-

profil, Multifas. Multifas har veldig smale panelbord og vil gi deg et spennende rom med et moderne uttrykk. 

Dempet Jord, Multifas

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

V-Fas L - -

Standard mål:  11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater,99,28 m²
Overflate:  Struktur, helmatt 

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Skygge L - -
Harmonisk
N 4010-G70Y

Multifas med smale panelbord V-Fas
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Klassisk Hvit 
S 0500-N

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

V-Fas L - -

Skygge L - -

SOLIDSolid 
- helmatt 16 mm tykk panel med ekstra dype profiler

Smartpanel Solid er en tradisjonell ferdigmalt panel i plateformat med ekstra dyp v-profil og brede planker 

for et eksklusivt uttrykk. Solid  ha en flott og supermatt overflate med tydelig penselstrøk. Platene monteres 

enkelt på eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. 

Mørk Blå, V-Fas

Betong 
S 2500

Standard mål:  16x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall:  1,48 m² / 45 plater / 66,68 m²
Overflate:  Struktur, helmatt 

Mørk Blå
S 7010-R90B

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

V-Fas L - -

Skygge L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

V-Fas L - -

Skygge L - -
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Trend
- slett vegg helt uten profiler

Ønsker du ikke de tradisjonelle panelveggene, men allikevel vil ha en flott vegg som er enkel å sette opp, er Smart-

panel Trend et ypperlig valg. Trend er helt slette ferdigmalte vegger i 7 delikate farger. Trend kan gjerne kombi-

neres med Struktur i seriene Harmonisk, Naturligvis og Urbant liv. Alle fargene er nøye utvalgt for å skape gode 

og harmoniske rom. Mulighetene er mange og fargene kan lett kombineres - enklere blir det ikke. Se mer på 

smartpanel.no

Klassisk hvit

Bomull

Lys Sand

Dempet Jord

Betong

Grafitt

Dempet Blå
Betong
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Dempet Jord

TREND 

Grafitt
S 5500

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Slett L - -

Dempet Jord
4005-Y20R

Betong
S 2500

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Slett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Slett L - -

Dempet Blå
S 3502-B

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Slett L - -

Klassisk Hvit 
S 0500-N

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Slett L - -

Bomull
S 0502-Y

Lys Sand
S 2002-Y50R

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Slett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Slett L - -

Standard mål:  11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Overflate:  Struktur 

Smartpanel Trend leveres med klikk i not og 

fjær, noe som gir meget enkel montering og 

minimale skjøter. 
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Kalkhvit

Lys Never

Drivved

Tjærebrun

Skigard

Ubehandlet

Wood og Funkis
Ekte tre - bare smartere

Smartpanel Wood og Smartpanel Funkis er den smarte veggen som bringer naturen inn i din bolig. En nydelig 

naturlig veggplate som er helt unik, enkel å montere og ikke minst ferdig beiset. Wood og Funkis får du i 5 

forskjellige flotte farger, men også som ubehandlet plate slik at du selv kan behandle platen i den fargen du 

ønsker.

Smartpanel Wood og Smartpanel Funkis monteres enkelt på eksisterende vegg eller stender. Det geniale 

låsesystemet gir deg skjult montering slik at du ikke kan se festematerialet. Om du bygger nytt eller skal 

renovere er platene så enkle og raske å montere, at du i løpet av kort tid vil ha en nydelig naturlig vegg i hjemmet, 

på hytta eller hvor du måtte ønske.

Wood Skigard
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Kalkhvit Skigard

WOOD

Drivved

Lys Never

Kalkhvit

Tjærebrun

Skigard

Ubehandlet Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Mål:  14x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 15 pakker (2 plater i pk.) / 44,45 m²
Overflate:  Natur med UV lakk 

Wood
Gi ekstra liv til rommet med veggpanel i ekte tre

Lag hjemmet til en lun sone, der man finner ro og henter ny energi, enten man bor alene, er samboer eller er 

småbarnsforeldre. Treverkets liv og naturlige glød er en vakker del av norsk byggetradisjon, og trestrukturen kan 

også gjerne fremheves i mer moderne interiører. Den beisede overflaten forskjønner treverket i tidsriktige farger.
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Funkis 
Ekte tre med et moderne uttrykk

Smartpanel Funkis gir deg en glatt vegg i ekte furu med et moderne preg. Veggplatene har en nydelig naturlig 

struktur, og gir deg et unikt rom der naturen er i fokus. Smartpanel Funkis får du i 5 forskjellige farger. Ønsker 

du å sette ditt eget preg på veggen finnes også Smartpanel Funkis som ubehandlet.

Drivved Kalkhvit

FUNKIS

Mål:  11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall:  1,48 m² / 15 pakker (2 plater i pk.) / 44,45 m²
Overflate:  Natur med UV lakk

Drivved

Lys Never

Kalkhvit

Tjærebrun

Skigard

Ubehandlet Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Rett L - -
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Paint
- ferdig vegg klar for maling og tapetsering

Med Smartpanel Paint trenger du ikke lenger å bruke tid på pussing og sparkling for å få en glatt og fin vegg. 

Smartpanel Paint er meget enkle å sette opp og platene er ferdig grunnet. Det unike klikksystemet er spesielt 

utviklet for å skape et flott resultat, da både spiker og skjøter skjules etter maling.  Når platene er ferdig 

montert opp på veggen er de klare for to strøk med vanlig vannbasert interiørmaling eller tapetsering. 

Slett
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Enkel montering

Smartpanel Paint er en HDF plate som er klar for maling 

eller tapetsering. Panelen monteres direkte på eksisteren-

de vegg eller stenderverk. Platene bygger kun 10 mm, og 

har ingen skjøter som må sparkles og pusses. Platene fes-

tes til vegg eller bindingsverket med kramper eller spiker, 

og limes i skjøt med vinterlim (D3) eller tilsvarende. 

Smartpanel Paint egner seg ikke i våtrom. 

PAINT 
Paint Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Slett L - -

Mål:  10x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall:  1,48 m² / 34 pakker (2 plater i pk.) / 100,76 m²
Overflate:  Glatt

Smartpanel Paint leveres med klikk i not og fjær, noe som gir meget enkel montering og tette skjøter. 
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Veksel 
- tidløs og tidsriktig veggpanel

Smartpanel Veksel er en tradisjonsrik profil brukt både innendørs og utendørs i Norge i århundrer. Smartpanel 

Veksel er en perfekt blanding av tradisjon og moderne fargevalg. Mange liker denne rene stilen med lune farger 

og avslappet atmosfære. Klassisk og moderne trenger ikke å være noen motsats, formene passer veldig fint 

sammen.

De klassiske over- og underliggerne gir Smartpanel Veksel et tidløst, men likevel tidsriktig utseende.
Betong
S 2500

Lys Sand 
S 2002-Y50R

Bomull
S 0502-Y

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Veksel L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Veksel L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Veksel L - -

VEKSEL

Lys Sand Betong

Standard mål:  11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Overflate:  Glatt overligger, underliggeren fremstår med struktur
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Dekorplate
Til renovering

Dekorplaten har de samme egenskapene som vanlig Smartpanel, men er kun 6 mm tykk og har et noe annet 

design hvor panelbordene er noe smalere. Panelen monteres direkte på eksisterende vegg og er derfor velegnet 

til renovering. Dekorplatene kan også brukes til å fornye skapdører og lignende ved å lime disse utenpå.

Ønsker du et raskt og flott resultat på allerede eksisterende vegger er Dekorplaten et ypperlig valg.

Dekorplaten bygger kun 6 mm

DEKORPLATE

Bomull
S 0502-Y

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L - -

Skygge L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L - -

Skygge L - -

Lys Sand 
S 2002-Y50R

Standard mål:  6x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 120 plater, 177,82  m²
Overflate:  Struktur 
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Bomull
S 0502-Y

MULTI

Multi
Not og fjær på alle 4 sidene

Smartpanel Multi kan monteres både på vegg og i tak, og er meget enkel å montere. Multi har not og fjær på 

alle 4 sidene og finnes i to lengder: 1190 mm og 2390 mm med en bredde på 400 mm. Platen finnes i profilene 

Perle og Skygge. 

Panelen kan monteres direkte på eksisterende vegg, enten liggende eller stående.

Bomull, Skygge

Bomull, Skygge

Mål:  6x420x1190 mm (lysmål 400 mm)
Per pakke / Per pall: 4 bord, 1,9 m² / 60 pakker, 114,24  m²
Overflate:  Struktur 

Mål:  6x420x2390 mm (lysmål 400 mm)
Per pakke / Per pall: 4 bord, 3,82 m² / 30 pakker, 114,72 m²
Overflate:  Struktur

Høyde 1190 mm 2390 mm 3050 mm

Perle L L -

Skygge L L -
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V-Fas
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Ubehandlet
Når du ønsker å male selv

Smartpanel Ubehandlet passer i alle typer oppholdsrom, er svært stabile og krymper ikke som tradisjonell 

panel. Velger du ubehandlet Smartpanel trenger den kun to strøk med maling for å oppnå ønsket resultat. Not 

og fjær systemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da spiker skjules. 
Fuktbestandig

Ubehandlet Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L - -

Skygge L - -

V-Fas L - -

Høyde 2390 mm 2740 mm 3050 mm

Perle L - -

Skygge L - -

V-Fas L - -

UBEHANDLET / 
FUKTBESTANDIG

Standard mål:  11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Overflate:  Ubehandlet glatt 

Fuktbestandig
Smartpanel Fuktbestandig er ubehandlet veggplater 

med en ekstra impregnering i kjernen. Dette gjør at plat-

en tåler høyere luftfuktighet når det er behandlet med 

et malingssystem beregnet for våtrom. Kan brukes i alle 

tørre soner på bad og vaskerom, eller under benk på kjøk-

kenet. Må behandles med maling for våtrom der det er 

påkrevet.
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Takpanel og takplate 
- også egnet som veggpanel

Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord eller Smartpanel Takplate får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg 

og renovering. Disse erstatter det tradisjonelle trepanelet eller takess, og akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på 

sliping, kvistlakk, maling eller krymping. 

Smartpanel Tak Skygge, Klassisk Hvit Smartpanel Takplate, Klassisk Hvit Smartpanel Singel Rettkant, Bomull
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Singelbord
Smartpanel Singelbord er like godt egnet i tak som på vegg. Denne erstatter det tradisjonelle 

trepanelet, og du slipper å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping. Monter panelet 

stående, liggende eller i ønsket vinkel, her er mulighetene mange. For å gjøre mulighetene større 

og enda enklere leveres Singelbord Rettkant med dobbeltklikk i langsiden. Om du vil ha smal 

eller bred rettkant, velger du dette enkelt med hvor langt inn du klikker bordet på langsiden. Det 

er to spor, innerste spor gir en smal rettkant, og ytterste spor gir en bred rettkant - valget er ditt.

Smartpanel Singel Rettkant
Mål:  11x140x2390 mm
Profil:  Rettkant
Farge:  Klassisk Hvit S 0500-N  

Bomull S 0502-Y
Overflate:  Struktur 
Per pakke / per pall: 8 bord, 2,35 m² / 32 pakker, 75,26 m²

SINGELBORD
Rettkant ytterste spor

Rettkant innerste spor

Takplate
Smartpanel Takplate egner seg både til nybygg og renovering. 

Takplaten er produsert i MDF-materiale og leveres ferdigmalt 

med struktur i overflaten. 
TAKPLATE
Smartpanel Takplate 
Mål:  8x300x1210 mm
Profil:  V-fuge: 
Farge:  Klassisk Hvit S 0500-N 

Bomull S 0502-Y
Overflate:  Struktur / V-fuge 
Per pakke / Per pall: 5 bord, 1,82 m2 / 36 pakker / 65,34 m2

Mål:   8x300x1810 mm
Profil:   V-fuge: 
Farge: Bomull (Bomull)
Overflate:  Struktur  
Per pakke / per pall:  5 bord, 2,72 m2 / 36 pakker, 97,74 m2

Singel Rettkant, Bomull
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Takpanel
Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner 

seg både til nybygg og renovering. Takpanelen er som annen Smartpanel, produsert i MDF-materiale og lev-

eres ferdigmalt eller foliert hvit. Smartpanel Tak Skygge/V-Fas leveres med dobbeltklikk i langsiden. Om du 

vil ha skygge eller V-Fas velger du enkelt med hvor langt inn du klikker bordet på langsiden. Det er to spor, 

innerste spor gir en V-Fas, og ytterste spor gir en skyggeprofil.

Smartpanel Tak
Mål:  11x140x2390 mm
Farge: Klassisk Hvit S 0500-N  

Bomull S 0502-Y  
Overflate:   Struktur, Skygge
Per pakke / per pall:  8 bord, 2,35 / 75,26 m²

Smartpanel Tak lang
Farge: Bomull S 0502-Y
Overflate:  Struktur, Skygge
Mål:  11x140x3630 mm
Per pakke / per pall:  6 bord, 3,05 / 109,77 m²
Mål:  11x155x3630 mm 
Per pakke / per pall:  5 bord, 2,47 / 88,92 m²
Mål: 11x140x4190 mm
Per pakke / per pall:  4 bord, 2,35 / 112,61 m² 

Smartpanel Tak Skygge/V-Fas
Mål:  11x140x2390 mm
Farge: Klassisk Hvit S 0500-N 

Bomull S 0502-Y 
Overflate:  Struktur, Skygge/V-Fas
Per pakke / per pall:  8 bord, 2,35 / 75,26 m²

Smartpanel Tak Elegant 
Mål:  11x115x2380 mm 
Farge: Bomull S 0502-Y
Overflate:  Struktur, Skygge
Per pakke / per pall:  8 bord, 2,19 / 87,80 m²

Smartpanel Tak foliert
Mål:  8x154x1300 mm 
Farge: Edelhvit foliert
Overflate:  Glatt / V-fuge
Per pakke / per pall:  10 bord, 2,00 / 80,08 m²

TAK OG VEGG

Dobbeltlklikk ytterste 
spor, Skygge

Dobbeltklikk innerste 
spor, V-Fas

2 i 1 med Dobbeltlklikk, 
Skygge/V-Fas



56

Lister og utforinger 
-få et flott og ferdig rom på rekordtid

Når du monterer dine nye vegger blir rommet ekstra fint hvis du kombinerer det med våre flotte lister og utforinger. 

Akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping. 

Smartlistene er stabile ved normale variasjoner i temperatur og fuktighet, og er dessuten meget enkle å montere 

med stifter eller lim. 

Alle listene leveres i lengde 2400 mm.

Glatt fotlist

Lister
Smartlist er en serie dekorative lister som virke-

lig setter prikken over i-en i et hvert hjem. Velg 

mellom ulike profiler for bruk langs tak eller 

gulv, rundt dører eller vinduer. 

Listene er produsert i MDF og er folierte, noe som 

gir en jevn og pen overflate. Overflaten er i far-

gen Bomull S 0502-Y og kan enkelt overmales 

hvis ønskelig. Smart Flexilist leveres i flere farger.   

Renoveringslist Taklist, utforing og gerikt
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Smart Flexilist
Med og uten tape på baksiden for ekstra enkel montering.

101798 Betong S 2500 28 x 28 x 24 mm
101461  Bomull S 0502-Y 28 x 28 x 24 mm
101734  Bomull S 0502-Y 35 x 35 x 24 mm
101463 Caffe Latte S 1005-Y30R 28 x 28 x 24 mm
101749 Lys/Pure Sand S 2002-Y50R 28 x 28 x 24 mm
101462 Skagen S 1502-Y50R 28 x 28 x 24 mm
101464 Med tape - Bomull S 0502-Y 28 x 28 x 24 mm
101465 Med tape - Klassisk hvit S 0500-N 28 x 28 x 24 mm

Smart Renoveringslist Glatt
101897 Bomull SPS-200           (6 mm) 18 x 58 x 2400 mm
101896 Bomull SPS-200           (11 mm) 23 x 58 x 2400 mm
101732 Bomull SPS-200           (6 mm) 18 x 70 x 2400 mm
101731 Bomull SPS-200           (11 mm) 23 x 70 x 2400 mm

Smart Renoveringslist
101526 Bomull SPS-1100          (11 mm) 27 x 70 x 2400 mm
101270 Bomull SPS-660           (6 mm) 21 x 70 x 2400 mm

Smart Fotlist
100610 Bomull SPS-2300 21 x 120 x 2400 mm
100611 Bomull SPS-2370 15 x 58 x 2400 mm
100609 Bomull SPS-2420 21 x 95 x 2400 mm

Smart Fotlist Glatt
100697 Bomull SPS-2350 12 x 58 x 2400 mm

Smart Taklist
100596 Bomull SPS-3490 15 x 70 x 2400 mm
100698 Bomull SPS-3200 21 x 45 x 2400 mm

Smart Brystlist
100613 Bomull SPS-4000 21 x 35 x 2400 mm

Smart Hulkil
100613 Bomull SPS-1613 16,5 x 16,5 x 2400 mm

Smart Gerikt
100599 Bomull SPS-1160 15 x 70 x 2400 mm

Smart Gerikt Glatt
101695 Bomull SPS-1120 12 x 58 x 2400 mm
101696 Bomull SPS-1130 12 x 70 x 2400 mm

LISTER

Smart Fotlist - 100610

Smart Taklist - 100596

Smart Gerikt - 100599

Smart Fotlist - 100611

Smart Taklist - 101698

Smart Fotlist - 100609

Smart Brystlist - 101711

Smart Fotlist Glatt - 101697

Smart Hulkil - 100613

Smart Flexilist

Smart Gerikt Glatt - 101695 Smart Gerikt Glatt - 101696

Smart Renoveringslist Glatt Smart Renoveringslist
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Utforingssett for dører og vinduer

Smart Utforing brukes rundt vinduer og dører før det listes for å få en pen karm. Utforingene leveres ferdig med fjær 

som passer til noten (sporet) på døren eller vinduet. Utforingene skal tilpasses og spikres eller limes i hjørnene, før 

den spikres på plass i karmen. 

Alle våre utforinger er foliebelagt i standardfargen Bomull S 0502-Y. 

UTFORINGER
Utforingssett for dører 2x2200 og 1x1100 mm
101745  Smart Utforingssett Plus for dører  18x45 mm 
101746  Smart Utforingssett Plus for dører  18x70 mm 
101747  Smart Utforingssett Plus for dører  18x95 mm 

Listesett 2x2200 og 1x1100 mm
101702  Smart Dørsett glatt 12x58 mm
101894 Smart Dørsett glatt  23x58 mm 
101895 Smart Dørsett glatt  18x58 mm
101703  Smart Dørsett glatt  12x70 mm

Utforing, lengde 2400 mm
101735  Smart Utforing Plus  18x45x2400 mm 
101736  Smart Utforing Plus  18x70x2400 mm
101737  Smart Utforing Plus  18x95x2400 mm 
101738  Smart Utforing Plus  18x120x2400 mm 
101739  Smart Utforing Plus  18x145x2400 mm 
101740  Smart Utforing Plus  18x170x2400 mm 
101741  Smart Utforing Plus  18x195x2400 mm 
101742  Smart Utforing Plus  18x220x2400 mm 
101743  Smart Utforing Plus  18x250x2400 mm 
101744  Smart Utforing Plus  18x300x2400 mm 

Smart Gerikt og utforing
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AKRYLFUGEMASSE

Akrylfugemasse 290 ml. i fargene:
108178 Akrylfugemasse Klassisk Hvit
100704 Akrylfugemasse Bomull
108168 Akrylfugemasse Sand
108173 Akrylfugemasse Betong 

FLEKKMALING

Flekkmaling 25 ml og 0,5 l i fargene:
Klassisk Hvit 
Bomull 
Sand 
Betong
Dempet Jord
Dempet Blå 
Havbris 
Sval Sjø
Denim Blå
Grafitt 
Rust 

Riktig tilbehør
- for å få et ekstra godt resultat

Akrylfugemasse er ypperlig for tetting av sprekker og små spikerhull, og til fuging og tetting rundt vinduer, 

dører og lister. Akrylfugemasse er vannbasert, og er meget enkel å jobbe med. Den kan overmales med de fleste 

malingstyper, og kan ta opp bevegelser på +/15%. 

Flekkmaling er et praktisk tilbehør, og brukes ved reparasjoner av små skader på vegg- og takpanel.

Finnes som 25 ml flasker og 0,5 l boks.
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Tiles 
- baderomspanel med flismønster

Smartpanel Tiles gjør renovering og nybygging av bad lekende lett. Smartpanel Tiles er godkjent til bruk i våtrom. Det 

betyr ingen gips, membran eller fuging, og best av alt - du kan gjøre det selv. Smartpanel Tiles unike egenskaper gir deg 

et bad med ekstra lang holdbarhet. 

Smartpanel Tiles er godkjent i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) 54.130 sine prøvemetoder og krav, og er 

akseptert som vanntett sjikt på vegger i våtrom uten bruk av membran. TG. nr 20200.

Slett

Hvit matt Svart høyglans KamalaHvit høyglans
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Tiles Quadro 6 
Flis: 40x60 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Kamala matt

Svart høyglans

Tiles Uniform
Flis: 60x239 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Tiles Line 96
Flis: 5x30 cm

Hvit matt 
Hvit høyglans

Kamala matt

Tiles Rectangle 12 
Flis: 30x40 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Tiles Routs 24
Flis: 20x30 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Kamala matt

Tiles Classic 48 
Flis: 15x20 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Tiles Square 64
Flis: 15x15 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Kamala matt
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TILES

Mål:  10 x 620 x 2390 mm 
Per plate / Pall:  2,96 m2 / 30 pk, 88,91 m2

Overflate: Flismønster 

Smartpanel Tiles leveres 2 og 2 i pakken.

Viktig med riktig riktig tilbehør

ANBEFALT
VÅTROMSYSTEM
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Tiles Horizontal 18
Flis: 15x60 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Kamala matt

Tiles Horizontal 14
Flis: 20x60 cm 

Hvit matt
Hvit høyglans

Kamala matt

Svart høyglans

Tiles Block  4
Flis: 60X60 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Rens / Fugemasse 
102091 Smartpanel Tiles Rensespray 200 ml 
102099 Smart Tiles Fugemasse 280 ml 

Lister 2400 mm
102095 Smartpanel Tiles Innvendig hjørnelist, forborret/kappet  
102084 Smartpanel Tiles Innvendig hjørnelist, forborret/kappet   
102087 Smartpanel Tiles L-profil, forborret/kappet 
102086 Smartpanel Tiles sokkellist, forborret/kappet  
102085 Smartpanel Tiles utvendig hjørnelist, forborret/kappet 

Lister 580 mm
102093 Smartpanel Kitchen Innvendig hjørnelist  
102094 Smartpanel Kitchen L-profil

Skruer
102089 Smartpanel Tiles/Kitchen Treskrue cut 3,0x30 SH, 15 stk  
102088 Smartpanel Tiles/Kitchen Treskrue cut 3,0 x 30 SH, 200 stk 
104251 Smartpanel Panelskrue 3,9X30 FZB, 250 stk 

102096 Slagkloss for Smart Tiles 2-delt list 

Tiles Brick 8
Flis: 30x60 cm

Hvit matt
Hvit høyglans
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Kitchen Line 24
Flis: 5x30 cm 

Hvit matt
Hvit høyglans

Kamala matt

Rød høyglans

Svart høyglans  

Kitchen Mosaic
Flis:  3x3 cm

Hvit matt
Hvit høyglans

Kamala matt

Rød høyglans

Svart høyglans

KITCHEN

Mål:  10 x 620 x 580 mm 
Per plate / Pall:  0,72 m2 / 30 pk, 21,58 m2

Overflate: Flismønster 

Kitchen Square
Flis: 15x15 cm 

Hvit matt  

Kitchen Uniform
Flis: 60x60 cm 

Hvit høyglans 

Kamala matt 

Hvit matt Svart høyglans

Kamala mattHvit høyglans

Rød høyglans
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Smartpanel Kitchen leveres 
2 og 2 i pakken.

Kitchen 
- kjøkkenplater med flismønster

Smartpanel Kitchen gir kjøkkenet ditt et løft på rekordtid. Platene er tilpasset veggen mellom benk og over-

skap, og monteres på eksisterende vegg eller stenderverk. Platene er lette å rengjøre, og de beskytter veggen 

mot søl, flekker og varme. Smartpanel Kitchen kommer i flere ulike design og kan enkelt kombineres for å 

skape et unikt utseende.
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DesignStudio
design ditt eget rom

Finn din nye vegg med DesignStudio
Smartpanel har et bredt utvalg av vegg- og takprodukter i 
flotte design og tidsriktige farger. 

Bruk vår Smartpanel-velger for å finne frem til akkurat den 
veggen du ønsker deg. Alle våre design har store gode bilder 
som gir deg et godt inntrykk av farge, overflate og profil. 

Velg deg et rom, veggpanel i ønsket farge og profil, og kombinér 
med en utvalgt parkett eller laminat. På denne måten kan du 
se hvordan ulike fargene påvirker rommet og interiør før du 
bestemmer deg for hvilken panel og farge du ønsker deg.

På smartpanel.no finner du også nyttig informasjon om hva 
du bør tenke på ved valg av panel, samt informasjon om riktig 
tilbehør, montering og vedlikehold.

Velkommen inn - smartpanel.no
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Gå inn på smartpanel.no - Designstudio
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