
FURUPLYWOOD 
SKIVOR FÖR MÖBEL - OCH INREDNINGS SNICKERIER, DEKORATIVA OCH

SYNLIGA BYGGNADSDETALJER, DÖRRBEKLÄDNAD OCH EMBALLAGELÅDOR.



Format mm  Tjocklek mm 
2500 x 1250     4
2500 x 1250     7
2500 x 1250   10
2500 x 1250   12
2500 x 1250   15
2500 x 1250   18
2500 x 1250   20

FURUPLYWOOD 

Material: Furuplywood tillverkad av flera tunna fanérskikt 
som sammanlimmats korsvis med ett vatten och väderbestän-
digt lim.

Ytkvalitet: 
I =  Fasta kvistar upp till 15mm, max 5st/m2 och mindre lösa 
kvistar upp till 6mm. Sprickor med en maxbredd på 3mm kan 
förekomma. Lagad med pluggar och spacklad. Oregelbunden 
struktur och färgvariationer är tillåtna. Putsad yta lämpad för 
klarlackning och lasering.

II = Fler mindre kvistar och kvisthål max 35mm. Sprickor med 
maxbredd 5mm. Lagad med pluggar och spacklad. Kärnved 
får förekomma. Oregelbunden struktur och färgvariationer är 
tillåtna. Yta för målning.

III = Baksidesfaner. Kvistar, kvisthål, sprickor och fogar är 
tillåtna. Oregelbunden struktur och färgvariationer.

A = Fasta kvistar och kodved max 10mm. Lagade sprickor med 
en maxbredd på 1mm. Lagningar med träplugg och spackel 
kan förekomma. Oregelbunden struktur och färgvariationer är 
tillåtna. Yta för målning. 

C = Fanér med urfallna kvistar. Sprickor och mindre defekter 
lagningar samt färgvariationer.

Furuplywood finns även som spårad som har dekorativt frästa 
spår i ytfanérat, c/c 100 mm och fasade i kanterna. Kanterna 
på skivans långsidor är falsade.

Användningsområde: Skivor för möbel- och inredningssnick-
erier, dekorativa och synliga byggnadsdetaljer, dörrbeklädnad 
och emballagelådor m.m.

www.boandren.se - info@boandren.se

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges 
i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan 
med övriga produkter i konstruktionen.

Format mm  Tjocklek mm  
   
2500 x 1250     4
2500 x 1250     7
2500 x 1250   10
2500 x 1250   12
2500 x 1250   18 

Hållbarhet: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv. 
De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning. 
Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödatabaserna 
BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.
Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.

SPÅRAD II/III

Format mm  Tjocklek mm 
2440 x 1220   12  
 

KVALITÉ I/III
-------------------------------------------------------------

KVALITÉ II/III

KVALITÉ A/C

Format mm  Tjocklek mm 
2500 x 1200   12
2500 x 1200   15
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----------------------------------
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