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Dipl.-Ing. Holger Sasse
Adm. dir.

"

Vi tenker lenger – og hva det betyr for oss
ser du på de etterfølgende sidene. Vi stiller
tre steder i middelpunkt. La deg inspirere av
historier, bilder og videoer, og av menneskene
i bakgrunnen. 

megawood® barbentgulv produseres kun i Tys-
kland. Pruduktene våre er enestående i hele
verden. De består av inntil 75 prosent naturfi-
bre fra høvel- og sagbruksindustrien og stam-
mer fra bærekraftig trevirke. De foredles av
oss med 25 prosent polymerer og additiver.

Tre er godt – og vi gjør det enda bedre. 
Vi benytter de positiv egenskapene og kom-
pletterer dem med ytterliger fordeler. mega-

wood® kan gjenvinnes og kan tilbakeføres til produksjonsprosessen.
Dagens råstoff er også morgendagens råstoff. Det er vårt bidrag for
våre barn og barnebarn.

Tre... 
vi tenker lenger"

Du finner mer informasjon angående filosofien
til megawood® under QR-koden ved siden av
eller under www.megawood.com/501



"Der det arbeides, støver det" - og det er også godt!

For oss er det basisen for morgendagens råstoff: Sagflis. Ved vårt midt-tyske hovedkontor i
Aschersleben utvikler og bearbeider vi det til et innovativt tre-polymer-material. De 125
medarbeiderne i firmagruppen vår har produsert mer enn 6 millioner kvadratmeter terras-
sebord siden 2005. Det at vi har montert så store flater er vår garanti for deg. Vi er ledende
på det europiske markedet og det ønsker vi å være også i fremtiden. Derfor har vi latt våre
kunnskaper patenteres. Navnet: megawood®. Det forener naturproduktet tre med innovativ
polymer-teknologi til et enestå-
ende miljøvennlig og gjenvinnbart
naturprodukt, som er grunnlaget
for produktene våre. Den massive
byggemåten garanterer den lange
levetiden og formstabiliteten. Det
er forskjellen mellom disse og tre-
kammerproduktene! I tillegg opp-
fyller vi alle de gjeldene normene
og de fastlagte garantikravene.
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„Tillit –
made in Germany“

Barnesikring er inkludert 

Vi satser på naturen: Vårt trematerial med en naturfiber-
andel på inntil 75 prosent inneholder ikke myknere, 
PVC og formaldehyd. Det kommer godt an: Vi har alle-
rede fått en offisiell godkjennelse for produksjon av leker. 

Øvelse gjør mester

Ved kurssenteret vårt, lindenhof, holder vi regelmessig
kurs forhandlere, forhandlere og monteringsfirmaer. Slik
holder våre sertifiserte megawood® partnere seg oppda-
tert. Sammen med VHI engasjerer vi oss for bærekraftig
bygging med polymermaterialer ved Institut Bauen und
Umwelt.



Erfarene medarbeidere kontrollerer 
alle produktene før de kommer ut i hand-
elen.

Firmasentralen til NOVO-TECH ved kontoret
i Aschersleben i delstaten Sachsen-Anhalt.

Aschersleben
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Fordelene
er helt klare

GODE GRUNNER

Du finner flere grunner og svar fra 
megawood® under QR-koden ved siden av 
eller under www.megawood.com/502
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Gode grunner for en
megawood® terrasse

Det beste fra to verdener

megawood® barbentgulv knytter de positive egenskapene treet har med kunnskapene fra
den moderne polymerforskningen. Hva blir reultatet? En naturlig overflate: fra oscillerende
høvlet profil til natursignert fargegivelse er megawood® barbentgulv mer motstandsdyktig
enn tre og svært livlig. De kan bearbeides like lett som tre og gir en enestående barbent-

følelse. Optikk, haptikk og lukten av naturmaterialet tre
holder seg, likevel bortfaller den omfattende pleien som
regelmessig oljebehandling eller maling. Selv ved UV-
stråler kan bordet ikke lenger bli så gråaktig som tre. Og
dette oppnås uten plastbelegg. 

Fra megawood® produserer vi kun massive barbentgulv
– ingen utsatte trekammergulv. Det holder insekter og
inntrengende vann unna. Våre produkter overholder de
aller høyeste kravene til helse og sikkerhet. Da det ikke
er noen farlige fliser i materialene våre, er de spesielt
godt egnet til barbentbruk. I forbindelse med det egne
underkonstruksjonssystemet Fix Step står et fullstendig
terrassesystem til rådighet, som kompletteres ved LED-
lyssystemet megalite og megawood® innsynsbeskyttelse.

- Massive bord
uten hulkammere

- Overflatehardhet 
svært motstandsdyktig mot riper

- Sklihemmende
også for våte overflater

- Børstet overflate
uten plasthud

- Egen underkonstruksjon
enkel håndtering 
og legging

- Fargestabil
treet blir ikke grått

- Gjennomfarget
maling ikke nødvendig

- Enestående overflater
oscillerende høvlet



I samklang 
med naturen

CLASSIC barbentgulv Jumbo,
nøttebrunt, åpne fuger

OPPLEV TERRASSEN PÅ STEDET – ENSIANHYTTEN
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Mer informasjon og bilder av ensianhytten
finner du under QR-koden ved siden av eller 
under www.megawood.com/503
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"

Med ombyggingen av fjellrestauranten sin i Oberstdorf i al-
pene i Allgäu har Daniel og Ines Schwegler oppfylt drømmen
sin. Hva var viktig for vertinnen på Ensianhytten når det
gjaldt valg av terrassematerial?

"Hos oss på 1800 m.o.h.hersker det svært harde værbetingelser,
som normalt sliter på ethvert material", sier Ines Schwegler og ler.
Det gjelder ikke for megawood®. "Til tross for de ekstreme værbe-
tingelsene, delvis til mai måned, ser terrassen vår ennå ut som den
gjorde ved åpningen av hytten.“ Den
store megawood® CLASSIC terrassen
som ble lagt i 2012 har vist seg å være
stabil til tross for permanent veksel
mellom regn og solskinn og til tross 
for at vi har hatt 35000 gjester siden
gulvet ble lagt. 

Ensianhytten arves fra generasjon
til generasjon. Familien Schwegler
tenker i større tidsdimensjoner. 

"Naturen er det mest verdifulle vi har
og den må beskyttes for våre etter-
kommere“, sier Ines Schwegler. Det at
man ikke må felle trær for å lage me-
gawood®, er hun spesielt glad for og
nettopp for den uberørte naturen som
gjestene hennes kan nyte fra terrassen
med god samvittighet. 

Det er enda mer potensial i megawood®. 
Velværefølelsen er kun begynnelsen. 

En gang megawood® – alltid megawood®? For Ines
Schwegler er svaret enkelt. "Materialet er så robust 
og mangfoldig, at jeg ville kjøpt vinduskarmer, balkong-
gelender eller utemøbler i dette materialet, gjerne 
med en gang!" For den kontinuerlige pleien og fornyel-
sen av rene treelementer på fjellrestauranten koster 
mye tid og krefter. Den tiden ville jeg heller brukt på
kontakt med gjestene, som kommer opp hit til hytten
hvert år. Turgåernes sikkerhet og velvære er det vik-
tigste for Ines Schwengler. "Det finnes ikke noe bedre
enn en en avslappet barbentfølelse etter en slitsom 
dags vandring, eller?“

High-Tech for 
ekstreme 
værbetingelser"



Ines Schwegler
Innehaver på Ensianhytten

Daniel Schwegler
Innehaver på Ensianhytten
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SIGNUM barbentgulv,
muskat, åpne fuger

OPPLEV TERRASSEN PÅ STEDET – LUISENSKOLEN

Picknick, moro 
og kultur på 
Luisenskolen
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Mer informasjon og bilder av Luisenskolen
finner du under QR-koden ved siden av eller 
under www.megawood.com/504
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"Dronning Luisenskolen" som ble åpnet i 1888 og ligger i kunstnerkvarteret i As-
chersleben fikk i 2015 en ny terrasse med SIGNUM barbentgulv. For de 190 grunn-
skoleelevene ga det en skolegård med mange muligheter. 

Naturen som forbilde: Det er blitt virkelighet for barna på "Grunnskolen Luisenschule".
Siden ombyggingen tilbringer de friminuttene på en megawood® terrasse og opplever natu-
rens fordeler. Rektor Ute Riebert er spesielt opptatt av barnas læreevne og velvære. Hun
støttes av engangierte foreldre som Yvonne Kilian, som med stort initiativ fikk medhold i at
man måtte skape et stykke natur i den asfaltbelagte skolegården. Yvonne Kilian hadde alle-
rede informert seg inngående om produktegenskapene til megawood®

og trengte ikke bruke mye tid på å
overbevise skolens rektor. 
"Når jeg så terrassen for første gang 
i megawood® 3D-app simulert foran
skolen vår på nettbrettet, var jeg 
straks begeistret. Myndighetene støttet
prosjektet fra første stund og sammen
med borgermesteren sørget de for en
rask gjennomføring av prosjektet." 

Velvære i skolegården 
– barn i frisk luft!"

1
2
3

"

Skolegården med mange muligheter

Avhengig av været spiser elevene både frokost og
lunsj på terrassen. Og skolegården byr på uendelig
mange andre muligheter. Skoleteateret gleder seg 
til den første open-air oppførelsen og skolefester 
har sin faste plass.

Finn-Erik i andre klasse er kun syv år, men har gjen-
kjente materialet med en gang. At noe faller ned på
gulvet, vet han veldig godt. "Da må jeg spyle det vekk
med hageslangen og skrubbebørsten." Resten gjør
solen. Det nyter både elevene og lærerne Luisensko-
len og de gleder seg til sammen til de hyggelige som-
merfestene på terrassen. 



Skolegården før den nye 
SIGNUM-terrassen ble bygget.

Digital planlegging av terrassen foran 
Luisenskolen med megaplaner3d.

Den ferdige SIGNUM-terrassen 
ved Luisenskolen.

Ute Riebert
Rektor på Luisenskolen

1

2

3
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Lindenhof –
inspirasjon for 
hjemmet ditt

Ren skjønnhet: I tillegg til den strukturerte høvlete overflaten viser det nye SIGNUM barbentgulvet
(her på bildet: muskat, åpen fuge) fra megawood® en enestående struktursignatur i hvert bord, som
følger de massive trestrukturenes naturlige vei.

OPPLEV TERRASSEN PÅ STEDET – LINDENHOF
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Opplev flere fremtidsvisjoner fra
megawood® på 
www.megawood.com/505
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"

Innovasjon – det betyr at man konsentrerer seg helt og holdent om fremskritt. For
Armin Junghanns, lederen for bruksteknikk hos megawood®, er det en livsoppgave.

Han leder oss begeistret gjennom rommene i Lindenhof i Aschersleben. Overalt peker han på
de mange objektene som er laget av megawood® enten som enkeltstykker eller i småserier.
"Mulighetene er nesten ubegrenset. Materialet forener treets naturlighet med polymerenes
motstandskraft og fleksibilitet“, sier han. Og at en planke ikke alltid må være kantet, beviser
møblene i Lindenhof, som også er et
inspirerende kurssted for forhandlere
og dem som legger materialet. Alt man
liker er lov. Lindenhof åpner et vindu
mot den nære fremtiden – Armin
Junghanns fanger det opp og utvikler
det videre. Ideene hans utsettes for
mange harde hverdagstester på Lin-
denhof. "Først når vi er 100 % fornøyd
et produkt, kommer det hjem til deg."
Dette løftet finnes også med henblikk
på materialets økologiske aspekter og i
tillegg: "For oss felles det ingen trær!"

Opplev spesielle
øyeblikk ute“

Behangelig hjemmefølelse

I tillegg til høybed, fassade og gjerde finner man 
naturligvis ulike typer barbentgulv på Lindenhof.
Noe som fanger oppmerksomheten er SIGNUM
terrasselag. Beboerne på det lille stedet sitter
gjerne og nyter kveldssolen på megawood® ben-
kene. "Da fremheves overflatestrukturen 
til bordene spesielt godt ved hjelp av lys- og skyg-
gespillet", forklarer Armin Junghanns og han gleder
seg selv til en avslappende familiekveld på sin me-
gawood® terrasse.

Innovativ bruksmuligheter finner du
under QR-koden ved siden av eller 
www.megawood.com/506



Armin Junghanns
Leder bruksteknikk

Gjerdeelementer av 
megawood® konstruksjonsplanker
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„ZAMMER“ – den profesjonelle
verktøykombinasjonen av tang og
hammer
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"Det kan man bygge inn med god samvittighet."

Denne uttalelsen faller alltid når håndverksmester Thomas O. Kling snakker om de massive mega-
wood® terrassebordene med kundene sine. De er gjennomgående fremstilt av ulakkert tre-polymer-
material. "Bordene beholder formen sin, de bøyer seg ikke, for fuktighet kan ikke forårsake
frostskader som for hulkammerbord." I flere år har firmaet TOK fra München benyttet megawood® –
det eneste materialet på markedet med en treandel på mer enn 70 prosent. "Det er nettopp det 
mine kunder ønsker. Ingen importerte bord, som er belagt med plast.“ megawood® er et helhetlig
trematerial av godkjent, bærekraftig
skogsdriftt, som ved sin børsting også
understreker den naturlige karakte-
ren og i tillegg er den robust. "Terras-
sen må også se pen ut etter flere år." 

"

Et helt terrassesystem  

Om det gjelder en party eller en avslappingssone: "Terras-
sen kan nytes spesielt raskt hvis understellet er fornuftig",
sier Kling. Her mener han det gjennomtenkte byggesys-
temet Fix Step. "Det er lett å legge bordene: Innstill høy-
den, la bjelkene klikke inn og la bordene raste usynlig inn
med verktøyet zammer." Som erfaren håndverker bygger
han raskt terrasser og han gjør det nesten uten tilskruinger.

Innvendig og utvendig av megawood® – absolutt ho-
mogent

Utviklingen av overflatene er en naturlig prosess for Kling,
som har "slukt" rødvinsflekker etter få uker solskinn. "Det
lover jeg gjerne kundene mine." På megawood® forsvinner
de fleste brukssporene av seg selv ved naturlige prosesser
etter noen uker. "Tre er ikke plast! I naturen blir ingenting
som det er. Naturen er levende, og skal også forbli levende."

Terrassebygging 
med fagkompetanse"



"Det er moro, å montere et godt
gjennomtenkt system." 

Håndverksmester 
Thomas O. Kling

Mer monteringstips finner du under
QR-koden ved siden av eller 
www.megawood.com/507
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Opplev
megawood®

interaktivt.

Terrasseplanlegger og download-lenke
til megawood® 3D-app finner du under
denne QR-koden eller under:
www.megawood.com/508

TERRASSEPLANLEGGING – MEGAPLANER APP

SIGNUM barbentgulv,
muskat, åpen fuge



Terrasseplanlegging
med nettbrett & pc
megaplaner3d på internett
Den som foretrekker å planlegge ved hjelp av datamaskinen istedenfor blyant og papir,
bør ta en titt på vår megaplaner. Den digitale løsningen er bedre, og fremfor alt enk-
lere! Planleggeren behersker alle monteringsreglene til megawood® og genererer en
helt nøyaktig 3D-visning av den planlagte terrassen. Hver av prosjektene dine innehol-
der et individuelt planleggingsnummer, som du kan gå til din fagforhandler med og få
et skreddersydd tilbud. Den kommer du til å like, for vi har utstyrt megaplaneren vår
med et svært lurt forhandlersøk, – naturligvis også med en kontaktmulighet.

Virtuell i realiteten 
Med den enestående megawood® appen for iOS og Android legger du din ferdig plan-
lagte terrasse deretter virtuelt foran huset ditt. Fest markerbildet fra magasinets bak-
side på husveggen og still kameraet mot det. Akkurat på det stedet hvor markeringen
vises din fremtidige terrasse i livebildet på ditt nettbrett eller smartphone. Fra underkon-
struksjonen til barbentgulvet kan man se alle detaljene fra nært hold og fra alle retnin-
ger. Vi har ennå ikke funnet opp noen knapp, som straks plasserer den virtuelle terrassen
din i hagen, men vi jobber med saken. I påvente av dette gleder din fagforhandler seg til
å få til forespørsel. Ikke glem å oppgi planleggingsnummeret ditt!
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PRODUKTINFORMASJON – FARGEMANGFOLD OG FARGEMODNING

NATURBRUN SKIFERGRÅ

MUSKAT

BASALTGRÅ

TONKA

LAVABRUN

Naturlig fargemangfold:

CARDAMOM NIGELLA

NØTTEBRUN

Monteringsbord
i lavabrun

PREMIUM PLUS barbentgulv,
skifergrått, åpen fuge
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Fargemangfold og
fargemodning

Det mangfoldige fargeprogrammet til megawood® barbentgulv
orienterer seg etter de naturlige fargetonene og føyer seg på 
den måten harmonisk inn i hagens naturlige utforming. Gled 
deg over en terrasse som blir mer og mer karakteristisk med 
tiden. megawood® barbentgulv består av opptil 75 prosent 
naturfiber. Produktets fargevirkning vil endres noe og alt etter 
sollyspåvirkningen vil det så få sin naturlige og varige farge etter 
noen måneder. 

Ytterligere informasjoner finner du i 
monteringsoversikten og QR-koden ved siden 
av: www.megawood.com/509

NATURBRUN NØTTEBRUN BASALTGRÅ LAVABRUN SKIFERGRÅ MUSKAT TONKA

ETTER
LEGGINGEN

ETTER 1-2
MÅNEDER

ETTER 6-8
MÅNEDER

CARDAMOM NIGELLA



CLASSIC BARBENTGULV
Overflate: Kombibord, oversiden finriflet, undersiden sporbelagt.
Den absolutte klassikeren for terrassen.

NATURBRUN

NØTTEBRUN

BASALTGRÅ

LAVABRUN

SKIFERGRÅ

CLASSIC, men 
ikke hverdagslig
Hvordqan man snur og vender på dem – vårt CLASSIC barbentgulv tilpasser
seg over alt. megawood® kombibordprofilen gjør det mulig å legge den på
begge sider – enten med finriflet eller sporbelagt overflate. Med en slik 
fleksibilitet egner våre megawood® massivbord seg til enhver omgivelse. 

BASALTGRÅ

21×145mm

NØTTEBRUN

21×242mm (Jumbo)

PRODUKTUTVALG – CLASSIC BARBENTGULV
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Brukseksempler finner du under 
QR-koden ved siden av eller
www.megawood.com/510
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CLASSIC barbentgulv,
nøttebrunt, åpen fuge



SIGNUM BARFOTGULV
Overflate: Ensidig, oscillerende høvlet, 
polert overflate, 5mm fuge

MUSKAT

21×145mm

TONKA

21×242mm (Jumbo)

PRODUKTUTVALG – SIGNUM BARBENTGULV

SIGNUM – med 
unikat-garanti

megawood® SIGNUM barbentgulv er „natursignert“. I tillegg til den struk-
turerte høvlete oversiden viser hvert barbentbord en enestående fintegnet
masring. Men det er ikke nok. I tillegg legger vi en politur på overflaten
som førstegangsbeskyttelse for transporten, leggingen og de første
ukene i bruk. Denne polituren vaskes bort med tiden og gulvet ut-
vikler sin egen naturlige patina ved hjelp av værpåvirkningen.
På denne måten oppstår et edelt og høyverdig produkt:
Masring og foredling gjør SIGNUM til en robust skjønnhet
og enhver terrasse blir et blikkfang! Smale fuger gir 
et harmonisk terrassebilde.

MUSKAT

TONKA
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Brukseksempler finner du under 
QR-koden ved siden av eller 
www.megawood.com/511
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SIGNUM barbentgulv,
muskat, åpne fuger



PREMIUM BARBENTGULV
Overflate: oscillerende høvlet overside, børstet underside.
Like enestående som naturen selv: den individuelt strukturerte PREMIUM overflaten.

BASALTGRÅ

21×145mm

NATURBRUN

21×242mm (Jumbo)

PRODUKTUTVALG – PREMIUM BARBENTGULV

NØTTEBRUN

BASALTGRÅ

PREMIUM – naturlig
høvlet overflate
Like enestående som naturen selv: individuelt høvlete bordoverflater vårt 
megawood® PREMIUM barbentgulv. I en patentert høvlingsprosess 
får den sin livlige struktur, det gjør produktet vårt enestående. Oppdag 
den spesielle overflatestrukturen i lysspillet.

NATURBRUN

30



Brukseksempler finner du under 
QR-koden ved siden av eller
www.megawood.com/512
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Barbentgulvet PREMIUM,
nøttebrunt, lukket fuge



PREMIUM PLUS BARBENTGULV
Overflate: oscillerende høvlet overside, børstet underside.
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PRODUKTUTVALG – PREMIUM PLUS BARBENTGULV

LAVABRUN

SKIFERGRÅ

SKIFERGRÅ

21×242mm (Jumbo)
LAVABRUN

21×145mm

PREMIUM PLUS –
førsteklasses
For edel til utendørs bruk? Bare tull! megawood® PREMIUM PLUS barbentgulv er
et produkt i særklasse. Her treffer unikat serie: det enestående ved den høvlete
bordoverflaten knyttes sammen med fordelene med den fineste overflate-
strukturen i mørke, edle farger.
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Brukseksempler finner du under 
QR-koden ved siden av eller
www.megawood.com/513

PREMIUM PLUS barbentgulv,
skifergrått, lukket fuge



DYNUM BARBENTGULV
Overflate: ensidig strukturert, oscillerende børstet overflate, 5mm fuge
Spesielt: Polering for det første beskyttelseslaget, slitesterkt, robust

NY
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PRODUKTUTVALG – DYNUM BARBENTGULV

CARDAMOM

21×242mm

NIGELLA

25×293mm

DYNUM –
uforglemmelig skjønn
De dynamisk forblåste sanddynene i Sahara har inspirert oss til å utforme bord
med lett gjenkjennelig optikk. La deg begeistre av DYNUM barbentgulv på
terrassen din og opplev den fascinerende utstrålingen ved ulike lysforhold.

DYNUM er det riktige valget for den fineste plassen i hagen 
din og for prosjekter ved hoteller, restaurantterrasser 
eller i barnehager.

Det homogene, gjennomfargete treverket uten 
ytterligere kunststofflag overholder de strengeste 
kravene og er svært slitesterkt.

CARDAMOM

NIGELLA
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QR-koden ved siden av eller 
www.megawood.com/514

DYNUM barbentgulv,
Nigella, åpne fuge



PRODUKTUTVALG – FIX STEP SYSTEM UNDERKONSTRUKSJON

Fix Step system –
vår fleksible
underkonstruksjon
Med megawood® Fix Step system tilbyr vi deg et gjennomgående og
gjennomtenkt system av konstruksjonsbjelker som kan klikkes inn til
rasteklammer. En enkel håndtering og en rask legging er det som pre-
ger systemet. Tidssparende arbeid, som f. eks. forhåndsboring i betong
tilhører fortiden. Hvordan det fungerer, det ser du på megawood® byg-
geplan.

Med megawood® Fix Step system har du valgt en svært behagelig legg-
ing av ditt terrassebelegg, enten det er med åpen eller lukket fuge. Tak-
ket være den lave vekten egner Fix Step seg for svømmende legging på
takterrasser. Og med den variable høydeinnstillingen er selv bestående,
ujevne terrassebelegg belagt i løpet av kort tid. 

Byggeplanen vår finner du under
QR-koden ved siden av eller
www.megawood.com/515
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Legging
på småstein

Legging på gammelt
terrassebelegg

Svømmende legging på 
takterrasser



INNSYNSBESKYTTELSE
med den individuelt børstete overflaten i
fargene naturbrun og nøttebrun

NATURBRUN

NØTTEBRUN

38

Innsynsbeskyttelse –
under fire øyne
Være alene? Med innsynsbeskyttelse fra megawood® sin merkefamilie
nyter du terrasseferien helt uforstyrret. Den stabile byggemåten tilbyr i til-
legg en fremragende vindbeskyttelse, som integrerer seg tilbakeholdende
i nesten alle omgivelser. Du kan få megawood® innsynsbeskyttelsessystem 
i farger som passer til terrassebordene i natur- eller nøttebrun. 
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LED-SPOTLIGHT MAXI
Ø 60mm; H: 30mm; rustfritt stål V4A
Lysfarger: Varmt hvitt 
Effekt/spenning: 0,9W/12VDC
Tilførselsledning: ca. 15cm med støpsel IP 68

LED-SPOTLIGHT MINI
Ø 34mm; H: 30 mm; rustfritt stål V4A
Lysfarger: Varmt hvitt 
Effekt/spenning: 0,4W/12VDC
Tilførselsledning: ca. 15cm med støpsel IP 68

megalite – for
nattsvermere
Ønsker du å se den fine terrassen din i mørket? Da kan du 
sette stemningsfulle aksenter med megalite LED-spotlights.
Kombinasjonen av edelstål og sikkerhetsglass er den ideelle
komplementeringen til megawood® barbentgulv. megalite spot-
light finnes i størrelsene "mini" og "maxi" i moderne 
LED-teknologi – naturligvis med dimmebryter.



NATURBRUN

NØTTEBRUN

BASALTGRÅ

STEG
Selv i områder med høye krav 
er megawood® monteringsbord
førstevalget. De kan til og med 
benyttes på båtdekk.

GJERDE
Gjerdeelementer av 
megawood® monteringsbord
og betong: en kombinasjon 
for evigheten.

TRAPP
megawood® monteringsbord
overbeviser ved sin ekstremt 
høye bærekraft.

NØTTEBRUN

40×145mm 
L: 420cmSKIFERGRÅ

LAVABRUN

Aksemål:
maks. 80cm (40x112mm)
maks. 100cm (40x145mm)

Aksemål:
maks. 100cm (40x112mm)
maks. 120cm (40x145mm)

Lysmål/bordlengde:
maks. 170cm/180cm 
(40x112mm)

maks. 200cm/210cm
(40x145mm)

PRODUKTUTVALG – MONTERINGSBORD

Monteringsbord –
vårt multitalent
Stabil, værstabil og slitesterk – megawood® monteringsbord. Selv under ekst-
reme belastninger forblir det massive bordet upåvirket. Ikke rart at det byr på
mangfoldige bruksområder. 
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BENK
Behagelig sittemulighet: megawood® benken med 
gjennomgående monteringsbord består enhver stresstest med 
topp-karakter. Farlige fliser eller rennede harpiks tilhører fortiden - det 
samme gjelder for maling eller oljing. Benken kan fås som et komplett 
byggesett med et maksimalt aksemål på 130cm (40x112mm).

SKIFERGRÅ

40×112mm 
L: 360cm

Aksemål:
maks. 130cm (40x112mm)
maks. 160cm (40x145mm)

Brukseksempler for monteringsbordet 
finner du under QR-koden ved siden av 
eller i internett under
www.megawood.com/516
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Terrassesystem
GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360cm

SIGNUM

BARBENTGULV
21 x 145 mm
L: 300/360/420/
480/540/600cm

21 x 242 mm (JUMBO)
L: 300/360/420/
480/540/600cm

FARGER
MUSKAT
TONKA

GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360cm

MONTERINGSBORD

MONTERINGSBORD
40 x 112 mm / L: 360cm
40 x 145 mm / L: 420cm

FARGER
NATURBRUN
NØTTEBRUN
BASALTGRÅ
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

CLASSIC

BARBENTGULV
21 x 145 mm
L: 300/360/420/
480/540/600cm

21 x 242 mm (JUMBO)
L: 300*/360*/420/
480/540*/600cm

FARGER
NATURBRUN
NØTTEBRUN
BASALTGRÅ
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

ENDELT RASTEKLAMMER
NY: Enklere montering med 
verktøyet „ZAMMER“, se side 20

DYNUM 

BARBENTGULV
21 x 242 mm
L: 360/420/480/
540/600cm

25 x 293 mm
L: 360/420/480/
540/600cm

FARGER
CARDAMOM
NIGELLA

GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360cm

UNDERSTELL FIX STEP

MONTERINGSBJELKER
40 x 60 mm | L: 360cm

FIX STEP PÅMONTERT DEL
79 x 58 x 63 mm

FIX STEP KOMFORTPAD
for støydemping (valgfri)

FIX STEP FESTE STANDARD
116 x 60 x 55 mm

FIX STEP STANDARDPLATE
270 x 180 x 71 mm

*lengder som ikke lenger produseres, føres så lenge de er tilgjengelige
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FUNDAMENT BETONGKANTSTEIN

MONTERINGSBJELKER
40 x 60 mm | L: 360cm

GUMMIPAD
60 x 100 mm
Tykkelse: 3/10 /20 mm

PREMIUM

BARBENTGULV
21 x 145 mm
L: 300/360/420/
480/540/600cm

21 x 242 mm (JUMBO)
L: 300*/360*/420/
480/540*/600cm

FARGER
NATURBRUN
NØTTEBRUN
BASALTGRÅ

GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360cm

GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360cm

MEGALITE

LED-SPOTLIGHT MAXI
Ø 60mm; H: 30mm; 
Rustfritt stål V4A
Effekt/spenning: 0,9W/12VDC

LED-SPOTLIGHT MINI
Ø 34mm; H: 30mm; 
Rustfritt stål V4A
Effekt/spenning: 0,4W/12VDC

Alle artikler fra vårt vareutvalg finner 
du i byggeplanen eller under
www.megawood.com/517

PREMIUM PLUS

BARBENTGULV
21 x 145 mm
L: 300/360/420/
480/540/600cm

21 x 242 mm (JUMBO)
L: 300/360/420/
480/540/600cm

FARGER
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

INNSYNSBESKYTTELSE

INNSYNSBESKYTTELSESBORD
25x232mm | L:193cm

STOLPE
100x160mm | L: 190cm

VEGGTILDEKNING
50 x 85 mm | L: 189cm

FARGER
NATURBRUN
NØTTEBRUN

NATURBRUN SKIFERGRÅNØTTEBRUN

MUSKAT

BASALTGRÅ

TONKA

LAVABRUN

CARDAMOM NIGELLA

*lengder som ikke lenger produseres, føres så lenge de er tilgjengelige
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DIN FAGFORHANDLER

OPPLEV MEGAWOOD® INTERAKTIV

Med megaplaner app for iOS og Android skaper du en virtuell mega-
wood® terrasse foran huset ditt. Her oppgir du kun målene 
til din drømmeterrasse og du får din individuelle byggeplan! 
Se din nye megawood® terrasse fra alle retninger: fra underkonstruk-
sjon til barbentgulv. Plasser denne markersiden 
på det stedet, der din terrasse skal bygges, med smartphone 
eller nettbrett scanner du markeren og du kan oppleve din 
nye terrasse live og i 3D.

Ytterligere nyttige informasjoner finner 
du under QR-koden ved siden av eller 
under www.megawood.com/518

4048533044333
WWW.MEGAWOOD.COM

www.fritzoeengros.no · tlf. 33136400 · fax 33136498


