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http://www.fritzoeengros.no


Relieffvegg er et veggpanel for deg som ønsker noe spesielt. 
Relieffvegg er håndverk. Ekte snekkere av den typen som elsker lukten av nykløyvd 
tre står på for at du skal sitte igjen med et enestående produkt. Et produkt som du vil 
trives med til daglig, og som gjestene dine vil huske. 

Relieffvegg gjør seg utmerket som kontrastvegg på hytta eller hjemme.

NATURLIG



Relieffvegg er topp moderne. 
Likevel skapes assosiasjoner til det tradisjonelle. Relieffvegg føles kjent, kjær 
og nær. Det gir deg følelsen av noe som har vært der i generasjoner. Samtidig er  
Relieffvegg et topp moderne, nyvinnende plateprodukt skapt for enkel montering i 
moderne hjem og på hytta.

Ikke én plate er lik en annen. 

TRADISJONELL



Relieffvegg gir kreativiteten spillerom!
Relieffvegg blåser liv i omgivelsene. Her blir du inspirert til å drømme deg vekk! Vakre 
organiske mønstre, kvist, grove teksturer og et lysspill som varierer med tiden på døg-
net gjør Relieffvegg til noe helt spesielt. 

Relieffvegg er et tidløst inspirasjonselement som gir deg påfyll av kreativ energi enten 
du er forfatter, kunstner eller hva som helst annet. 

INSPIRERENDE



Relieffvegg er et veggpanel for deg som ønsker noe de andre ikke har.
Ekte håndarbeid vil alltid skille seg fra masseproduksjonen. Enten ved at det skaper 
sublime stemninger, eller ved at det skriker ”se på meg”! 
Med Relieffvegg kan du velge. De 14 ulike modellene bærer med seg hvert sitt unike 
særpreg. Du kan krydre bakveggen til en reol, du kan skape en kontrastvegg eller du 
kan gjenskape stemningen som skjeve og upolerte hyttevegger gir. 

UNIK



INDIVIDUELL
Kløyvd, oljet eik

NOBBNR. 50761563 

Kløyvd eik, grå
NOBBNR. 50761578

Kløyvd eik Oxide
NOBBNR. 50761582

Kløyvd eik, antikkhvit
NOBBNR. 50761597

Kløyvd gran, grå
NOBBNR. 50761620

Glatt eik, oljet
NOBBNR. 50761646

Glatt kirsebærtre, oljet
NOBBNR. 50761665

Glatt eik, ubehandlet
NOBBNR. 50761635

Kløyvd eik, karbon
NOBBNR. 50761601

Kløyvd eik, antikk natur
NOBBNR. 51482552

Kløyvd gran, ubehandlet
NOBBNR. 50761582

Kløyvd gran, sort brent
NOBBNR. 51482563

Kløyvd eik, ubehandlet
NOBBNR. 50761552

Glatt eik, grå
NOBBNR. 50761654

Relieffvegg fins i 14 ulike farger og nyanser. 
Panelene svært enkle å montere. De måler 550x360mm, 
produseres som et superenkelt puslespill og med fer-
digborede skruehull. Matchende start- og avslutnings-
lister i samme farge som produktet fås som tilbehør.

Oppgi NOBB-nummeret for å bestille hos din lokale byg-
gevareforhandler. 



Distribueres i Norge av Fritzøe Engros AS, www.fritzoeengros.no

Relieffvegg fås bestilt hos din lokale byggevareforhandler.
De fleste større byggevarehus har utstilt Relieffvegg. 

RELIEFFVEGG.NO

FRITZØE ENGROS AS

Gjennom et bredt produktsortiment, dyp kom-
petanse og et brennende engasjement jobber 

Fritzøe Engros for å skape en fremtid i tre!

http://www.fritzoeengros.no
http://www.fritzoeengros.no
http://www.relieffvegg.no

