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Vi tenker lengre – og hva det betyr for oss 
kan du se på de påfølgende sidene. La deg 
inspirere av historier, bilder og videoer, og av
menneskene i bakgrunnen. 

megawood® barbentgulv produseres kun i 
Tyskland. Produktene våre er enestående i
hele verden. De består av inntil 75 prosent 
naturfibre fra høvel- og sagbruksindustrien, og
stammer fra bærekraftig trevirke. De foredles
av oss med 25 prosent polymerer og additiver.

Tre er godt, men vår teknikk gjør treet enda
bedre; vi legger treets beste egenskaper til

grunn og kompletterer dem.  Samtidig kan megawood® gjenvinnes 
og tilbakeføres til produksjonsprosessen. Dagens råstoff er også 
morgendagens råstoff. Dette er vårt bidrag overfor våre barn og 
barnebarn.
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„Tre...  
vi tenker lengre“

Dipl.-Ing. Holger Sasse
Managing Director

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



"Støv er et tegn på at det jobbes" - og det er godt!

Sagflis er for oss utgangspunktet til morgendagens råstoff. Ved vårt hovedkontor i 
Aschersleben i Tyskland utvikler og bearbeider vi det til et innovativt tre-polymer-material.
De 136 medarbeiderne i firmagruppen vår har produsert mer enn 8 millioner kvadratmeter
terrassebord siden 2005. Vi er ledende på det europiske markedet, og det ønsker vi å være
også i fremtiden. Derfor har vi patentert våre kunnskaper; navnet megawood® forener ekte
tre med innovative polymer-teknologier. 
megawood® er et enestående, 
miljøvennlig og gjenvinnbart 
naturprodukt, og det er det 
patenterte prinsippet som legger
grunnlaget for alle våre produkter.
Den massive byggemåten garante-
rer lang levetid og formstabilitet. 
I tillegg oppfyller vi alle de gjeldene
normene og de fastlagte garanti-
kravene.
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„Tillit –
made in Germany“

Barnesikring er inkludert 

Vi satser på naturen: Vårt tremateriale med en natur-
fiberandel på inntil 75 prosent inneholder ikke myknere
eller PVC. Dette attesteres ved at våre produkter er 
offisielt godkjente for bruk i 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 
oppdatert. Sammen med VHI engasjerer vi oss for 
bærekraftig bygging med polymermaterialer ved Institut
Bauen und Umwelt.



Erfarne medarbeidere kontrollerer alle 
produktene før de sendes i handel.

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

Aschersleben
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Fordelene 
er innlysende

GODE GRUNNER

Du finner flere grunner til å velge megawood®

under QR-koden ved siden av eller på 
www.megawood.com/502
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Det beste fra to verdener

megawood® barbentgulv forener treets gode egenskaper med nåtidens polymerforskning.
Resultatet er en naturlig overflate, fra ujevnt høvlet naturprofil til naturlige fargevariasjoner.
Samtidig er megawood® barbentgulv mer motstandsdyktig enn vanlig tre - og svært livlig.
megawood® kan bearbeides like enkelt som vanlig tre, men gir en deilig barbentfølelse. 

megawood® ser lekkert ut, kjennes godt å tråkke på, og
samtidig slipper man det omfattende vedlikeholdsbehovet
som er forbundet med vanlige treterrasser. Her slipper
du oljebehandling, beis eller maling, og til tross for UV-
stråler fra dagslyset blir ikke megawood® like grått som
vanlig trevirke med tiden. 

Alle megawood®-produktene er massive; her fins ingen
hulrom. Dette holder insekter og vann unna, og medvirker
til den lange levetiden. 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.

Våre naturlige overflater gir en høy grad av sikkerhet 
og komfort. Våre barbentgulv er - avhengig av profil -
også sklihemmende i fuktig vær. Dette gjør dem spesielt
godt egnet til bruk i offentlige områder som hoteller,
svømmehaller og barnehager.

I forbindelse med underkonstruksjonssystemet Fix Step
og LED-lyssystemet megalite er terrassesystemet 
komplett. 
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Gode grunner til å
velge en megawood®

-terrasse

- Massive bord
uten hulrom

- Hard overflate  
svært motstandsdyktig mot riper

- Sklihemmende
også for våte overflater

- Børstet overflate
uten plastbelegg

- En jevn overflate
uten plastbelegg

- Egen underkonstruksjon
enkel håndtering 
og legging

- Fargestabil
treet blir ikke grått

- Gjennomfarget
behandling ikke nødvendig

- Egnet som leke
Ingen helsemessige betenkeligheter
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På den storslåtte terrassen over takene i byen Halle
i Tyskland er det skrevet utallige radiohistorier. 

Medarbeidere fra Funkhaus Halle bruker den 240 kvm
store terrassen til redaksjonsmøter, brainstorminger og
fester sammen med sine lyttere. 

–Stjerner som Sarah Conner og Joris har hatt konserter
her for radio-publikum, sier Louisa Noack, programleder
ved 89.0 RTL.
Terrassen viser hvor lekkert megawood® Dynum blir

seende ut i levende live. Dynum er sertifisert, den er
vanskelig å antenne, og spesielt utformet for hardt
bruk. Samtidig oppfyller Dynum kravene som stilles til
bruk ved events som hos Funkhaus Halle. I tillegg er
den naturlig, som alle andre megawood®-produkter, fri
for flis og sklihemmende. 

Under åpen himmel

CASE – FUNKHAUS HALLE, TYSKLAND

Du finner hele resten av historien og flere 
bilder under CR-koden eller under 
www.megawood.com/535
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DYNUM barbentgulv,
Kardemommefarget, åpen fuge
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Daniel og Ines Schwegler fikk oppfylt drømmen sin da
de bygget om hytta og fjellrestauranten sin, Ensianhytten,
som ligger enestående til over byen Oberstdorf i alpene. 

Her råder ekstreme værforhold året rundt, og vertinnen var
spesielt opptatt av terrassematerialet.
-Alle materialer slites ekstra raskt her, men til tross for vær-
forholdene ser faktisk terrassen vår ut som ny da vi åpnet
restauranten i 2012, forklarer hun entusiastisk.
Terrassen deres er av typen megawoodv Classic, og har vist
seg overlegen til tross for konstante variasjoner i sollys,
veksling mellom regn og solskinn og ikke minst til tross for
mer enn 35 000 besøkende etter at terrassedekket ble lagt. 

Høyteknologisk og 
skreddersydd for 
ekstremvær

CASE – DEN SPEKTAKULÆRE ALPETERRASSEN
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CLASSIC barbentgulv Jumbo,
nøttebrunt, åpne fuger

Ines Schwegler
Innehaver av Ensianhytten

Hytta deres har gått i arv gjennom flere generasjoner, og
familien Schwegler syns derfor det er spesielt viktig å tenke
miljø og bærekraft:

– Naturen er det mest verdifulle vi har, og den må beskyttes
for våre etterkommere. Megawood er miljøvennlig fremstilt,
og bidrar dermed til at man skal kunne oppleve fantastisk
natur også i fremtiden.

Du finner hele historien og flere bilder fra
Ensianhytten ved å skanne QR-koden eller på 
www.megawood.com/503
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„Familienspaß auf 
der neuen Terrasse“

Tino Früchtl er overbevist. –Jeg vet hva gulvet inneholder,
smiler han.

Tino Früchtl er nemlig ansatt hos megawood®, og har jobbet
der siden 2009. Selv unnet han seg et Megawood-gulv denne
terrassesesongen, og etter å selv ha vært med å utvikle og
utforme høykvalitetsgulvene gjennom mange år vet han 
nøyaktig hva terrassebordene består av.
– megawood® produseres på en moderne måte i moderne 
laboratorier, sier han. Selv vektlegger han dette for 
terrassegulv: – Materialets naturlighet, miljømessighet og
hvor sikkert det er. Det estetiske; naturlig overflate som 
føles og ser ut som tre er óg viktig.

Mer plass på
terrassen

CASE – HJEMMET

Use the adjacent QR code to read the entire 
story or see more photos or got to 
www.megawood.com/536



SIGNUM barbentgulv,
Tonka, åpen fuge
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„Besondere Momente
draußen genießen“

Innovasjon – det betyr at man konsentrerer seg helt og
holdent om fremskritt. Armin Junghanns, lederen for
bruksteknikk hos megawood®, anser innovasjon som
sin livsoppgave.

Han fører oss begeistret gjennom rommene i Lindenhof i
Aschersleben. Overalt peker han på de mange objektene
som er laget av megawood®. 
–Mulighetene er nesten ubegrenset. Materialet forener
treets naturlighet med polymerenes motstandskraft og flek-
sibilitet, sier han.
–Og at en planke ikke alltid må være kantet, bevises av 
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,
sier Junghanns. 

Spesielle øyeblikk 
utendørs

CASE – LINDENHOF
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Hver dag utsettes idéene hans for hverdagstester på Lindenhof. 
–Først når vi er 100 % fornøyde et produkt settes det i handel,
forklarer han. 

En behagelig hjemmefølelse

I tillegg til høybed, fasade og gjerder finner man naturligvis
også flere ulike typer barbentgulv på Lindenhof. Noe som
fanger oppmerksomheten spesielt er en benk produsert i
SIGNUM terrassebord. Her kan beboerne nyte kveldssola.



-Det kan man bygge inn med god samvittighet.

Byggmester Thomas O. Kling skryter alltid av megawood® terrassebord når han prater terrasse med 
kundene sine. –De massive, ulakkerte tre-polymerbordene er formstabile, beholder formen sin, bøyer
ikke og utsettes ikke for frostskader på samme måte som hule terrassebord, forklarer byggmesteren. 
Gjennom flere år har firmaet hans benyttet megawood®, det eneste komposittmaterialet med en 
treandel på mer enn 70 prosent. –Det er nettop dét kundene mine ønsker; de vil ikke ha impregnerte
terrassebord, de vil heller ikke ha plastbelagt kompositt, forklarer han videre.
megawood® stammer fra bærekraftig
skogsdrift, og gjennom en unik over-
flatebehandling understrekes den 
naturlige karaktéren. Samtidig er 
megawood® svært slitesterkt. 

–Et komplett terrassesystem  

Om det gjelder en fest eller en relax-sone: –Terrassen 
fungerer best dersom underlaget er gjort skikkelig. Helt
konkret mener han at  byggesystemet FIX STEP er det 
beste valget. –Fix Step gjør det lett å legge bordene.  
Justér høyden, la bjelkene klikke inn og la bordene raste
usynlig inn med verktøyet "Zammer", oppsummerer han. 
Som en erfaren håndverker bygger han raskt terrasser
nesten uten bruk av skruer.

Innendørs og utendørs bruk av megawood®

Kling sier at overflaten "sluker" rødvinsflekker etter noen
få uker med solskinn.
– Det lover jeg gjerne kundene mine. På megawood
forsvinner de fleste brukssporene av seg selv ved 
naturlige prosesser etter noen uker. 

Terrasseeksperten:
Det er en fryd å legge
megawood®!
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"ZAMMER" – den profesjonelle 
verktøykombinasjonen av tang og 
hammer. Oppsats "Rolli" for P5 
fugeprofil er tilgjengelig.
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Byggmester 
Thomas O. Kling

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

Mer monteringstips finner du under
QR-koden ved siden av eller 
www.megawood.com/507
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2
3

Skolegården før byggingen av 
den nye SIGNUM terrassen.

Digital planlegging av terrassen
foran Luisenschule med 
megaplaner3d.

Ferdig SIGNUM-terrasse
i Luisenschule.

2

1

3

SIGNUM barbentgulv,
Muskat, åpen fuge

TERRASSEPLANLEGGING – MEGAPLANER APP

Terrasseplanleggeren og nedlastingslenken
til megawood® 3D-appen finner du under
denne QR-koden eller under:
www.megawood.com/508



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 enklere!
Planleggeren behersker alle monteringsreglene til megawood® og genererer en helt
nøyaktig 3D-visning av den planlagte terrassen. Hver av prosjektene dine inneholder 
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 bakside
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 underkonstruksjonen til barbentgulvet kan man se alle detaljene fra nært hold og 
fra alle retninger. 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 – FARGEVARIASJONER

NATURBRUN SKIFERGRÅNØTTEBRUN

SEL GRIS

BASALTGRÅ LAVABRUN

Naturlig fargemangfold:

LORBEER VARIA BRUN

MUSKAT TONKA CARDAMOM NIGELLA

VARIA GRÅ

VARIA 
SJOKOLADESORT

INGWER



Fargevariasjoner
Det mangfoldige fargeprogrammet til megawood® barbentgulv 
orienterer seg etter naturfargenes harmonier. 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. Avhengig av sollyspåvirkningen vil 
gulvet oppnå sin naturlige farge etter noen måneder. 
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NATURBRUN NØTTEBRUN BASALTGRÅ LAVABRUN SKIFERGRÅ MUSKAT TONKA

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

CARDAMOM NIGELLA

VARIA BRUN VARIA GRÅ VARIA 
SJOKOLADESORT

SEL GRIS INGWER LORBEER

CLASSIC

LITUM

SIGNUM

DYNUM

NATURBRUN NØTTEBRUN BASALTGRÅ LAVABRUN SKIFERGRÅ

PREMIUM PREMIUM PLUS

C

C

B

B

A

A ETTER LEGGINGEN   ETTER 1-2 MÅNEDER ETTER 6-8 MÅNEDER

C

B

A
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CLASSIC BARBENTGULV
Overflate: Kombibord, en side finrillet, den andre siden sporet, begge sider børstet, 8 mm fuge
Lukket fuge: Sporlist kan benyttes under monteringen ved tilstrekkelig helling og underlufting

NATURBRUN

NØTTEBRUN

BASALTGRÅ

LAVABRUN

SKIFERGRÅ

CLASSIC, men 
ikke hverdagslig
Hvordan man snur og vender på dem – våre CLASSIC barbentgulv glir inn i 
omgivelsene. megawood® kombibordprofil gjør det mulig å legge gulvene
begge veier; enten med finriflet eller sporbelagt overflate.

SKIFERGRÅ

21 × 145 mm

NØTTEBRUN

21 × 242 mm (Jumbo)

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

CLASSIC barbentgulv,
nøttebrunt, åpen fuge

BRUSHED 
SURFACE ANTI-SLIP

R12-C

CLOSED GAP



PRODUKTUTVALG – CLASSIC BARBENTGULV (VARIA)

CLASSIC BARBENTGULV VARIA
Overflate: ensidig, delriflet med fargeforløp, 5 mm fuge
Brannvernklasse: Cfl-s1 iht. DIN EN 13501-1:2010 („tungt antennelig“)
Lukket fuge: Fugeprofil P5 kan benyttes under monteringen ved tilstrekkelig helling og underlufting

NYTT
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CLASSIC varia 
variasjoner i form og
farge
Vi har videreutviklet vårt riflete CLASSIC barbentgulv. I denne 
klassiske varianten flyter profilerte og ikke-profilerte overflater 
harmonisk over i hverandre, fulgt av naturlige fargesjatteringer. 
Den kantløse bordformen egner seg svært godt til flater med 
vekslende karakter.

Den smale 5 mm fugen kan i ettertid lukkes problemløst
med vår fugeprofil P5. De fin e mineralene i materialet
vårt powolit gjør CLASSIC (Varia) slitesterk og enda 
enklere å pleie. Takket være dets tunge antennelighet
er det også egnet til bruk på offentlige steder.

VARIA GRÅ

VARIA BRUN

VARIA BRUN

21 × 195 mm 

VARIA GRÅ

21 × 195 mm  

NY BREDDE

VARIA SJOKOLADESORT



Brukseksempler finner du under QR-koden 
eller www.megawood.com/538

CLASSIC barbentgulv,
varia brun, åpen fuge
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VARIA SJOKOLADESORT
21 × 195 mm

MULTI-
COLOURED EASY TO CLEAN EXTRA WIDE

XL
NARROW GAP

5 MM

CLOSED GAP

P5

FLAME-
RETARDANT

Cfl-s1
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SIGNUM BARBENTGULV
Overflate: ensidig, høvlet i naturmønster og polert med fargeforløp, 5 mm fuge

MUSKAT

21 × 145 mm

TONKA

21 × 242 mm (Jumbo)

PRODUKTUTVALG – SIGNUM BARBENTGULV

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

MUSKAT

TONKA
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Brukseksempler finner du under 
QR-koden ved siden av eller 
www.megawood.com/511

SIGNUM barbentgulv,
muskat, åpne fuger

MULTI-
COLOURED

PLANED 
SURFACE NARROW GAP

5 MM



BASALTGRÅ

21 × 145 mm

NATURBRUN

21 × 242 mm (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

PREMIUM BARBENTGULV
Overflate: Naturlig høvlet overside, børstet underside, 8 mm fuge
Lukket fuge: Sporlist kan benyttes under monteringen ved tilstrekkelig helling og underlufting
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Brukseksempler finner du under 
QR-koden ved siden av eller
www.megawood.com/512

Barbentgulvet PREMIUM,
nøttebrunt, lukket fuge
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PLANED 
SURFACE EXTRA WIDE

XL
CLOSED GAP ANTI-SLIP

R11-C
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PRODUKTUTVALG – PREMIUM PLUS BARBENTGULV

LAVABRUN

SKIFERGRÅ

SKIFERGRÅ

21 × 242 mm (Jumbo)
LAVABRUN

21 × 145 mm

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
overflatestrukturen i mørke, edle farger.

PREMIUM PLUS BARBENTGULV
Overflate: Naturlig høvlet overside, børstet underside, 8 mm fuge
Brannvernklasse: Cfl-s1 iht. DIN EN 13501-1:2010 („tungt antennelig“)
Lukket fuge: Sporlist kan benyttes under monteringen ved tilstrekkelig helling og underlufting
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Brukseksempler finner du under 
QR-koden ved siden av eller
www.megawood.com/513

PREMIUM PLUS barbentgulv,
skifergrått, lukket fuge

PLANED 
SURFACE EXTRA WIDE

XL
CLOSED GAP ANTI-SLIP

R11-C

FLAME-
RETARDANT

Cfl-s1



CARDAMOM

21 × 242 mm

NIGELLA

25 × 293 mm

PRODUKTUTVALG – DYNUM BARBENTGULV

DYNUM 
uforglemmelig
skjønn
De dynamisk forblåste sanddynene i Sahara har inspirert oss til å 
utforme DYNUM. La deg begeistre av DYNUM barbentgulv på 
terrassen din og opplev den fascinerende lys- og 
skyggevirkningen ved ulike lysforhold.

DYNUM er det riktige valget for den fineste plassen i 
hagen din og for hoteller, restauranter, barnehager 
eller annet.

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

CARDAMOM

NIGELLA

DYNUM BARBENTGULV
Overflate: ensidig strukturert, oscillerende børstet og polert, 5 mm fuge
Spesielt: Polering for første beskyttelse, slitesterkt, robust
Brannvernklasse: Cfl-s1 iht. DIN EN 13501-1:2010 („tungt antennelig“)
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Brukseksempler finner du under 
QR-koden ved siden av eller  
www.megawood.com/514

DYNUM barbentgulv,
cardamom, åpne fuge

33

EASY TO CLEAN EXTRA WIDE

XL
NARROW GAP

5 MM

FLAME-
RETARDANT

Cfl-s1



PRODUKTUTVALG – MEGALITE

megalite 
for nattsvermere
Ønsker du å nyte den lekre terrassen din også når det er mørkt ute? 
Da er Megalite noe for deg. Megalite er en type lineære LED-lys som 
fungerer utmerket sammen med Megawood-terrassene. Lysene kan 
monteres både vannrett og loddrett. 
LED-lysbåndene gir et behagelig, varmt lys, og kan med fordel brukes 
i samspill med LED-spoter. 

FORDELER
Individuell styring: Lykter og spoter kan dimmes med en håndsender. 
Tilbehør: Radiostyringssett, repeater, fordeler og forlengelse
Montering: Om ønskelig kan du minske avstanden mellom lysene for å tilpasses terrassestørrelsen. 
Alle delene kan byttes ut enkeltvis.34

LINEÆRT LED-LYS
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
Aluminium/Kunststoff 

LED MINI/MAXI SPOT
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
Edelstål

NYTT

vannrett montering loddrett montering



35

Byggeplanen vår finner du under QR-koden 
ved siden av eller www.megawood.com/521



Terrassesystem
PREMIUM / PREMIUM PLUS*

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

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

FARGER
NATURBRUN
NØTTEBRUN
BASALTGRÅ
SKIFERGRÅ*
LAVABRUN* * Premium Plus

GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360 cm

GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360 cm

SIGNUM

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

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

FARGER
MUSKAT
TONKA

GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360 cm

CLASSIC

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

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 420/480/600 cm

FARGER
NATURBRUN
NØTTEBRUN
BASALTGRÅ
SKIFERGRÅ
LAVABRUN

FUNDAMENT 
BETONGKANTSTEIN

MONTERINGSBJELKER
40 x 60  mm | L: 360 cm

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

UNDERSTELL FIX STEP

MONTERINGSBJELKER
40 x 60  mm | L: 360 cm

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

CLASSIC         

BARBENTGULV
21 x 195 mm (Varia)
L: 420/480/600 cm

FARGER
VARIA SJOKOLADESORT
VARIA BRUN
VARIA GRÅ

GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360 cm

NYTT
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GLATTKANTBORD
17 x 72 mm
L: 360 cm

DYNUM 

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

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

FARGER
NIGELLA
CARDAMOM

NATURBRUN SKIFERGRÅNØTTEBRUN

MUSKAT

BASALTGRÅ

TONKA

LAVABRUN

Alle enkeltartiklene i vareutvalget vårt  
Finner du i byggeplanen eller under
www.megawood.com/517

CARDAMOM NIGELLA LORBEER

SEL GRIS INGWER

MEGALITE

LED MINI/MAXI SPOT
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
Edelstål

LINEÆRE LED-LYS
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
Aluminium/Kunststoff 

to tildekningsvarianter 
for vannrett og 
loddrett montering

NYTT

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

Tips og pleieinstrukser finner du i 
terrassepasset eller på internett under
www.megawood.com/529

VARIA BRUN VARIA GRÅ VARIA SJOKOLADESORT
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BRYGGE
Selv i områder med høy slitasje er
megawood® konstruksjonsplanke
førstevalget. De kan også benyttes
til brygger.

TRAPP
megawood® konstruksjonsplanke
overbeviser ved sin værstabilitet.

PRODUKTUTVALG – KONSTRUKSJONSTREPROGRAM

KONSTRUKSJONSTRE L: 360 cm
RUND |  KVADRATISK |  ÅTTEKANTET |  OVAL
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm

FARGER
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

Kontruksjonstre  – 
vårt multitalent
megawood® konstruksjonstre er holdbart og slitesterkt. Også i fremtiden 
kan du skape nye kreasjoner som passer til din livsfase med dine megawood®-
produkter: Når barna blir større kan sandkassen forvandles til et høybed. 
Oppdag de mange bruksmulighetene og la deg inspirere. 

BENK
40 x 112 mm, 
Lengde totalt: 180 cm

FARGER
NATURBRUN
NØTTEBRUN
BASALTGRÅ
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

BLOMSTERVASE
100 x 100 cm
Individuelle mål på forespørsel

FARGER
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

SANDKASSE
Individuell utførelse 
på forespørsel

FARGER
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

GJERDE
Gjerdeelementer laget av 
megawood® konstruksjons-
planker kombinert med betong 
er en kombinasjon som gir 
svært lang levetid.
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KONSTRUKSJONSPLANKE
40 x 112 mm / L: 360 cm
40 x 145 mm / L: 420 cm

ng 

FARGER
NATURBRUN
NØTTEBRUN
BASALTGRÅ
LAVABRUN
SKIFERGRÅ

Brukseksempler for konstruksjonsplanker 
finner du under QR-koden eller på internett 
under www.megawood.com/516
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Markør
FINN DIN FORHANDLER HER: 

www.fritzoeengros.no/forhandlere

OPPLEV MEGAWOOD® INTERAKTIVT

Med megaplaner app for iOS eller Android kan du skape en virtuell megawood-
terrasse foran huset ditt. Her oppgir du kun målene til din drømmeterrasse, så
får du din individuelle byggeplan! Se din nye megawood-terrasse fra alle 
retninger; fra underkonstruksjon til barbentgulv. 
Plasser denne siden som en markør på stedet der terrassen skal bygges. 
Deretter installerer Megawood-appen på telefonen eller nettbrettet ditt, og
skanner markøren. Du vil nå se den virtuelle terrassen i forkant av markøren. 
Om ønskelig kan du selv printe ut markøren her:  
www.megawood.com/518

www.megawood.com




