
Talgø leverte førsteklasses MøreRoyal® til dette flotte “Tid for hjem”-
prosjektet utenfor Bergen. Her får du en oversikt over hvilke materi-
aler som ble brukt i prosjektet. Det mest spesielle er kanskje at våre 
terrassebord, MøreRoyal® Terrassebord DUO™ i dette tilfellet ikke ble 
brukt som gulv, men i kreative løsninger som vegg/gjerder/skille- 
vegger. De ble kombinert med glass og skrapjern og dekorert med 
ledninger i knalle farger - riktig så kult synes vi! Mer om egenskapene 
til MøreRoyal® finner du her. Lykke til med ditt prosjekt!

TreLasTpaLL med varer
Slik så materialene ut når de ankom 
byggeplassen - godt pakket og klar til 
bruk for ivrige og kreative snekkere og 
prosjektledere!

sTenderverk 
Dimensjoner som ble brukt i pergola-
reisverket og en del stolper:

www.TaLgo.noProduktansvar: MøreTre AS, 6650 Surnadal

Justert 98x98  
NOBB 23420888

Dimensjon: 98x98

Link til produktet 
HER

http://hoved.talgo.no/byggevare/trelast/om-moereroyal/
http://hoved.talgo.no/byggevare/trelast/justert-rekker-lekter/?productId=1336&productName=Justert


grove dimensjoner
Ble brukt til trappetrinn og benker. 
Et majestetisk utseende - robust, 
solid og flott!
Dimensjon:
90x300

Terrassebord
MøreRoyal® Terrassebord DUO™ finnes i 
5 ulike dimensjoner. Alle ble brukt i pros-
jektet. Bordene er glatte på den ene siden 
og har riller på den andre så du kan snu 
og vende selv etter egen smak. 

28x70
Nobb: 43983096

28x95
Nobb: 43983202

28x120
Nobb: 43983274

28x145
Nobb: 43983376

28x45
Nobb: 43982986
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Link til produktet HER

http://hoved.talgo.no/byggevare/trelast/terrassebord-duo/


mULTi sToLpe
Her er prosjektets kanskje mest geniale 
hjelpemiddel: vår MULTI-stolpe finnes i 
3 utgaver: Hjørne, skjøte og ende. Alle 
har spor som passer perfekt til terrasse-
bordene. På denne måte kan du enkelt 
montere sammen MULTI-stolper og  
Terrassebord DUO™ og lage de flotteste 
kreasjoner.

Endestolpe  
NOBB 46167520

Hjørnestolpe  
NOBB 46167535

Skjøtestolpe 
NOBB 46167516

Terrrasebord dUo™
Som gjerde - Terrassebord i ulike 
dimensjoner er tredd ned i sporene på 
MULTI-skjøtestolpen. 

Terrrasebord dUo™
Som rekkverk - MULTI-endestolpen. 
ligger som topp og bunn og terrasse-
bord i ulike dimensjoner er montert i 
sporene. 

Terrrasebord dUo™
Som “vegg” - Terrassebord i ulike 
dimensjoner er tredd ned i sporene på 
MULTI-hjørnestolpen. 

Se videoen på YouTube HER

Dimensjon: 7x7 x 200

www.TaLgo.noProduktansvar: MøreTre AS, 6650 Surnadal

Link til produktet HER


http://www.youtube.com/watch?v=fW2tzziBIwU
http://hoved.talgo.no/byggevare/trelast/talgoe-outliving/?productId=1642&productName=Multistolpe


kLedning
Kledningen som ble brukt var en  
MøreRoyal® dobbeltfals tett kledning 
til veggene. Denne monteres vanligvis 
stående. (liggende kledning har skrå  
kanter for at vann skal renne av) Til  
taket brukte man en rektangulær kledning 
montert som overligger/underligger. 

TreTak
I dette tilfellet ble det også brukt  
kledning til det taket på den lille ute-
boden i bakhagen. I det fleste tilfeller ville 
man brukt takbord i samme MøreRoyal® 
kvalitet.

Takbord  
NOBB 23534274

Dimensjon: 22x148

Trappevanger
Trappevanger i MøreRoyal® finnes i 5 
trinn-varianter. Her brukte vi 4 trinn kom-
binert med grove dimensjoner.

Dimensjon: 19x148

Dobbeltfals tett  
NOBB 40351348

3 trinn
NOBB  46074465

4 trinn
NOBB 46074473

5 trinn
NOBB 46074484

6 trinn
NOBB 46074492

7 trinn
NOBB 46074503

Dimensjon: 16x98

Rekatngulær kledning
NOBB 23533623

www.TaLgo.noProduktansvar: MøreTre AS, 6650 Surnadal

Rekatngulær kledning

Dobbeltfals tett

Dimensjon: 19x148

Rekatngulær kledning
NOBB 23533789

Link til produktet HER

Link til produktet HER

Link til produktet HER

http://hoved.talgo.no/byggevare/trelast/tretak/
http://hoved.talgo.no/byggevare/trelast/kledning/
http://hoved.talgo.no/byggevare/trelast/talgoe-outliving/?productId=1638&productName=Trappvang


farger
MøreRoyal® finnes i fargene brun RB10, 
oker RY20, rød RR20 og Upigmentert 
RO0. Produktene vist i dette programmet 
finnes i brunt som standard.

Hvor får jeg kjøpT møreroyaL®?
MøreRoyal® får du kjøpt hos alle ledende 
byggevareforretninger i Norge. Print ut 
disse sidene og henvis til NOBB-numrene 
hvis noen lurer.

føLg oss på facebook (talgosiden) og insTagram (talgoinvest) og få med deg nyHeTer

RO 0 natuR RY 20 OkeR RR 20 Rød RB 20 BRun

vi Har fLere ULike 
neTTsider for
inforMasjon og 
inspirasjon:

www.talgo.no
www.outling.talgo.no
www.moreroyal.no
www.demo.talgo.no

eTTerbeHandLingsprodUkTer
Frisk opp treet med olje etter egen kos-
metiske vurdering. Les mer om MøreRoy-
al og etterbehandling HER.

MøreRoyal EXTRA
Terrasseolje, 3 l
Klar NOBB 45448533
Brun NOBB 45448544

MøreRoyal
Treolje, 3 l

MøreRoyal
Treolje, 10 l

www.TaLgo.noProduktansvar: MøreTre AS, 6650 Surnadal

http://hoved.talgo.no/byggevare/trelast/etterbehandlingsprodukter/
https://www.facebook.com/talgosiden

