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Hallingsagkledning og Hallingsagpanel
Hallingsag AS har siden starten i 2004 spesialisert seg på furu som råstoff.
Vi produserer og sorterer materialer med margsiden som framside på kledningen og panelen vår. Dette gjør vi for å få en mest mulig stabil og tett kled-
ning/panel.

I «normal» storskalaproduksjon blir ikke dette tatt hensyn til. Den beste kvaliteten i en tømmerstokk ligger nærmest senter av stokken, her har furu det vi 
kaller malmved eller kjerneved. Denne veden er impregnert av naturen selv.

Ved at vi snur margsiden, slik at den blir fremsiden av kledningen/panelen, vil vi ikke bare få en stabil og flott vegg, men også en vegg som tåler mer vær 
og dermed har lengre levetid.
Denne måten å sortere og produsere trelast på er slik det ble gjort før.

Hallingsag AS er et sagbruk som i all hovedsak har «halvfabrikat» varer på lager og produserer på bestilling. Dette gjør vi for at kunden skal ha størst mu-
lighet til å få de varene en ønsker.

Vi har som mål å produsere de varene som kunden ønsker med god kvalitet, kort leveringstid og til fornuftige priser.

Utvendig kledning og villmarkskledning

www.hallingsag.no

Hallingsag AS kan produsere det aller meste av utvendige kledninger. Enten det er standard dimensjoner, eller om det er en gammel kledningsprofil du 
ønsker å kopiere, kan det la seg gjøre. Vi kan levere de fleste tykkelser, bredder, lengder og profiler. For eksempel leveres rektangulær kledning fra 98 mm 
til 248 mm, bredder over dette kan også skaffes. Tykkelsen er normalt 22 mm og 28 mm, men tynnere og tykkere kledning kan leveres om ønskelig. Vi 
produserer også kledningen vår med minimum 80 % kjerneved andel dersom det er ønskelig. All kledning justeres/høvles med margsiden frem, for å få et 
best mulig resultat. Vi kan også levere utvendig kledning med høvlet overflate.

Utvendig villmarkskledning i furu er en type kledning som gir et røft utseende og passer godt inn i naturen. Standard bredde på bordene har toppmål fra 
20 – 29 cm, men vi kan levere både bredere og smalere bord. All liggende villmarkspanel leveres med en rettskjært side.
Utvendig villmarkspanel leveres med 25mm eller 32mm tykkelse.
Vi har en spesialbygd maskin som vi bruker til å frese bordene. Denne maskinen kopierer den naturlige formen på bordene selv om vi snur kanten. Fresen 
har en buet form, som fører til at den er svært naturtro.

All utvendig kledning kan leveres overflatebehandlet. 

« For å kunne levere god kvalitet på våre produkter, er vi avhengig av et godt samarbeid med vår trelastleverandør. Hallingsag er derfor et naturlig valg for oss »

Hendug Bygg AS v/Morten Gjeldokk



Panel og villmarkspanel

www.hallingsag.no

Hallingsag AS kan produsere det meste av innvendige paneler. Enten det er standard dimensjoner, eller om det er en gammel panelprofil du ønsker å kopi-
ere, kan det la seg gjøre. Vi kan levere de fleste tykkelser, bredder, lengder og profiler. Panelen leveres normalt sett fra 95mm til 245 mm, men bredder over 
dette kan også skaffes. Alt av panel vi produserer justeres/høvles med margsiden frem, for å få et best mulig resultat. Vi kan også levere kvistfri panel på 
forespørsel.

Varmtak: Takoppbygging der isolasjonen ligger direkte på tro uten sperretak blir mye brukt på hytter og anneks. Da trenger man som regel tykkere panel 
enn det som er standard. Hallingsag kan levere taktro med tykkelser på 28 mm, 34 mm, 40 mm og 45 mm. Bredder kan være fra 100 mm til 200 mm. Pa-
nelen blir da lagd med not og fjær, og vanligvis som glattpanel, sprekkpanel eller faspanel.
Vi kan også levere innvendig villmarkspanel, høvlet i 21 mm eller 27 mm tykkelse. Standard bredde på bordene har et toppmål fra 20 – 29 cm, men vi kan 
levere både bredere og smalere bord. 

All innvendig panel kan leveres overflatebehandlet på forespørsel.

«Hallingsag har høy faglig kompetanse, høy kvalitet på trelast, er pålitelige og fleksible på levering. De strekker seg langt for å kunne gi våre kunder det de ønsker»

Hallinglaft v/Ove Rygg



Laft og slipplaft Takåser og Firkantboks

www.hallingsag.no

I mange år har laftetømmer hvert et av våre hovedprodukter. Vårt mål er å levere laftetømmer med høy kvalitet. Dette blir gjort gjennom nøye sortering i flere 
ledd. Først ved hogst i skogen, så ved tømmermåling og sortering av nøytral part på sagtomta. Videre ved barking og saging, og til slutt ved en siste kvalitetskon-
troll etter tørking, før levering ut til kunde. 
Laftetømmeret kan leveres med 2 eller 4 sagsider, vi kan også levere tømmeret ferdig høvlet. Vi produserer 6”, 7” og 8” som standard dimensjoner, men kan og 
produsere 9” og 10” på forespørsel.

Alt laftetømmer produseres i furu og vi kan levere lengder fra 3 – 10 meter.
Toppmål 6” 20 – 24 cm
Toppmål 7” 25 – 28 cm
Toppmål 8” 29 – 35 cm

Slipplaft leveres hovedsakelig i 6” tykkelse. Høyden på stokken kan variere, men vi leverer i hovedsak fra 9” til 13” høyde. Slipplaft blir i dag brukt mye i forbin-
delse med driftsbyggninger. Slipplaft er et produkt der man som regel har stående H – profiler i stål som man kan slippe ferdig bearbeidede laftestokker nedi. 
Laftestokkene er høvlet med not og fjær slik at man får en tett og stabil vegg. Det er mange fordeler med å bygge i slipplaft. Det er tidsbesparende, miljøvennlig, 
gir pustende bygg, er prisgunstig og det blir flotte bygg. 

Tømmer til takåser blir kjøpt inn og sortert på samme måte som laftetømmeret vårt. Alle takåser vi produserer er i gran, ferdig avrettet for taktro. De leveres 
barket eller ferdig høvlet om ønskelig. Takåsene kan også leveres med lik diameter i begge ender.

Vi kan levere med toppmål fra 20 – 40 cm og lengder fra 3 – 11 meter.

Firkantboks eller grov firkant leverer vi fra 4”x4” til 12”x12”, med lengder fra 2 – 10 meter avhengig av dimensjonen. All firkantboks kan leveres med sagskur 
eller ferdig høvlet.

”Fleksibilitet og kvalitet er grunnen til at jeg velger å bruke Hallingsag”
Stav & Laft AS, v/Håkon Skrindo



Støyvegg, rekkverk og gjerde
Vi kan produsere mange typer gjerde og rekkverks materiell.  Her er det bare å ta fantasien i bruk. Trenger du et rekkverk, støyvegg eller et gjerde, ta kontakt med 
oss så finner vi i felleskap en god løsning.

« Kort leveringstid på spesialprodukter gjør Hallingsag til en viktig 
samarbeidspartner for oss »

Lars Andre Espegard AS
www.hallingsag.no



Spesialdimensjoner
Hallingsag AS har lang erfaring med spesialproduksjon. Skråskjærte bjelker, lange lengder, tykke dimensjoner, det meste lar seg ordne.

Vi tilbyr spesialhøvling for deg som trenger å få kopiert paneler og kledning som ikke produseres lenger - og for deg som er ute etter noe helt spesielt. Vi kan lage 
de aller fleste paneler for innvendig og utvendig bruk. 

Stadig flere ønsker noe annet enn standardmål på sine kledninger og paneler. Noen ønsker å sette sitt personlige preg på huset eller hytta, eller ønsker å friske opp 
et ”kjedelig” hus eller hytte. Andre ønsker nøyaktige kopier av gamle kledninger eller paneler. På bakgrunn av prøver eller eksakte tegninger i 1:1 kan vi som oftest 
lage det som skal til.

Spesialprodusert list

«Materialer når noe spesielt trengs. God kvalitet til rett pris og alltid levert som avtalt»
Hemsedal Byggelag v/Øyvind Gjerde www.hallingsag.no



Votndalen, 3570 Ål, Tlf: 970 78 501
firmapost@hallingsag.no
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« Nisje produkter med høy kvalitet til en fornuftig pris, er grunnen til 
at jeg velger å ha Hallingsag som min lokale leverandør av trelast »

Arne Pålgårdhaugen, Geilo Holding


