
TRÆLAST ENGROS



Det hele startede på Dalsberga tilbage i år 1693, med det gamle vanddrevne Savværk Rognlisaga, samme 

år som Rognlien-slægten kom til Hurdal. 

Det gamle savværk var i produktion helt frem til 1959 og er den dag idag stadigvæk fuldt funktionelt.
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TradiTion
Flaen Sag & Høvleri begyndte i 1951, hvor Brødrene Torbjørn og Arne Rognlien 

sammen startede savværket i Hurdal. Senere er virksomheden udvidet med eget 

høvleri, overfladebehandling, trælast og byggemarked samt egen byggeafdeling. 

Flaen Sag & høvleri er i dag en af Hurdals største arbejdspladser, og virksom-

heden fortsætter væksten.
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UdVEndiG  BEKLÆdninG
Det kræver erfaring at kløve træ, minimum 15 år mener vores mand ved saven Nils. 

Alt arbejde udføres af erfarne fagfolk, som har fulgt udviklingen i branchen. 
Alt  beklædning er sorteret efter NS men sælges også som Natur og leveres grundet med 

Jotun hvid eller Visir grunding og som 2 eller 3 lag til færdigbehandlet i valgfri RAL farve.

 ModErnE TidEr

Dobbeltfalset sporfræst beklæDning

Giver et moderne indtryk af smalle beklædnings 
brædder, som samtidig er enkel og hurtige at 
montere. Leveres i 6” dobbelfals og monteres sam-
men med tilpassede 3” hjørnelister for et flot og 
tidsrigtigt udtryk.

Leveres som standard grundet med Jotun visir for 
optimal beskyttelse.

Lav klinkbeklædning giver et spændende udtryk. De 
horisontale linjer med tilhørende skygge effekt gør 
denne beklædningen til en favorit blandt mange 
kunder.
Hjørnelister fuldender resultatet og giver en flot finish

Leveres standard grundet med Jotun visir for optimal 
beskyttelse.
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Dobbeltfalset lodret beklædning

En beklædning for lodret og hurtig montering med ru 
forside og et alternativ til alm. dansk rupløjet brædder
produceres også med 3 mm mellemrum mellem bræd-
derne og kan med monteres i flere forskellige bredder 
for et specielt og moderne udtryk.  

Leveres som standard grundet med Jotun visir for 
optimal beskyttelse
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I Norge har vi lang erfaring med brug af udvendig beklædning i træ. Og da Hurdal ligger 
i hjertet af landets bedste grandistrikter går erfaringen derfor gennem generationer.

Alle beklædninger leveres som standard, med endefræsning med fer og not for mindre 
spild, kommer i faldende længder og kan monteres med flyverstød. 

Længden er mærket i bunden af brættet.

TradiTionELLE BEKLÆdninGEr

en på to beklædning (høvlet 3 sider med skåret front)

Høvlede 3 sider med skåret front kan leveres fra 
48 mm til 223 mm i bredden og lagerføres i flere 
tykkelser.

Leveres standard med Jotun hvid grunding.
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Dobbeltfalset beklædning, 60 grader

Norsk traditionel dobbeltfals er en vandret 
beklædning, som de senere år er blevet meget 
populær.
Den er med 60 grader i forhold til den gamle type 
med 28 grader og giver derfor en tydeligere skyg-
geeffekt  og er let og hurtig at montere. 

Leveres standard med Jotun hvid grunding.
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Dobbeltfalset beklædning, 28 grader

Norsk dobbeltfalset 28 grader, er en traditionel og 
populær beklædning for enkel og vandret monter-
ing.

Leveres standard med Jotun hvid grunding.
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Dobbeltfalset beklædning med perlestaf, 28 grader

Norsk dobbeltfalset 28 grader med perlestaf, en 
traditionel og populær beklædning for enkel og 
vandret montering.

Leveres standard med Jotun hvid grunding.

Dobbeltfalset med skygge til lodret beklædning. 
Standard skygge 10mm.

Leveres standard med Jotun hvid grunding.

klinkkløvet beklædning

Klinkbeklædning er en vandretliggende beklæd-
ning og en af FLAEN’s specialprodukter. Over 
mange år har vi udviklet en speciel produktions 
teknik for skråskårne produkter. Beklædningen 
endefræses naturligvis som øvrige vandrette 
beklædninger for mindre spild og flyverstød.

Leveres standard med Jotun hvid grunding.
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Dobbeltfalset med skygge
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TradiTionELLE BEKLÆdninGEr ForTs.

faset fer og not beklædning

En traditionel fer og not beklædning med affasede 
kanter og ru front, og kan leveres i op til 170 mm. 
 
Leveres standard med Jotun hvid grunding.

faset beklædning med perlestaf

Beklædning med fer og not, 45 grader fas og en 
perlestaf i 9,12 eller 15mm. 
  
Leveres standard med Jotun hvid grunding.

sveitser

Beklædning med fer og not, 45 grader fas og to 
perlestaf i 9,12 eller 15mm.  
 
Leveres standard med Jotun hvid grunding.
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buet falset beklædning

Beklædning som med buet fals øverst, som giver 
en pæn og markant fals.
 
Leveres standard med Jotun hvid grunding.
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enkelfalset beklædning 

En enkel beklædning der monteres som klink og 
giver et kraftigere udtryk. 
 
Leveres standard med Jotun hvid grunding.

faset falset beklædning buer

Falset beklædning faset på kanten og giver en flot 
og dyb V-fas.  
 
Leveres standard med Jotun hvid grunding.
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TradiTionELLE BEKLÆdninGEr ForTs.

blokhus falset beklædning 

Fals beklædning som alm. dansk Blokhusbeklædn-
ing men produceres i flere størrelser end i Dan-
mark.  
 
Leveres standard med Jotun hvid grunding.
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special produktioner

Vores `høvlmester` hjælper vores kunder med evt. 
produktion af specielle profiler. Vi har eget værk-
sted til slibning af stål til profil og kan producere 
profiler efter ønske. 
Da vi har været i branchen i mange år, har vi derfor 
også en stort udvalg af specialslebne jern fra andre 
produktioner så kontakt os for at se, om vi har ne-
top den profil, du mangler klar til din produktion.

Specialprofiler leveres også standard med Jotun 
hvid grunding, eller visir eller grunding, mellem-
strøg og ubehandlet efter ønske.
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Som en lille aktør på trælastmarkedet satser vi på nogle udvalgte produktgrupper, som 
ikke alle vores konkurrenter producerer. Produktioner som derfor kræver lidt mere af 

mandskabet er en af vores forcer.

VorEs sPECiaLiTETEr

trekantlister

Trekantlister til blandt andet listetækning og 
opkanter, ved tagpaptage er
vores specialitet, 19 mm trekantliste til for-
skallingsbranchen, for indvendigt affasning af 
beton-forskalling.

Høvlet 4 sidet stolpe 

Stolper til fx. konstruktion i høvlet kernetræ.
Kan leveres i færdigkappet og pakket efter ønske.
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KonsTrUKTions TrÆ

reglar & lægter 

Kan færdigkappes i og pakkes efter ønske. 

Justeret konstruktionstræ
Høvljusteret konstruktionstræ i C24 og C30.

Høvlet forskalling & beton forskalling
Forskalling producers i flere forskellige dime-
sioner med både høvlet 4 sider eller en til flere ru 
efter ønske.

rupløjet / høvlet fer og not

Traditionel rupløjet brædder leveres her i flere 
tykkelser og bredder til fx. hurtigerer montering.
og leveres også høvlet på alle sider som alternativ 
til fx. krydsfiner, OSB eller spånplader.
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KonTaKT

FLAEN industrier AS Høversjøvegen 51, 2090 Hurdal
Tlf.: +47 63 92 04 04

E-post: post@flaen.no // Internett: www.flaen.no

- engros trælastproduktion til eksport -
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FLAEN Industrier AS 
Høversjøvegen 51 

2090 Hurdal 
N - Norge

Tlf.: +47 63 92 04 04 
E-post: post@flaen.no 

Internett: www.flaen.no


