
NWP växer ihop med Norra Timber

Underlagsspont-
 & takfotslucka
• Typgodkänd av RISE
• Enbart granråvara från Norrland  
• Lagerförs  i 20 & 23 mm tjocklek och i flera längder
• Norra Skogs kilformade spont ger ett enklare montage
• Mellanstrukna takfotsluckor i 3,6 m längder lagerförda
• Kapning och specialmålning på offert

Norra Skog erbjuder sågade & hyvlade trävaror av furu och gran från lokal råvara av hög kvalitet för bygg-
nation och snickeri. Vår högkvalitativa råvara kommer från långsamväxande norrländskt timmer med täta 
årsringar, små kvistar och god formstabilitet. Vår ytterpanel finns både som obehandlad och målad i valfri 
NCS-färg. Även vår trall hyvlas från lokal råvara. Vi lägger stort fokus på god service och erbjuder våra kunder 
produkter av hög kvalitet med säkra och snabba leveranser. norratimber.se



Underlags- 
spontlucka
• Enkelt och rationellt montage. Sparar tid och pengar

• Typgodkänd av SP gällande dimensionering, beständighet samt  
  skydd mot genomtramp. Tillverkningskontroll görs av tredje part

• Manuell slutkontroll av varje lucka

• Kompatibel med övrig underlagsspont

• Stabil och hanterbar tack vare konisk spont och 
  sammanfogning med spikbleck. Spontningens utformning 
  gör monteringen enklare än  många andra luckor på marknaden

• Enbart granråvara från Norrland i kvalitet G4-0 tom G4-3

• Fyrsidigt bearbetad med ena sidan rillad för målning 
   och halkskydd

• Extra fin grundmålad lucka, kvalitet G4-0 tom G4-2,  
  för takfot och takutsprång

• Rekomenderad av Byggvarubedömningen

• Många längder för lite spill

Tillval: 
• Grundmålad vit eller mellanstruken i valfria kulörer

• Exaktkapade längder

• Exaktkapning

Lagervara Beställningsvara

Längder: 2,4 3 3,6 4,2 4,8

Täckande yta/lucka 1,30 m2 1,62 m2 1,94 m2 2,27 m2 2,59 m2

Vikt/paket: 520 kg 1130 kg 1200 kg 1590 kg 1810 kg

Längder: 2,4   3 3,6 4,2 4,8

Täckande yta/lucka 1,30 m2 1,62 m2 1,94 m2 2,27 m2 2,59 m2

Vikt/paket: 890 kg 1110 kg 1330 kg 1560 kg 1780 kg

20x540 mm (täckande mått) 52 st luckor/paket

23x540 mm 44 st luckor/paket

Finns även som mellanstruken takfotslucka på lager.

norratimber.se


