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Just nu pågår en revolution inom byggindustrin. 
Mer och mer byggnader byggs av trä. Inget annat 
byggmaterial når upp till liknande hållbarhet och 
energieffektivitet och tillåter liknande hastighet för 
byggandet. 

För byggprojekt är det avgörande att ha tillgång 
till de rätta produkterna och de rätta lösningarna. 
Byggherrarnas förväntningar är höga och för att 
uppfylla kraven är det i många fall detaljerna 
som avgör om det blir ett perfekt resultat. Med 
våra produkter och vår service tillhandahåller vi 
moderna lösningar för planering, projektering och 
utförandet som uppfyller kundernas krav exakt. 

Se själv.

Trä är förstavalet
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Kvalitén på våra produkter är vår främsta prioritet. 

Vårt mål är att marknadsföra produkter med 
de bästa egenskaperna. Därför har vi inte bara 
höga kvalitetskrav på produktionen men även på 
råmaterialet som används — för det är där kvalitén 
börjar. 

För tillverkning av våra produkter använder 
vi naturligt virke från hållbart skogsbruk. De 
tillverkas på ett ressurseffektivt sätt exakt enligt 
alla miljökrav och underkastas regelbundet 
miljöhygieniska tester. Utöver våra egna 
kvalitetskontroller genomgår våra produkter 
löpande externa kontroller av oberoende, 
ackrediterade institut. 

Genom alla dessa åtgärder kan vi garantera 
den högsta kvalitetsstandarden och den bästa 
produkt- och applikationssäkerheten.

Våra produkter – 
Vår kvalitet
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Träkonstruktionsskivan – skivan uppfyller inte 
standarden. Den överstiger den.

EGGER OSB 4 TOP med utmärkta 
träbyggnadsegenskaper uppfyller alla 
nödvändiga krav under monteringen. Båda 
dess höga bärförmåga och styvhet samt 
fuktbeständighet och måttstabilitet ger säkerhet 
i alla byggnadsapplikationer. Den har även låga 
emissionsvärden då den limmas utan formaldehyd. 

Vår EGGER OSB 4 TOP finns både med raka kanter 
och med not och fjäder profil.

EGGER OSB 4 TOP
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 Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten 
finns på www.egger.com/osb4top

I väggen:
→ 3 i 1 funktion: I ett enda arbetssteg uppnår OSB 

4 TOP lufttäthet, integrerar en ångspärr och 
förstärker konstruktionen.

→Golv-till-tak format: Golv-till-tak formatet med 
längder upptill 3,30 m ger byggandet maximal 
flexibilitet. Under byggandet uppstår inga 
horisontella fogar som ska limmas och lufttätas 
med stor arbetsinsats.

I yttertaket: 
→Fuktbeständighet: OSB 4 TOP ger en 

hög fuktbeständighet när den används 
som lastbärande konstruktion eller 
underkonstruktion för plåttak eller 
vattentätning på platta tak.

→Måttstabilitet: Skivornas höga 
måttbeständighet garanterar stabila mått i 
omväxlande omgivningsförhållanden.

I innertaket: 
→ Hög bärförmåga: OSB 4 TOP skivorna med 

sin höga bärförmåga är ideala för att belägga 
träbalkstak.

→ Maximal format: Tack vare sin maximala storlek 
på 11,50 x 2,80 m kan stora komponenter 
prefabriceras med liten insats.

→ Böjningsstyrka: Beroende på OSB 4 TOP:s 
styvhet uppnås samma effekt som med OSB 3 
men med mindre tjocklek. 

Som torr putsning: 
→ Rätvinklighet: Tack vare skivornas exakta 

rätvinklighet kan de installeras direkt och 
snabbt.

→ Exakt passande not och fjäder-profil: Tack 
vare den exakta utformningen av not och 
fjäderprofilen passar skivorna naturligt i 
varandra. Resultatet är en tät matchande 
kombination.

Nyckelfördelar med EGGER OSB 4 TOP:

100 % verifierad virkesursprung
46 %av det certifierad

− 753 kg CO₂ / m3

55 % regionala 
virkeskällor

93 % av materialet från förnybara 
resurser

96 % nytt material* 
* främst industriellt rundvirke

MER TRANSPARENS:
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Värdens beräkning gäller för orten Wismar (DE).



EGGER OSB 3
Renovering, förpackning, beklädnad.  
Allt är möjligt med vår all-round-skiva.

EGGER OSB 3 är vår multifunktionskiva för många olika 
användningsområden. Som typ OSB/3 enligt EN 300, har den bra mekanisk 
styrka, styvhet över tid även under tidsvis fuktiga förhållanden. Dess 
användningsområden sträcker sig från olika applikationer inom trä- och 
monterbyggnationen, inom prefabrikationen, som förpackningsmaterial 
ända till formgjutning.

Vår EGGER OSB 3 finns både med raka kanter och med not och fjäder-profil.
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 Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten 
finns på www.egger.com/osb3

Inom trä- och monterbyggnationen:
→ Hög måttstabilitet: Den exakta produktionen 

och de smala måttoleranserna tillåter snabb 
beklädnad av stora områden utan behov av 
efterarbete.

→ Optimerad not och fjäder-profil: 
Den optimerade not och fjäder-profilen 
övertygar med sin höga belastbarhet och 
exakthet och den medföljande  enkla 
monteringen när skivorna fogas samman.

→ Breda användningsområden: Vi har ett brett 
område av format och tjocklekar på lager.

Inom prefabrikationen: 
→ Monteringsnoggrannhet: Tack vare sin 

rätvinklighet och kanternas rakhet kan ytor 
kläs med OSB 3 utan efterarbete.

→ Tillförlitlig rådensitet: OSB 3 skivor har 
en garanterad rådensitet på åtminstone 
600  kg / m³. Utöver maskinhanterbarheten 
(vakuumlyftning) har det en positiv inverkan 
på både kantstabiliteten, på lufttätheten och 
dess ångspärrfunktion.

Som förpackningsmaterial: 
→ Livsmedelssäkerhet: OSB 3 kan även 

användas som transportförpackning för 
livsmedel och foder. Faktum att ingen 
ytterligare skyddsförpackning behövs för det 
bekräftas med ett ISEGA intyg om ofarlighet. 

→ Fri från skadedjur enligt ISPM 15: OSB 3 skivor 
är fria från odjur tack vare de temperaturer 
som uppnås under tillverkningsprocessen. 

Inom formbyggnationen:
→ Mjuk och sluten yta: Tack vare dessa 

ytegenskaper ger OSB 3-skivor en förhöjd 
fuktbeständighet. 

→ Bättre svällningsegenskaper: Den låga 
tjocklekssvällningen garanterar att skivan 
absorberar fukt fördröjd och långsam.

Nyckelfördelar med EGGER OSB 3:

100 % verifierad virkesursprung
34 % av det certifierad

− 753 kg CO₂ / m3

39 % regionala 
virkeskällor

95 % av materialet från förnybara 
resurser

98 %  % nytt material* 
* främst industriellt rundvirke

MER TRANSPARENS:
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Genomsnittsvärdens beräkning är relaterad till platserna  Wismar (DE) and Rădăuți (RO).



EGGER Ergo Board
Den skivan gör det 
lätt för dig.

EGGER Ergo Board är en lättvikts-träskiva speciellt 
utvecklad för att bygga torrväggar. Den särskilda 
kantprofilen med en överlappningsfog på 
långsidorna och not och fjäderprofil på kortsidorna 
gör arbetet med de särskild snabb och enkel.
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Nyckelfördelar med EGGER Ergo Board:

I skiljeväggen eller vindsutbyggnaden:
→ Stabilt fäste på alla punkter: EGGER Ergo Board 

ökar väggens stabilitet och gör det möjligt att 
belasta konsolen oberoende av stolpramen 
utan särskilda pluggar. 

→ Förhöjd slagtålighet: EGGER Ergo Board ökar 
säkerheten och slagtåligheten på skiljeväggar i 
privata och offentliga byggnader. 

→ Verifierad varaktighet för brandmotstånd: 
Ergo Board är den enda OSB-skivan som kan 
användas med metallreglar och ändå nå en 
varaktighet på brandmotståndet på upptill 90 
minuter. 

→ Materialbesparing: Enkel fastsättning med den 
speciella överlappningsprofilen ger mindre 
arbete och mindre materialförbrukning.

→ Enkel och lätt: Som en verklig en-persons-skiva 
ger Ergo Board en enkel hantering för snabbare 
montering tack vare sin låga vikt.

→ Avfallsoptimerad löpande montering: Ergo 
Board monteras löpande tack vare sina 
innovativa kantprofiler. Den horisontella 
monteringen garanterar också mindre 
fästmaterial och avfall. 

→ Snabbare montering: Det förtryckta spiknätet 
förenklar monteringen och sparar tid.

→ Effektiv beklädnad: Mineralmaterial kan fästas 
oberoende av ramens dimensioner och deras 
spill minimeras. 

100 % verifierad virkesursprung
46 % av det certifierad

− 753 kg CO₂ / m3

55 % regionala 
virkeskällor

95% av materialet från förnybara 
resurser

96 % nytt material* 
* främst industriellt rundvirke

 Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten 
finns på www.egger.com/ergoboard

MER TRANSPARENS:
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Värdens beräkning sker för platsen Wismar (DE).



EGGER DHF
Vi har något emot tidspress och 
väderförändringar. Nu har du det också.

Vår DHF täckpanel med sin not och fjäder-profil är en syntetharts limmad, 
träfiberskiva med medelhög densitet. 
 
 Som en vattenresistent, ånggenomsläpplig och styv skiva är den ideal för 
den yttre beklädnaden på tak och träramväggar. DHF-panelen levereras med 
en monteringsvänlig spiknät för en snabb montering.

Tack vare formaldehydfri limning och användning av naturligt trä i form av 
biprodukter från sågverk är denna skiva särskilt miljövänlig.
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Nyckelfördelar med EGGER DHF:

I yttertaket:
→ Regnbeständig: DHF-panelen garanterar testad  

regnbeständighet och kan användas från en 
taklutning på 14° utan ytterligare åtgärder 
användas som underlägg eller undertak. 

→ Hagelsäker: DHF-panelen är hagelsäker 
och tillhandahåller tillförlitlig fuktskydd vid 
eventuella skador på takets täckskikt. 
Skyddet säkerställs även under 
uppbyggnadstiden.

→ Kan monteras utan spiktätningsband: Inga 
spiktätningsband krävs under monteringen av 
DHF-täckningspanelen. 

→ Tillfällig täckning: DHF-panelen fungerar som 
en tillfällig täckning under byggnadstiden.

→ Hållbarhet: Inga ytterligare ånggenomsläppliga 
lager (folier) behövs vid användning av våra 
DHF-paneler. 

I väggen:
→ not och fjäder-profil: Den optimerade not och 

fjäder-profilen garanterar en exakt och enkel 
montering och gör konstruktionen vindtät.

→ Utomhusbeklädnad: När de används i väggen 
kan DHF-panelerna utsättas året runt utsättas 
för vädret under två månader. 

→ Golv-till-tak-fomat: Tack vare sin längd kan 
DHF-panelerna användas för att bygga väggar 
på träramar för  olika golv-till-tak-höjder utan 
horisontella fogar.

→ Rådensitet: Tack vare sin rådensitet på 
600 kg/m3, kan DHF-panelen användas i 
standardiserade brandskyddsstrukturer.

 Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten 
finns på www.egger.com/dhf

100 % verifierad virkesursprung
52% av det certifierad

− 584 kg CO₂ / m3

97 % regionala virkeskällor
* Sågverksbiprodukter

94% material från förnybara resurser

86 % biprodukter från 
sågverksindustrin

MER TRANSPARENS:
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Värdens beräkning gäller  för orten Wismar (DE).



EGGER Timber
Sågning, torkning, sortering: 
hos oss får virket en karriär.

EGGER Timber finns i ett omfattande, testat 
och certifierat produktsortiment. Det sorteras 
visuell och maskinell, som garanterar både de 
utseendemässiga kraven och den mekaniska 
styrkan.

Användningsområden omfattar både 
konstruktionsprodukter för träkonstruktioner, 
prefabrikation av bostäder och vanlig virkeshandel 
som halvfärdigprodukter för processindustrin och 
förpackningsmaterial.

Vår produktsortiment omfattar både takbjälklag, 
fyrkantsvirke, massivt konstruktionsvirke, skivor 
och plankor och råbrädor.

14
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Nyckelfördelar med EGGER Timber:

→ Hög kvalitet: Täta och löpande 
kvalitetskontroller säkerställer tillförlitlig och 
konsistent kvalitet.

→ Hög måttstabilitet: Vi lägger stor vikt på vår 
virkets måttstabilitet. 

→ Belastningssortering: Utöver visuell, normativa 
kriterier kan även den senaste Röntgen-
teknologin användas för sorteringen enligt 
standardiserade styrkevärden.

→ Helt naturligt: Trä är en naturprodukt och därför 
är även vårt virke helt naturligt. 
 

→ Säkert förpackad: Produktförpackningar 
garanterar att varorna skyddas efter 
produktionen, både under förvaringen och 
under transporten.

 Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten 
finns på www.egger.com/timber

100 % verifierad virkesursprung
77 % av det certifierad

− 696 kg CO₂ / m3

82 % regionala 
virkeskällor

100 % nytt material

MER TRANSPARENS:
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Värdens beräkning gäller för orten Brilon (DE).



Marknadsspecifika 
lösningar och skivor

Behöver du särskilda produkter för en viss användning? Utöver vårt breda 
produktsortiment som finns på marknaden kan vi även erbjuda dig lösningar 
från andra marknader. Över en viss, produktrelaterad minimivolym är det 
möjligt att beställa kundspecifika produkter från våra fabriker. 
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OSB med termitskydd

Vi har många erfarenheter från utländska 
marknader. En av dessa är termitskyddet. Det är 
anledningen varför våra OS'Brace H2 och OS'Floor 
H2 uppfyller motsvarande H2 klassificeringar för 
Australien och Nya Zeeland.

Storformats OSB

Tänk stort! Våra storformats OSB är den perfekta 
lösningen för prefabricerade komponenter. På 
begäran kan vi leverera OSB upptill en längd på 
11,50 m och en bredd på 2,80 m. 

OSB 3 JAS TOP

Skivan uppfyller de höga mekaniska kraven 
i den japanska standarden. Tack vare den 
formaldehydfria limningen uppfyller dessa de 
stränga F**** standards i Japan. 
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För att säkerställa den fria rörligheten av alla 
varor är alla våra byggprodukter märkta med en 
CE-försäkran om prestanda. Det omfattar, bland 
annat, den följande informationen: 

→ Krav på en byggprodukt
→ Lista av produktens speciella egenskaper för 

den avsedda användningen
→ System för kontroll och utvärdering av 

produktens prestandabeständighet
→ Närmare informationer om tillverkaren

För att bekräfta våra produkters egenskaper som 
uppges i CE-försäkran om prestanda utförs två 
gånger per år en extern prövning. Den utförs av 
ett oberoende, ackrediterad institut. På så sätt tar 
vi ansvar för våra produkters överensstämmelse 
och ger våra kunder kontrollerad säkerhet när de 
använder dessa. 

Godkänd enligt CE-försäkran om prestanda

Utmärkta 
produktegenskaper

 Alla CE försäkringar om prestanda för våra 
byggprodukter finns påwww.egger.com/
building-downloads

Praktisk, effektiv och tillförlitlig. Tack vare sina utmärkta egenskaper går 
det inte bara snabbt och enkelt att använda de, de utgör även stommen för 
högvärdiga och hållbara konstruktioner. Vad du än projekterar, med EGGER 
byggprodukter kommer du att lyckas med ditt projekt på ett enkelt, effektivt 
och tillförlitligt sätt.
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Mer trä 
står för mer transparens

Ämnet hållbarhet spelar idag överallt en central roll. Alla som bygger med trä 
lämnar ett viktigt bidrag till att skydda miljön. Bland annat växer virket igen 
inom bara några få decennier, fungerar som koldioxidlager och garanterar 
ett sunt inomhusmiljö när det används i byggnader. Vi har sammanfattat alla 
miljömässigt relevanta informationer om våra produkter i olika dokument. 
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Spara tid och arbete på offentligt upphandlade 
och hållbarhetscertifierade projekt när du ska 
lämna in de rätta dokumenten. Informationer 
om miljömässiga och hälsouppgifter finns 
redan färdiga tack vare “fulldeklarerade” EGGER 
produkter.

Våra EPDs (Environmental Product 
Declarations) innehåller informationer om våra 
produkters ingredienser, resursförbrukning, 
tillverkningsprocesser och informationer för korrekt 
omhändertagande. Du finner också beskrivningar 
av både våra produkters användning, prövningar 
och testresultat på produkternas egenskaper samt 
en livscykelanalys (LCA).

Ytterligare innehåller våra EHDs(Environmental 
and Health Datasheets) externt kontrollerade 
produktinformationer för att uppfylla de krav i de 
ledande certifieringssystem DGNB, BNB, LEED, 
BREEAM för hållbart byggande.

VÅRA HÅLLBARHETSINDIKATORER INFORMERAR DIG OM:

För oss är trä ett arbetsmaterial och ett 
återvinningsbart material: Vi tillverkar ett brett 
sortiment av produkter av naturens förnybara 
råmaterial. Med vår motto “Mer trä”, visar vi hur 
viktigt det är för oss att agera hållbar, skydda 

resurserna och främja skyddet av klimatet. Våra 
hållbarhetsindikatorer visar våra produkters 
aktuella bidrag för att uppfylla detta löfte. De 
gör varje enskild produkts miljöegenskaper 
transparent och enkel att förstå.

Träandel från verifierade och 
certifierade källor

CO₂ fotavtryck Bidrag till den cirkulära 
ekonomin

Bidrag till bioekonomin Träandel från den regionala 
miljön

 Du hittar en detaljerad beskrivning av våra hållbarhetsindikatorer på www.egger.com/ecofacts

 Ytterligare informationer om ämnet miljö och hållbarhet samt våra EPDs och EHDs finns på  
 www.egger.com/environment

Eko-märkningar 

Hållbarhetsindikatorer
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Du har projektet – vi har produkten. 

Medan OSB 4 TOP är det ideala materialet för 
att strukturella användningar i nybyggnationer, 
renoveringar och renovering, visar OSB 3 sin 
styrka inte bara i trä- och inomhuskonstruktioner 
men även inom monterbyggnationen och 
affärsinredningar och som förpackningsmaterial. 
Utöver det är DHF ideal yttre beklädnad för tak och 
väggar med träram.

Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster för 
att hjälpa dig vid urvalet och monteringen av 
våra produkter. Dessa omfattar användbara 
verktyg för digital projektering, utförandet av 
träkonstruktioner eller för att instruera dina 
byggare.

Våra produkter i ditt 
byggprojekt
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Steget från den analoga till den digitala tidsåldern 
är särskild viktig för oss som tillverkare. 
Därför erbjuder vi arkitekter och projekterare 
de certifierade komponenterna på EGGER 
konstruktionskatalogen för nedladdning i olika 
digitala format.

Mängder av testade konstruktioner för väggar, 
takbjälkar i trä och torra avjämningssystem finns 
tillgängliga när du har registrerad dig på myEGGER 
customer portal och kan bekvämt integreras i den 
pågående projekteringsprocessen.

Dina fördelar: 
→ Enkla filtersökningar efter begrepp som brand, 

värme och ljudisolering 
→ Design i IFC och REVIT format för BIM planering 

och i DWG och DXF format för CAD-planering
→ Designstruktur inklusive dataöversikt som PDF-

fil
→ Projekteringssäkerhet med hjälp av testad 

design
→ Nedladdning av brandskyddscertifikat och 

testrapporter
→ Möjlighet att spara favoriter inklusive 

uppdateringsservice 

För din BIM- 
eller CAD-projektering.

Digital projektering 
med EGGER data

 Du hittar den digitala planeringsdatan på 
 www.egger.com/digitalplanning
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Använd vår digital-data för de följande komponenterna:

Uteväggar

Innertak

Skiljeväggar

Torra avjämningssystem

Yttertak



Vår digital-data finns även  
tillgänglig på BIMobject

Över hela världen och dygnet runt kan våra 
designs laddas ned  och integreras i ditt 
projekteringssystem. BIMobject är en etablerad 
leverantör av BMI-innehåll och PIM data-sets. Det 
är även världens ledande plattform med både flest 
besökare, registrerade användare, BIM objekt och 
nedladdningar.

Dina fördelar: 
→ Tillförlitlig projektering med hjälp av 

kollisionskontroll och tidig felanalys
→ Kostnadsbesparingar genom effektiv och 

optimerad projektering
→ Tidsbesparing genom koordinerade 

byggprocesser och mer exakt projektering
→ Hantering av ett bygge under hela livcykeln
→ Ökad konkurrenskraft genom användning av 

framtidssäkrade projekteringsmetoder

 

 Våra data på BIMobject på
 www.bimobject.com/egger
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Väggar, innertak och yttertakkonstruktioner 
med EGGER byggprodukter kan visas i detalj 
i 3D på konstruktionskatalogen. Komplexa 
konstruktionsdetaljer visas från alla sidor för 
en komplett vy över enskilda komponenter i ditt 
projekt.

BesökGoogle Play, Apple App eller Microsoft Store  
och installera appen.

Dina fördelar:
→ Aktuell materialinformation och referenser till 

standards
→ Information om brand-, ljud-, värme- och 

fuktskydd
→ Ytterligare 2D-ritningar medföljer 

konstruktionsdetaljerna
→ Produktlänkar för ytterligare informationer 

tillgänglig på EGGER hemsidan
→ Spara de oftast använda strukturerna bekväm 

via favorit-funktionen
→ Referenser via direkt kameratillgång och enkel 

uppladdningsfunktion för bilder och videos

EGGER konstruktions- 
katalog App

Vår digital-data finns även  
tillgänglig på BIMobject

 Du hittar desktop versionen för alla vanliga webbläsare på  
 www.egger.com/constructioncatalogue-app

https://apps.apple.com/at/app/egger-konstruktionskatalog/id1057963105
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egger.constructions
https://www.microsoft.com/de-de/p/egger-konstruktionskatalog/9nblggh58fmp?activetab=pivot:overviewtab
https://itunes.apple.com/at/app/egger-konstruktionskatalog/id1057963105?mt=8
https://www.microsoft.com/de-de/p/egger-konstruktionskatalog/9nblggh58fmp?activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egger.constructions


Projektering och design 
för träkonstruktioner

Våra byggprodukter används i både avancerade träkonstruktioner 
och i yttertak, väggar och innertak på träramar. Våra produkter 
används också ofta i torrväggs- och torr avjämningsgolvsystem. 

Använd våra kunskaper för att underlätta din projektering och 
konstruktion.
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Hur du använder EGGER produkter i dina träkonstruktioner.

Rita designs för träkonstruktioner Projektering för träkonstruktioner

Träkonstruerade 
väggarInformation om bärande 
innerväggar, skiljeväggar och 
änggenomsläppliga ytterväggar.

Träramskonstruktion
Allmänna informationer om ämnet 
träramskonstruktion.

Innertak av träbalkar
Korrekt utförda bärande undergolv 
av träbalkar med EGGER OSB not 
och fjäder.

Statik och konstruktionsutformning
Korrekt projektering och utförande av 
bärande stödjande vägg, yttertak och 
innertak och takbeklädnad.

Torra avjämningssystem
Skapa torra avjämningar snabbt 
och enkelt med EGGER OSB not och 
fjäder.

Brandskydd Brandskydd 
av träkonstruktioner, 
brandförlopp på våra skivor, 
komponentklassificeringar och 
testintyg.

Efterbehandling och torr 
konstruktion
Lösningar för ljud- och brandskydd 
på torra väggar.

Trä, fukt- och värmeisolering
Rekommendationer för både lämplig 
fukt- och värmeisolering och för 
träskyddet.

Yttertakuppbyggnad
Optimal projektering och utförande 
av ditt trä-yttertak med EGGER OSB 
och DHF.

Ljudisolering Ljudisolering som en 
avgörande kvalitetsfaktor för boende 
och brukare. 

Besök vår hemsida och få värdefull information 
och användbara tekniska broskyrer för de nedan 
listade kategorierna. Alla dessa dokument stödjer 
dig under projekteringen, den strukturella designen 

och konstruktionen av ditt projekt. De fungerar 
som perfekt stöd under både projektering av 
träkonstruktioner och trärams-konstruktioner och 
för montering och tillverkning av våra produkter.

 All information och nedladdningar för strukturer och projektering 
av träkonstruktioner och efterbehandling finns på 
www.egger.com/timberconstructions



Förpackningar, väggar 
och inredning mm 

Våra OSB har många speciella egenskaper – en av dessa 
är deras mångsidighet. EGGER OSB är inte bara ideala för 
träkonstruktioner men även för formbyggnation, monter på 
mässor, affärsinredningar och som  förpackningsmaterial.
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Förpackningar, väggar 
och inredning mm 

Monterkonstruktion och 
affärsinredning

Inom monterbyggnationen och affärsinredningen 
används EGGER OSB oftast för lastbärande 
beklädnader inom scen- och varuhusbyggnationen. De 
används även som dekorativa element med färglagd 
ytdesign. 

De många användningarna beror både på en snabb och enkel hantering utan 
behov för särskilda verktyg och deras höga statiska lastkapacitet. Se hur man 
använder EGGER OSB i applikationen nedan på vår hemsida. 

En skiva flera användningar

Förpackning och transport

Både som återanvändbara transportlådor 
och engångsförpackningar för inhemska och 
utrikestransporter. Tack vare ett flertal certifikat och 
intyg, erbjuder vi det ideala förpackningsmaterialet.

Formbyggnation med OSB

EGGER OSB används för många olika syften inom den 
klassiska skalkonstruktionen (massiv konstruktion). 
Inom formbyggnationen kan det också användas 
för att tillverka siktbetong med en karakteristisk 
ytstruktur. 

 Närmare informationer och tekniska broskyrer med nyttiga tipps om deras användning finns på  
 www.egger.com/further-applications
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Ytterligare tjänster
och informationer

För oss är det mycket viktigt att våra produkter ger dig den största 
möjliga nyttan. Därför erbjuder EGGER många olika tjänster för att 
stödja dina projekt.

Teknisk support

Mer service, mer kunskap – vår tekniska support svara på 
frågor om byggnadsfysiken, brandskydd och statisk design 
av träkonstruktioner. Rådgivningens fokus ligger både på 
ekonomiska och praktiska aspekter och på professionell 
användning av våra byggprodukter. 
 
buildingproducts@egger.com

Byggprodukter nedladdningar 

Du hittar alla dokument som nämns i denna broskyr och många 
fler produkt- och användningsrelaterade dokument när du tittar in 
på vår nedladdningsområde.
www.egger.com/building-downloads 
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myEGGER

Registrera dig på vår myEGGER customer portal 
och njut av dess exklusiva innehåll och förmåner:
→ Användning av vår digital-data för 

konstruktionsprojektering i BIM och CAD 
system

→ Ladda ned aktuella produktuppgifter för 
e-commerce och PIM i realtid

→ Lada ned produkt- och användningsbilder för 
din egen marknadsföring

→ Registrera dig för vår Building Products 
Newsletter – håll dig uppdaterad

→ Lägg beställningar direkt på vår shop 
www.egger.com/myegger

Social Media 

Följ oss på Facebook, Instagram, LinkedIn eller 
YouTube och få den senaste informationen om vårt 
företag och våra produkter.

https://www.linkedin.com/company/egger-group-germany/
http://www.linkedin.com/company/eggergroup
https://www.youtube.com/EggerOnline
https://www.instagram.com/eggergroup/
https://www.facebook.com/EGGERDE
http://www.facebook.com/eggergroup
https://www.facebook.com/EGGERDE
https://www.instagram.com/eggergroup/
https://www.linkedin.com/company/egger-group-germany 
https://www.youtube.com/EggerOnline
https://www.facebook.com/EGGERDE
https://www.instagram.com/eggergroup
https://www.linkedin.com/company/egger-group-germany/
www.youtube.com/user/EggerOnline
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www.egger.com/buildingproducts

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weiberndorf 20

6380 St. Johann i Tirol

Österrike

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co. KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Tyskland

EGGER Sägewerk Brilon GmbH

Im Kissen 19

59915 Brilon

Tyskland

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuţi, jud. Suceava

Rumänien
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