
Nordic Shingle Fasadspån

När tradition möter  
modern arkitektur.
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Furuspån 
- Av tätvuxen fura med en ålder  

av minst 120 år. 
- Tillverkas genom klyvning/spjälkning  

eller sågning. 
- Kluven spån levereras i fallande  

bredder 70-160mm. 
-  Sågad spån levereras i fasta bredder. 
-  Längd normalt 450 mm. 
-  Tjocklek normalt 25-5 mm kilform.

Ekspån och lärkspån 
- Tillverkas genom sågning. 
- Längd normalt 450 mm. 
- Tjocklek normalt 25-5 mm kilform. 
- Spån kan tillverkas i alla mått.



Martallar och tjärdoft.
En fasad i tjärad, kluven furuspån mot en slätputsad yta – det är något  
alldeles säreget och vackert. Våra spånfasader bygger på urgamla  
anor och skapar unika uttryck i modern, samtida arkitektur. 

Varje gång vi sågar och klyver fram spån från gammal, senvuxen  
fur, ek eller lärk är det ett stycke kulturarv som förs vidare och  
som sedan formas efter önskemål till en utsmyckning,  
en komplett fasad eller ett komplement.

Välj Nordic Shingle – en nordisk tradition.

FABRIKEN

Nordic Shingles spån tillverkas mitt i Finland.  
Ett hantverk som inte bör skyndas på eller forceras. 
Spånämnena får ligga och torka naturligt i ett år  
innan tillsågning. Det är en gammal kunskap vi  
tillämpar – en kunskap som ger ett fantastiskt  
och unikt resultat.

KUSTVILLA I GÖTEBORG

På västkusten har en villa klätts med  
sågad ekspån, som doppats i Roslagstjära 
och sedan målats med äkta dalbränd  
trätjära efter ett år.

SLOTTSALLÉ I RÖTT

Åtta parhus kantar den gamla slottsallén i Ulvsunda. 
Väggarna har klätts med rödmålad, sågad furuspån 
med rundad kant, som ger ett mjukt och oväntat 
intryck. En kulturkänsla i nyproduktion.

STUGA I KLASSISK FJÄLLMILJÖ

En fjällstuga i Åre har en väggmontering med sågat 
spån av 100 procent kärnfura. Det är en tuff och 
hållbar fasad för kargt klimat. Och samtidigt en lisa 
för själen med doft från svartmålad tjära och 
skönhet i gröna fönsterpartier.

FABRIKEN

Mitt i Finland bland de äldsta skogsbestånden  
tillverkas Nordic Shingles spån. Ett hantverk som 
inte bör skyndas på eller forceras. Spånämnena  
får ligga och torka naturligt i ett år innan tillsågning.  
Det är en gammal kunskap vi tillämpar – en kunskap 
som ger ett fantastiskt och unikt resultat.


