
Plywood
För alla dina bygg-/renoveringsbehov
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Marknadens bredaste sortiment • Leverans direkt hem till dig

• Brand- & fuktsäker fibergips

• Byggplywood

• Formplywood

• Lantbruksplywood

• Slitskyddsplywood

• Snickeriplywood

• Takplywood

• MDF-board

• OSB-board

• Spånskivor

• Spångolv



Tjocklek:
10 mm

12,5 mm
15 mm

Brand & fuktsäkra skivor, fibergips
Brand- och fuktsäkra skivor i fibergips. Finns med skarp kant eller med 
spackelkant. 

Tjocklek:
12,5 mm

Brand & fuktsäkra skivor, powerpanel
Brand- och fuktsäkra skivor i fibergips. Finns med skarp kant eller med 
spackelkant. 

Tjocklek:
9 mm

12 mm
15 mm
18 mm
21 mm

Byggplywood
Fin byggplywood i gran som kan målas på båda sidor. Går bra att använda 
både inom- och utomhus.

Tjocklek:
9 mm

12 mm
15 mm
18 mm
21 mm

Formplywood
Perfekt inom flera användningsområden, som bollplank, att sätta i tak, på 
väggar, till betonggjutning. Släpper lätt från betongen tack vare sin glatta yta. 
Har en 120-gram mörkbrun film på båda sidorna. Finns i poppel och combi.

Tjocklek:
6,5 mm

9 mm
12 mm

Lantbruksplywood
Vår gul/bruna lantbruksplywood är perfekt att renovera stall och ladugårdar 
med. Kvalitén är björk och combi björk/poppel. Ena sidan har en mörkbrun 
film, 120gram, den andra sidan har gul film, 170gram. Finns i combi eller 
björk.

Tjocklek:
3,6 mm

9 mm
12 mm
15 mm
18 mm

Lauan-Merantiplywood
Fungerar utmärkt i inomhusmiljö, mycket lämplig för utomhusmiljö. Blir fin 
vid målning. Vanlig som inredning i båtar. Vatten och väderbeständigt lim. 

Lauan-Merantiplywood, spårad
Fungerar utmärkt i inomhusmiljö, mycket lämplig för utomhusmiljö. Blir fin 
vid målning. Spårad lauan-merantiplywood för ett panel-liknande utseende. 
Vanlig som inredning i båtar. Vatten och väderbeständigt lim. 

Tjocklek:
9 mm

Underlagstak/trossbotten
4,5mm tjockt underlagstak som används vid taktäckningar. 
Obehandlad trossbotten av fin kvalité. 6mm tjock skiva.

Tjocklek:
4,5 mm

6 mm

Behöver du hjälp med att välja plywood? Ring eller mejla oss. 020-35 00 36 • info@bonnet.se



4 mm
6 mm
8 mm

10 mm
16 mm

19 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm

Tjocklek:

MdF
MDF-skivor för både inom-och utomhusbruk. Träfiberskiva att tillverka inred-
ning av, tex. listverk, inner-ytterdörrar, högtalarlådor, köksskåp, med mera. 
MDF betyder Medium Density Fibreboard och består av finfördelade fibrer 
vilket ger en ljus skiva med en slät yta. Går utmärkt att måla.

Observera att MDF 
alltid skall förborras!

Tjocklek:
11 mm

osb
OSB betyder Oriented Strand Board. En träfiberskiva och tillverkas genom 
limpressning. En stor fördel med OSB är att den är hårdare än en vanlig 
spånskiva. OSB används som underlag för gipsskivor. Detta ger en vägg som 
tål högre belastning.

Tjocklek:
9 mm

12 mm
15 mm
18 mm
21 mm

Slitskyddsplywood
Utmärkt slitskyddsplywood att använda till bilsläp, lastbilsflak, golv till 
djurtransporter, byggnadsställningar, med mera. Perfekt för ytor som kräver 
högt slitage. Ena sidan är slät med mörkbrun plastfilm och den andra sidan 
har halkskyddsmönstrad film, 240g/m2.

4 mm
6 mm
9 mm

12 mm

15 mm
18 mm
21 mm
24 mm

Tjocklek:

Snickeriplywood
Fin snickeriplywood i björk med vatten- och väderbeständning limning. 
Används till inredningssnickerier och finns i tjocklekar mellan 4-24mm. 
Har slät fin yta som går utmärkt att måla.

Spånskivor
Spånskivor skapas genom att sågspån blandas med lim och pressas till 
skivor. Spånskivor är tätare än vanlig plywood.

Spångolv
Spånskivor skapas genom att sågspån blandas med lim och pressas till 
skivor. Spångolvskivorna har frästa spår i sig för iläggning av golvvärme. 
Spånskivor är tätare än vanlig plywood.

Tjocklek:
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
22 mm

Tjocklek:
22 mm

Takplywood
Takplywooden klarar tillfälligt hög belastning, tex. vid kraftigt snöfall.
Kan sättas upp med både spik och skruv.

Tjocklek:
12 mm
15 mm
18 mm

Tjocklek:
16 mm
18 mm
20 mm
21 mm

Takplywood - antimögelbehandlad
Den antimögelbehandlade plywooden är lite mer gulaktig i färgen. Anti-
mögelbehandlad takplywood används som vattenavledande underlagstak. 
Takplywooden klarar tillfälligt hög belastning, tex. vid kraftigt snöfall. Kan 
sättas upp med både spik och skruv.
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Beställ via bonnet.se
Minsta beställning:  
5 st byggskivor.
Fast frakt, oavsett hur 
mycket du beställer.

Priser, fraktkostnader och övrig information på www.bonnet.se

Mer från Bonnet.se


