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Jønland søyler
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      ønland har i nærmere 30 år produsert

      søyler til norske hus og hytter.

Alle våre søylemodeller produseres i vår egen

fabrikk i lykkelandet Selbu.

Vi ha et rikt utvalg i modeller.

Vi kan også produsere etter spesielle ønsker



      ønland har et rikt utvalg i tresøyler for 

      både innvendig og utvendig bruk.

Modeller som passer både bolig og hytte.

I denne katalogen er det vist et utvalg våre modeller.

Ytterrligere modeller finnes på vår nettside.

Jønland søyler

Jønland AS 3



Jønland søyler

Jønland AS 4



Jønland søyler

Jønland AS 5



Dreide profilsøyler leveres i flere profiler.
- Limtre furu eller trykkimpregnert limtre.
- Dimensjoner: 130 x 130 mm. eller 190 x 190 mm.
- Lengde: 2600 mm. Kan leveres opp til 3600 mm.
- Mønsterlengder: 1200 mm. og 1800 mm.
- Kan leveres med utfreste hakk for drager.

I denne katalogen er det vist et utvalg våre modeller.
Ytterrligere modeller finnes på vår nettside.

Dreide profilsøyler
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4-kantige profilsøyler leveres i flere profiler.
- Limtre.
- Dimensjoner: 200 x 200 mm. (base: 130 x 130 mm.)
   eller 250 x 250 mm. (base: 180 x 180 mm.)
- Lengde: 2600 mm. Kan leveres opp til 6000 mm.
- Kan leveres med utfreste hakk for drager.

I denne katalogen er det vist et utvalg våre modeller.
Ytterrligere modeller finnes på vår nettside.

4-kantig profilsøyler

Magnar - Nils - Oliver
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Magnar Nils Oliver



Dreide kanelert søyler

- Limtre furu eller trykkimpregnert limtre.

- Dimensjoner: Ø. 130 mm. Ø. 190 mm.

- Lengde: 2600 mm. Kan leveres opp til 3600 mm.

- Dekorspor i hele lengde.

- Kan leveres med dreid sokkel.

- Kan leveres med dreid topp.

- Kan leveres med utfreste hakk for drager.

Dreide kanelert søyler

Håkon
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4-kant profilsøyler leveres i flere profiler.

- Limtre furu eller trykkimpregnert limtre.

- Dimensjoner: 130 x 130 mm. eller 190 x 190 mm.

- Lengde: 2600 mm. Kan leveres opp til 6000 mm.

- Toppmarg: 400 mm.

- Bunnmarg: 400 mm.

- Kan leveres med utfreste hakk for drager.

4-kant profilsøyler

Inge - Jens
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Inge Jens



4-kantig, profilert.
- Standard lengde: 2600 mm.
- Bunnmarg: 1000 mm. - Toppmarg: 600 mm.

Veggsøyle
- 70 x 190 mm. heltre furu

Hjørnesøyle
- 190 x 190 mm. Limtre furu.
- Hjørnehakk: 120 x 120 mm.

Søyle
- 190 x 190 mm. Limtre furu.

4-kantig profilert søyler

Rune
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4-kantig, profilert.
- Standard lengde: 2600 mm.
- Bunnmarg: 650 mm. - Toppmarg: 650 mm.

Veggsøyle
- 70 x 190 mm. heltre furu

Hjørnesøyle
- 190 x 190 mm. Limtre furu.
- Hjørnehakk: 120 x 120 mm.

Søyle
- 190 x 190 mm. Limtre furu.

4-kantig profilert søyler

Stein
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Jønland AS
Øver Innbygdvegen 238. N-7580 Selbu

Tlf +47-73 81 97 35  -  firmapost@jonland.no
www.jonland.no
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