RESYSTA
Resysta er et tre- og plastfritt materiale med fantastisk holdbarhet, som vi tilbyr på en
rekke av våre parkmøbler som et alternativ til tropiske treslag.
Resysta ser ut som tre, og har en utmerket slitestyrke, termisk stabilitet samt kjemisk
resistans. I motsetning til tre, er Resysta helt fritt for hevelser, fliser og sprekker. Det blir
ikke grått, og tåler sopp- og innsektsangrep. Resysta-produktene er veldig holdbare
uten behov for spesiell behandling eller vedlikehold, og de passer derfor spesielt godt
til utendørsbruk i f.eks. parkmøbler.
RESYSTA – RESIRKULERT GJENBRUKSMATERIALE!

Hva er Resysta?
RESYSTA – FRAMTIDENS MATERIALE
Resysta ser ut som tre, og har en utmerket slitestyrke, termisk stabilitet samt kjemisk resistans.
Det er et fiberforsterket hybridmateriale som består av 60 % risskall, ca. 22 % vanlig salt og ca.
18 % mineralolje. Resysta-produktene gir en meget gunstig økobalanse med materialer som er
resirkulert og kan gjenvinnes.

60 %
risskall

22 %
vanlig salt

18 %
mineralolje

EN GOD FØLELSE MED RESYSTA
Resysta ikke bare ser ut som tre, det føles også som tre. Og ikke bare føles det like bra, men det overgår
også mange av egenskapene til tradisjonelt tre. Takket være den spesielle sammensettingen forblir overflaten helt fri fra sprekker og fliser, selv etter flere år. Skader fra trefliser er derfor en sagablott.
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MINIMALT VEDLIKEHOLD, MAKSIMALT UTSEENDE
Resysta er meget værbestandig mot sol, regn, snø og saltvann. I motsetning til tre, er R
 ESYSTA helt
fritt for hevelser, fliser og sprekker. Det blir ikke grått, og tåler sopp- og innsektsangrep. Resysta er
veldig holdbart uten at det krever spesiell behandling eller vedlikehold. Derfor er materialet godt egnet
til produkter i utemiljøer, f.eks. parkmøbler.

RESYSTA – ET ALTERNATIV TIL TROPISKE TRESLAG
Så lenge det finnes en etterspørsel etter tropiske treslag, vil det fortsette å være en trussel mot regnskogen. Ved å velge Resysta som et alternativ til tradisjonelle tropiske treslag, kan all bidra til å redde
regnskogene. Resysta er 100 % trefritt. Det betyr at ikke ett eneste tre må felles for å skape materialet.

RESYSTA
100 % vannavvisende
Frostsikkert
UV-beskyttet
100 % gjenvinningsbart
100 % trefritt
Høy haptisk kvalitet
Lang levetid
Ingen sprekker
Høy brannklassifisering
Jevn og høy kvalitet
Motstår soppangrep
Minimalt vedlikehold
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Spørsmål og svar
Hva består Resysta av?
Råmaterialet består av 60 % risskall, ca. 22 % vanlig salt og ca. 18 % mineralolje.
Resysta-produktene gir en uvanlig gunstig økobalanse. Resirkulert gjenvinningsbart materiale
Hvorfor er det så holdbart?
Resysta er veldig slitesterkt, holdbart og miljøvennlig, takket være den unike sammensettingen
av ingredienser. Resysta inneholder ingen trekomponenter som kan føre til gråing.
Hvorfor sprekker det ikke?
Resysta hverken absorberer eller slipper fra seg fukt. Derfor oppstår det ingen sprekker.
Blekner eller gråer fargen over tid?
Resysta blir aldri grått. Men med tiden kommer det til å oppstå en viss bleking
– avhengig a
 v miljøforholdet.

Kontakt oss
I nærheten av deg!
Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg.

Ring:

0 60 80
Og du vil bli satt over til din
nærmeste Euroskilt-avdeling.

Bestilling:
Tlf.:
06080
E-post: post@euroskilt.no
For mer informasjon:
www.euroskilt.no

