Tredetaljer
Tre er et naturprodukt som hele tiden er i forandring, også etter bearbeiding. Fargeforskjeller, uregelmessigheter
og småsprekker kjennetegner ekte, massivt tre, og er ikke grunn til reklamasjon.
Tremøbler reagerer kraftig på endringer i luftfuktigheten. Det er derfor viktig at du behandler med jevne
mellomrom. Behovet for vedlikehold varierer sterkt, avhengig av hvor utsatte overflatene er for sol, vann og
mekanisk slitasje. En god regel er å se over overflatene minst 2 ganger per år, og iverksette vedlikeholdstiltak så
raskt det anses for å være nødvendig.
Vær ekstra oppmerksom på horisontale overflater, der kan det relativt raskt kan oppstå mugg (svart sopp).
Svartsoppen trives der den får gode fuktighetsforhold. Selv ved pent vær, kan luftfuktigheten være relativt høy og
forårsake muggvekst. Svartsoppen ødelegger ikke treet, men kan indirekte bane vei for andre treødeleggende
sopptyper, da den bidrar til å beholde fuktigheten på ytterflaten i lang tid.

Furu
Furu er virket fra furutreet. Furu er et lett og mykt tre med gode egenskaper for utendørsbruk.
Overflatebehandling av furu
Royalbehandling – For at treet skal kunne tåle et tøft utendørsklima gjennomgår det en royalbehandling. Det er
to trebeskyttelsesbehandlinger som bidrar til svært lang levetid og spesielt god formstabilitet. Først foretas en
impregnering for å sikre en utmerket råtebehandling. Saltløsningen som brukes ved impregneringen er
miljøvennlig og uten krom og arsenikk. Deretter foretas linoljebehandlingen med en 80-graders linolje ved
vakuum. Oljen er helt fri for løsemidler.

Eik
Eik er et meget hardt, tett og sterkt treslag. Med sitt høye innehold av garvesyre er eik et meget godt egnet
treslag for utendørsmiljøer.
Overflatebehandling av eik
Eik - Teakolje - Med en regelmessig behandling elimineres gråningen av tre og overflaten beholder sin
opprinnelige, fløyelsglatte kvalitet.

Jatoba
All jatoba som leveres er FSC-sertifisert. Jatoba hører til blant de mest brukte og importerte treslagene fra SørAmerika. Det er et tungt, hardt tre. Takket være sin høye tetthet (890 kg/m3) er jatoba meget motstandsdyktig mot
vandalisme (mekaniske skader, som riper), råte, sopp, mugg og insekter.
Overflatebehandling av jatoba
Jatoba - Ubehandlet - Vi anbefaler jatoba treribber uten overflatebehandling. Ubehandlet tre krever minimalt
vedlikehold og kvaliteten bevares på samme nivå i mange år. Når treet eldes, forandres det gradvis fra
mellombrunt til sølvgrått, noe som også kjennetegner andre typer tre.

