Moelven
Quick-Deck
knastet cedertræ

Hurtig og nem montering:
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To trekantsformede hjørner fra
clips brækkes af og anbringes
under første bræt.
Forbor inden du skruer disse
hjørner fast.
Isæt clips i rillen.

Påskrues i en vinkel på max. 65°

Afstand ca. 6 mm mellem brædderne.

Efterfølgende brædder monteres
på samme måde.

Afslut med to trekantsformede

hjørner fra clips under sidste bræt.

Clips leveres i box á 100 stk. inkl. A2 skruer 4,0 x 45 mm. (Forbrug: 12 stk. clips/m2).
Trykimprægneret 50 x 100 mm lægte

Cedertræ terrassebrædder 24 x 141 mm
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Firmaprofil
Moelven er en norskejet koncern med rødder tilbage til 1899.
Koncernen har udviklet sig fra en traditionel savværksvirksomhed til en
moderne koncern, der spænder vidt fra det enkle ”bræt” til kompliceret
fleretagers byggeri i træ. Bæredygtighed har ganske naturligt en høj
prioritet, når der tænkes i produktion og færdige produkter.
Moelven har sin egen produktudvikling, og den helt afgørende
udvikling sker i samarbejde med vore kunder og interessenter.
Vi lader os inspirere af de krav, der stilles til både funktion og arkitektur.
Vores afsæt er altid at anvende træbaserede materialer, der hvor de
egner sig bedst.
Vi leverer træbaserede løsninger til mennesker, der skal bygge og bo
skandinavisk, og derigennem er Moelven med til at skabe gode rum.

Cedertræ, det ideelle valg til en terrasse, som
udsættes for sol, regn, sne, varme og kulde men
stadig bevarer sin pålidelige naturlige skønhed.

CC afstand 600 mm
Trykimprægneret 97 x 97 mm lægte
Trykimprægneret 50 x 100 mm lægte

Se animation af montage af
Moelven Quick-Deck på hjemmesiden.

Knastet cedertræ
terrasse med skjult
montage fra Moelven

Moelven Danmark A/S
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Telefon: +45 43 43 48 00
moelvendanmark@moelven.dk - www.moelven.dk

Moelven
Quick-Deck
knastet cedertræ

Moelven knastet
cedertræs terrasse
Træsorten canadisk cedertræ

Træsorten canadisk cedertræ har den fortræffelige egenskab, at den
bl.a. indeholder “thujapliciner” (råd- og svampehindrende stoffer), der
bevirker at, træet kan anvendes ubehandlet og opnå en funktionstid på
mere end 50 år. Totempæle i canadisk cedertræ står stadig efter mere
end 1000 år.
Det ubehandlede cedertræ skifter farve med alderen og patinerer til
en fornem sølvgrå farve. En egenskab af samme betydning for det
arkitektoniske udtryk som teglets patinering og kobberets irren. Man
kan også vælge at oliebehandle træet, hvorved den oprindelige farve i
en vis udstrækning bibeholdes. Hvis farven ønskes bevaret, vil der være
behov for en løbende vedligeholdelse.
Knastet cedertræ kommer fra kernen af træstammen, som giver en lidt
hårdere overfalde, hvilket er fordelagtigt til terrassebrædder. Brædderne har en god formstabilitet, som mindsker risikoen for ende- og
overfladerevner og giver flotte lige linjer på terrassen.
Moelvens mål er at tilbyde forbrugerne gode miljørigtige løsninger i høj
kvalitet. Vores nye terrasseløsning i knastet canadisk cedertræ lever
fuldt op til dette.
Moelven har over 25 års erfaring med import og forarbejdning i
Danmark af canadisk cedertræ.

“ Vores knastede udgave til
terrasser har samme holdbarhed
som Western Red Ceder uden
knaster - men til en lavere pris “

Knastet cedertræ
terrasse med skjult
montage:
•

Nem forarbejdning og montage samt evt. udskiftning af enkelt bræt

•

Varighedsklasse 2 med minimum 25 års funktionstid som terrassse

•

PEFC certificeret

•

Patinerer ubehandlet til en flot sølvgrå farve

•

Kan monteres med centerafstand 600 mm

•

Høvlet i Danmark

•

Lagervare i Danmark

•

Den originale farve kan bibeholdes med terrasseolie

