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Avfall hanteras efter  
kommunens anvisningar.
Välj träskyddsklass efter behov 
och placering, NTR A/NTR AB,  
se sid 11.

Avfall hanteras efter 
kommunens anvisningar.

Ekologiskt val, formstabilt  
och beständigt.

Ekologiskt och vackert med 
bra egenskaper. Ett bra 
alternativ till tropiska träslag  
från regnskogen.

Tryckimpregnerad  
furu, grön

Tryckimpregnerad  
furu, brun

ThermoWood furu

TermoAsk

Karaktäristisk grön nyans som 
bleknar med tiden.  
Slät eller rillad yta.
Kvalitet Standard – med kvist.
Kvalitet Premium – något  
mindre och färre kvistar.

Fin brun nyans från start som 
bleknar med tiden.  
Slät eller rillad yta.
Kvalitet Standard – med kvist.
Kvalitet Premium – något  
mindre och färre kvistar.

Varm brun färg.
Kvist.

Mörkbrun färg.
Nästan utan kvistar.

Mot röta: Högt motstånd. 
20 års funktionsgaranti. 
Formstabilitet: Hög.

Mot röta: Högt motstånd. 
20 års funktionsgaranti. 
Formstabilitet: Hög.

Mot röta: Klass 2, beständig.
Formstabilitet: Hög.

Låg hållfasthet.

Mot röta: Klass 2, beständig.
Formstabilitet: Hög.

Bäst slitstyrka.

Olja alltid ändträ.
Kan lämnas obehandlad utan  
försämrad funktion. Oljas för  
mindre sprickbildning. Använd  
pigmenterad olja för att välja färg.

Olja alltid ändträ.
Kan lämnas obehandlad utan  
försämrad funktion. Oljas för 
mindre sprickbildning. Använd 
pigmenterad olja för att behålla 
den bruna färgen.

Olja alltid ändträ.
Olja regelbundet för att 
behållen färgen.
Obehandlad trall blir grå.

Olja alltid ändträ.
Obehandlad trall blir grå.
Olja regelbundet för att 
behålla färgen.

Monteras normalt  
på c/c 600 mm. 

Monteras normalt  
på c/c 600 mm. 

Rostfri spik eller skruv i lägst 
A2 kvalité rekommenderas. 
Vid havsnära läge används 
med fördel A4 kvalité. 
Förborrning rekommenderas.
Monteras på c/c 450 mm. 

Rostfri spik eller skruv i lägst 
A2 kvalité rekommenderas. 
Vid havsnära läge används 
med fördel A4 kvalité. 
Förborrning rekommenderas.
Tjocklek 20 mm monteras på 
c/c 450 mm. Tjocklek 26 mm 
monteras på c/c 600 mm.

UtseendeTrätrall Egenskaper Behandling & underhåll Montering Övrigt

(Produkterna nedan är sorterade efter prisnivå med billigast överst)

Fördjupad och mer detaljerad information om behandling, underhåll och montering finns på moelven.se.
Tänk på att trä är ett levande material där varje bräda är unik. Moelven garanterar inte att bilderna i denna trycksak återger träprodukternas utseende exakt.

http://moelven.se

