BEDST TIL PRISEN
Høj kvalitet, højeste holdbarhedsklasse og bæredygtig produktion. Alt det får du,
når du vælger Saga Wood som beklædning til dit byggeprojekt. Ovenikøbet til
konkurrencedygtige priser – selv når vi sammenligner vores produkter med traditionelle
miljømærkede hårdttræsprodukter.
Forskellen mellem Saga Wood og alternative produkter ligger med andre ord ikke i prisen,
men i hvor meget du får for prisen. Derfor tør vi godt sige, at vores produkter er bedst
til prisen. Ikke alene har Saga Wood markedets længste levetid med en klassificering i
holdbarhedsklasse 1 (for alle produkter), det kræver også minimalt vedligehold takket
være imprægneringen i naturlig linolie. Og så er alle Saga Wood-produkter naturligvis
Svanemærkede.
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Når du vælger Saga Wood, får du ikke blot et kvalitetsprodukt med længere holdbarhed
og mindre vedligehold end traditionelle hårdttræsprodukter – du gør samtidig naturen
en stor tjeneste. Alle Saga Wood-produkter er Svanemærkede og produceres med
respekt for naturen og miljøet. Til produktionen anvendes kortrejst råtræ, der kræver
mindst muligt transport, og alle vores produkter kan genanvendes eller bortskaffes
med minimal miljøpåvirkning.

HVAD ER SAGA WOOD?
Saga Wood er termomodificeret og linolieimprægneret træ produceret med respekt
for naturen og miljøet. Vi anvender udelukkende PEFC- eller FSC-certificeret råtræ i
produktionen af Saga Wood. Træet skoves i Europa, men matcher kvaliteten i de kendte
hårdttræstyper fra regnskovene, der fragtes hertil under stor miljøbelastning.
Termobehandlingen øger træets stabilitet med op til 90 % og reducerer fugtoptagelsen.
Den efterfølgende imprægnering med naturlig linolie omslutter træet med en
beskyttende membran og modvirker alge- og svampeangreb. Resultatet er en lang
levetid, som kvalificerer alle Saga Woods produkter til holdbarhedsklasse 1.
Under fremstillingen af de færdige produkter anvender vi bio-olie, og træet kan efter
udtjent levetid genanvendes eller bortskaffes med minimal miljøpåvirkning.
Alle Saga Wood-produkter er Svanemærkede.
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BÆREDYGTIGT PRODUKT

N
VA

EM ÆRK

Saga Wood | Nibevej 337 | DK-9200 Aalborg SV | +45 98 34 35 44 | www.sagawood.dk

Tryksag

E

T

S

MARKEDETS
LÆNGSTE LEVETID
(HOLDBARHEDSKLASSE 1)

DET PRODUKT, DER KRÆVER
MINDST VEDLIGEHOLD

