Terrassebord

V
Badeland på Ekornes

Terrassebord

Varig
vakkert
vedlikeholdsvennlig

TERRASSEBORD

UNIK OG HOLDBAR TERRASSE
Varig

MøreRoyal® terrassebord er først trykkimpregnert
og deretter kokt i olje. Det gjør at materialet ikke
råtner og gir lav totalkostnad fordi dette er
et ferdigbehandlet produkt.

Vakkert

Tips:

Den transparente effekten fremhever trestrukturen.
Kombiner gjerne MøreRoyal® terrassebord med
brostein eller murkanter og du får et vakkert og spesielt
utseende.

vedlikeholdsvennlig

MøreRoyal® terrassebord er vannavvisende de første
årene, og trenger kun kosmetisk vedlikehold med royalolje
dersom du vil friske opp fargen. Pigmenteringen beskytter
også mot skadelige UV-stråler.

LANG
HOLDBARhet
OG LAV
TOTALKOSTNAD
som gir deg
BEKYMRINGSLØSE
DAGER

UNIKt OG
HOLDBARt
MATERIALE som
gir deg
tid til overs

Det vakre fargespillet
som er naturlig i treverket,
kommer godt frem med
MøreRoyal® terrassebord.

Tips:
Ved å la terrassebordene
føye seg naturlig etter berg
eller steinkanter får man en
meget forseggjort effekt.

Det EKSKLUSIVE alternativet
Terrassebordene finnes nå også med
innfreste riller. Det gir et meget vakkert
utseende og gir et eksotisk intrykk. I tillegg
oppnår man en mer sklisikker overflate.
MøreRoyal® terrassebord fåes ellers i
glatt høvlet og høvlet med spor.

Ekslusiv profil

Vanlig profil

Høvlet med spor

Produktinformasjon
Fargevalg
■ RB.10 - brun

(Oppleves litt forskjellig på rillet og glatt profil)

■ RO.0 - uten pigment

(gyllen brun oljefarge, men blir værgrå over tid)

■ RY.20 - oker
■ RR.20 - rød

Cu-impregnert KL.AB
■ mot råte og innsektangrep
Koking i olje gir:
■ Tørt materiale
■ Forsegler treet og gir en mer vannavisende
overflate
■ Reduserer svelling, krymping og sprekking
til et minimum
■ Gir en stabil terrasse
■ Oljen som kapsler inn treet reduserer utlaking av
impregneringsstoff, og gjør MøreRoyal®
til et mer miljøvennlig alternativ.

Pigmentering
■ Pigmentet blir kokt inn sammen med oljen
■ Beskytter treoverflaten mot UV-strålenedbryting

At trelasten leveres vannavisende vises tydelig
ved at vannet perler på overflaten.

Ytterligere informasjon på www.moreroyal.no
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