
Eksklusiv terrasse i hårdttræ 
Høj kvalitet, flotte nuancer og 100 % FSC certificeret

Hvis træterrassen skal være noget 
helt specielt, skal brædderne være 
af hårdttræ. Der findes forskellige 
hårde træsorter, og fælles for dem 
alle er deres smukke rødbrune nu-
ancer, der giver det færdige resultat 
et eksklusivt og eksotisk udtryk, 
der leder tankerne hen på sydlige 
himmelstrøg. 

Samtidig har terrassebrædder af 
hårdttræ en lang levetid, anvendt 
udendørs og uden direkte kontakt 
med jord. Træsorterne kan be-
handles for at bibeholde den varme 
glød eller de kan stå ubehandlet, så 
vil træet med tiden patinere med et 
flot gråligt udtryk. 

Kun træ fra bæredygtig skovdrift
Træ fra Södra stammer kun fra 
bæredygtige FSC eller PEFC certifi-
cerede skove. Bæredygtigt skovbrug 
og brugen af træ i byggeri sikrer 
en varig ressource og mindsker 
udledningen af CO2. Vi forhandler 
træsorter, som ikke kræver modifi-
cering eller kemisk beskyttelse. 

JATOBA
- smuk rødbrun og prisvenlig

Hymenaea Courbaril 
Klassisk smuk brasiliansk træsort, der 
er særdeles hårdfør og holdbar. Jatoba 
giver med sin milde struktur og flotte 
rødbrune farve en eksklusiv og smuk 
terrasse.
Dimension: 21 x 145 mm, glat to sider, 
rundede hjørner, (185 – 605 cm) leveres 
fair længdefordeling i hele bundter.
Vægtfylde: Ca. 890 kg/m3 v. 12% fugt
Varighedskl. 2 i henhold til DS/EN350.
Voksested: Brasilien
Engenskaber: Rød væske kan udvaskes 
men forsvinder over tid.

CUMARU
– flot karakter og stabilitet

Dipteryx odorata 
Flot karakter og smukt farvespil giver 
en terrasse i cumaru en elegant finish, 
der passer til de fleste byggerier. Cu-
maru terrassebrædder er meget stabile 
og slidstærke.
Dimension: 21 x 145 mm, glat to sider, 
rundede hjørner, (185 – 605 cm), leveres 
fair længdefordeling i hele bundter.
Vægtfylde: Ca. 1080 kg/m3 v. 12% fugt
Varighedsk1. 1 i henhold til DS/EN350.
Voksested: Brasilien
Egenskaber: Modvækst kan fore-
komme, imødegås med let pudsning.

IPE
– enestående udtryk og holdbarhed

Tabebuia 
Stabilt og roligt træ med en utrolig 
slidstyrke og holdbarhed, der sikrer 
en flot terrasse år efter år. Ipe regnes 
for at være en de bedste og smukkeste 
træsorter. 
Dimension: 21 x 145 mm, glat to sider, 
rundede hjørner, (185 – 605 cm), leveres 
fair længdefordeling i hele bundter.
Vægtfylde: Ca. 1050 kg/m3 v. 12% fugt
Varighedskl. 1 i henhold til DS/EN350.
Voksested: Brasilien
Egenskaber: Modvækst kan fore-
komme, imødegås med let pudsning.

Ring til Södra på tlf. 4848 8200 og aftal din næste leverance af terrassebrædder i hårdttræ. 


