träslag

Mukusi

Svartek

Trä är ett underbart material

alternativ. Vi har därför satt

hårdheten anges efter en

som kan erbjudas en mängd

samman några intressanta

stigande skala.

olika färger, karaktär och

alternativ med lite informa-

Kontakta gärna oss för mer

hårdhet. Även om eken är det

tion kring dess egenskap och

information om vilka prod-

träslag som är mest vanligt på

karaktär. Hårdheten beskrivs

ukter och utförande som kan

den Skandinaviska marknaden,

enligt Brinellmetoden, vilket är

produceras i det specifika

så ökar intresset för spännande

en internationell standard där

träslaget.
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ek
Eken är ett slitstarkt träslag och relativt stabilt i fråga om rörelser.
Sorteringen kan variera från jämn ådring/färg utan kvist, till livlig
färgvariation med ytved och kvist.
Det finns olika typer av eken. Dels den europeiska som vi
tillverkar staven av, men även en amerikansk vitek och rödek.
Viteken är något ljusare och gråare i tonen än vår europeiska,
medan rödeken har en något röd-rosa ton.
Hårdhet ca 3.5-4.0

svartek
Vår svartek är en vanlig europeisk ek men som behandlats i ett
slutet system med amoniak ånga. Genom denna process fäller
eken ut garvsyra som genomfärgar träet till mörkbrunt/svart
nyans. Vår svartek har genomgått emissionstest. Se mer
information på sidan 17.
Hårdhet ca 3.5-4.0

ask
Asken är likt eken slitstark och stabil. Färgen är ljus och med
karaktärsfull ådring. Asken kan fås helt vit med jämn färg eller
med mörkare inslag då kärnträet sorteras in. Asken har mycket
lite kvist. Som de flesta ljusa träslag mörknar den med tiden till
en något varmare ton.
Hårdhet ca 3.9-4.1

lönn
Lönn är ett hårt träslag men något mer känsligt för rörelser än
t ex. ek och ask. Lönnen har en speciell och vacker flammig
ådring som ger träet dess karaktär. Lönnen har ingen kvist.
Hårdhet ca 4.0-4.6

bok
Boken är ett vackert ljust träslag som lätt känns igen med
små streck i ådringen. Färgen är något gulare än t ex. asken.
Förekomsten av kvist är liten. Även om boken är hård och
slitstarkt får man räkna med större rörelser än för t ex ek.
Hårdhet ca 2.7-4.0
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björk
Björken är ett ljust träslag med en siden skimrande yta som är
mycket vacker. Ådringen är mild. I lägre sortering förekommer
mörkare inslag och lite kvist, och om så önskas kan den fås med
mycket jämn ådring och färg. Dock är träslaget ganska mjukt och
bör därför inte användas i miljöer där stort slitage förekommer.
Hårdhet ca 2.3-2.7

al
Alen påminner en hel del om björken men har en något rödare
och varmare ton. Förekomsten av kvist är relativt liten.
Hårdhet ca 2.0

körsbär
Körsbär är ett mellanhårt träslag som förekommer dels som en
europeisk kvalitet samt en amerikansk. Den europeiska har mer
livlig ådring och färg medan den amerikanska generellt sett är
jämnare. Likt de flesta mörkare träslag är körsbär ljusare direkt
efter hyvling/slipning, men mörknar betydligt efter en tid
i dagsljus.
Hårdhet ca 3.0-3.2

amerikansk valnöt
Precis som för körsbär så förekommer det en europeisk och en
amerikansk variant. Vår europeiska karakteriseras av en ljusare
brun färg medan den amerikanska har en mörkare ton.
Det finns även en valnöt från Peru som har en mörkbrun/svart nyans.
Hårdhet ca 2.3-3.2

mukusi
Mukusi är ett extremt slitstarkt och hårt träslag som kommer
från Zimbabwe. Färgen är varmt mörkröd med brunt inslag.
Den karakteriseras av en kraftfull ådring. Färgen mognar med
tiden för att bli än mustigare. Vi använder endast FSC godkänd
råvara vid framställning av våra mukusigolv.
Hårdhet ca 5.0-6.0
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merbau
Merbau är ett hårt träslag med mörk rödbrun färg som i vissa fall
kan närma sig svart. Likt andra mörka träslag mörknar färgen
efter hand. Träet växer i huvudsak i Sydostasien.
Hårdhet ca 4.2-4.5

jatoba
Jatoba är ett extremt hårt träslag som kommer från Centraloch Sydamerika. Färgen varierar mellan ljust och mörkt rödbrunt.
Hårdhet ca 4.5-5.0

doussie
Doussie betyder apa, vilket inte förklarar så mycket om träslaget.
Det är ett mycket vackert träslag med sin gulröda färg och
karaktärsfull ådring. Den erbjuds endast som art mosaik.
Hårdhet ca 4.0

teak
Teak är ett relativt mjukt träslag med unika egenskaper genom
att tåla vatten och lämpar sig därför till miljöer såsom badrum
och båtar. Teaken innehåller i princip ingen kvist och har en
jämn ljusbrun färg.
Hårdhet ca 2.5-2.8

panga panga
Detta träslag är mycket hårt och slitstarkt. Färgen är normalt
sett från mörkbrunt till svart men kan fås med ljusare inslag om
lägre sorteringsgrad väljs. Vi använder detta träslag i huvudsak
till notlister i listband och art Shipmaster, men kan även erbjuda
hela golv.
Hårdhet ca 4.5-5.0
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