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DERFOR ER SAGA WOOD  
I EN KLASSE FOR SEG:

  LANG LEVETID 
(HOLDBARHETSKLASSE 1)

 BÆREKRAFTIG OG 
MILJØVENNLIG PRODUKSJON

 KREVER MINIMALT 
VEDLIKEHOLD 

 KONKURRANSEDYKTIG  
PRIS

 ALLE PRODUKTER  
ER SVANEMERKEDE

SAGA WOOD  
– GUARDED BY NATURE

Forskning  utført av kunstakademiets 
Arkitektskole har undersøkt levetiden 
på klassiske byggematerialer og – 
metoder, som ble benyttet før 1960. 
For eksempel har utvendig linoljemalt 
kledning en levetid på 250 år, mens 
trykkimpregnert tre sammenlignet 
har en levetid på 50-60 år. Saga Wood 
produkter er impregnert med naturlig 
linolje utvunnet av linfrø.
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BEST I TEST
Saga Wood er et bærekraftig alternativt produkt i det moderne bygg. Kjennetegnet for Saga 
Wood er en ekstrem motstandsdyktighet og lang holdbarhet - alle Saga Wood produkter er i 
holdbarhetsklasse 1, som er den høyeste klassifiseringen ifht treets levetid.

Saga Woods ekstreme holdbarhet oppnås gjennom en unik termobehandling og etterfølges 
av impregnering med naturlig raffinert linolje. Varmebehandlingen øker treets stabilitet og 
reduserer fuktopptaket, og testresultater fra Teknologisk Institutt viser  at treet allerede etter 
denne behandlingen oppnår holdbarhetsklasse 1. Men vi forlenger levetiden ytterligere ved å 
impregnere treet med vår egen rensede linolje, som skaper en sterk termoplastisk membran og 
gir en overflate som krever minimalt vedlikehold.
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BÆREKRAFTIG, KVALITET OG LANG LEVETID 
Når du velger Saga Wood får du et kvalitetsprodukt med lengre holdbarhet og mindre 
vedlikehold enn andre treprodukter – du gjør samtidig naturen en stor tjeneste. Alle Saga Wood 
produkter er Svanemerket og produseres med respekt for naturen og miljøet. Til produksjonen 
brukes kun kortreist råvare, som krever minst transport, og alle våre produkter kan resirkuleres 
med minimal miljøbelastning.

HVA ER SAGA WOOD?
Saga Wood er termo-modifisert og linoljeimpregnert tre som er produsert med respekt for natur 
og miljø. Vi bruker bare PEFC- sertifisert råvare i produksjonen av Saga Wood. Treet er vokst opp 
i Europa, men samsvarer med kvaliteten på kjente løvtretyper fra regnskogen som transporteres 
til våre markeder med høy miljøbelastning.

Termobehandlingen øker vedens stabilitet med opptil 90% og reduserer fuktopptaket i treet. 
Den påfølgende impregneringen med naturlig raffinert linolje beskytter veden med en membran 
som motvirker alge- og soppangrep. Resultatet er et langt liv som kvalifiserer alle Saga Wood 
produkter til holdbarhetklasse 1.

Under produksjonen av de ferdige produktene bruker vi bioolje, og etter treets normale levetid 
kan det resirkuleres eller gjenbrukes med minimal miljøpåvirkning. Alle Saga Wood produkter 
er Svanemerket.


