
5086 0006

–  Nordisk opprinnelse
–  Kompromissløs kvalitet
–  Allsidige bruksområder

BÆREKRAFTIGE  
TREPRODUKTER
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SERTIFISERT RÅTRE MED NORDISK OPPRINNELSE 
Vi bruker utelukkende PEFC- eller FSC-sertifisert råtre i produksjonen av Saga Wood. 
Treet hugges i Norden hvor vi samarbeider med nøye utvalgte treleverandører. Kvalitetsmessig 
matcher Saga Wood de kjente treslagene som stammer fra bl.a. regnskogen og fraktes hit med 
stor belastning på miljøet. Saga Woods varmebehandlede tre har holdbarhetsklasse 1.

DEN UNIKE SAGA-BEHANDLING 
Hemmeligheten bak Saga Wood er en skånsom termobehandling med lavt energiforbruk hvor 
treet i etterkant kan forbli ubehandlet eller overf latebehandles etter behov og ønske. Termo-
behandlingen øker treets stabilitet med opp til 90% og reduserer fuktopptaket. Resultatet er 
vakkert, sterkt og særdeles holdbart tre med en karakteristisk mørk glød som over tid får en 
vakker grå patina.

EN BÆREKRAFTIG LIVSSYKLUS 
Alle deler av vår produksjon er tilrettelagt med hensyn til naturen og miljøet. Vi bruker  
grønn energi i produksjonen og alle våre produkter er Svanemerket. Etter endt levetid kan våre 
produkter enten gjenbrukes eller fjernes med minimal miljøpåvirkning.

HVA ER 
SAGA WOOD? 
Saga Wood er en ny type termomodifisert  tre produsert 
med lavt energiforbruk og fokus på funksjonalitet og este-
tikk. Et vakkert, sterkt og bærekraftig valg til blant annet 
fasader, uteområder og terrasser.



100% BÆREKRAFTIG 
Alle våre produkter er bærekraftige og produsert  
med dyp respekt for naturen og miljøet. 
 
MINIMALT VEDLIKEHOLD 
Saga Wood er blant de produkter av tre på markedet  
som krever minst vedlikehold. 
 
HØY KVALITET 
Tre fra Saga Wood er sterkt, stabilt og langtidsholdbart. 
Våre produkter gjennomgår en streng kvalitetskontroll 
og tilfredsstiller selv svært kresne arkitekter og byggherrer.
 
VAKKER LØSNING 
Saga Wood er et karakterfullt og harmonisk  
naturmateriale som også patinerer vakkert grått.

HVORFOR SAGA WOOD?

HVOR KAN SAGA WOOD BRUKES? 
Saga Wood kan brukes i alle former for moderne bygg hvor estetikk,  
kvalitet og holdbarhet er viktige parametre.
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INSPIRASJON 
Saga Woods produkter kan brukes i alle slags byggeprosjekter. Vi har 
vært involvert i mange kreative prosesser hvor vi har samarbeidet 
med både byggherrer og arkitekter om å finne de optimale løsnin-
gene. 
 
På sagawood.no kan du finne inspirasjon, referanser og gode råd 
i forhold til både montasje og vedlikehold. Ut over dette er du all-
tid velkommen til å kontakte oss for en dialog om ditt prosjekt.

Saga Wood AS
Høversjøveien 51 
N-2090 Hurdal
www.sagawood.no
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