
KONTAKT OSS!

Telefon 971 60 870
post@saeteraasen.no
www.saeteraasen.no

SIBIR SK  
LERK

Produktblad

Det miljøvennlige 
alternativet

Sibirsk lerk har i århundrer blitt brukt til byggemateriale der 
kravene til hardhet og råtebestandighet har vært ekstreme. 
Byer som Venezia og Amsterdam og har stått på påler av sibirsk 
lerk siden 1200 tallet.

Et treslag som herder når det brukes under vann, og som ikke råtner selv om det utsettes 
for ekstreme skiftinger mellom fuktig og tørt, har vært høyt skattet i århundrer.

Gjennom noen tiår har treindustrien forsøkt å foredle treslag med langt mindre hold-
barhet til bruk utendørs. Trykkimpregnering og bruk av kjemikalier har skjøvet naturens 
produkter til side.

Miljøkrav har imidlertid satt en stopper for bruk av trykkimpregnerte materialer til hus 
og hyttebygging.  Folk �est er også blitt opptatt av miljøspørsmål og hva som kreves av 
vedlikhold i en bygnings livsløp.

Sæteråsen Sag & Høvleri AS er glade for at gammel kunnskap etterspørres igjen. 
Hos oss har vi holdt i hevd gammelt håndtverk og kunnskap om trevirke til ulike formål. 
Vi er glade for at vi er i stand til å levere produkter som tilfredstiller alle krav til bygging 
i tre. 

Til utendørs bruk for lang holdbarhet med lite vedlikehold, 
anbefaler vi Sibirsk lerk som har fantastiske egenskaper:

• Opptil 50% mer holdbar enn impregnert furu
• Stor andel kjerneved
• Høy densitet (tetthet/egenvekt)
• Tørker langsomt
•  Inneholder store mengder bunden harpiks og fett (naturlig impregnering)
•  Lav forkullingshastighet
• Nydelig og naturlig patina

Vi produserer Sibirks lerk til alle formål, både høvlede produkter og 
skurlast.

Egner seg spesielt godt til:

• Utendørs kleding • Terrasser • Tak 

TREVER K SOM TÅLER Å 
BLI BRU KT UTENDØRS - 
RETT FRA SAGBRUKET!

- Fra sagbruket nord for Polarsirkelen

Tiår med forskning må vike for naturens egen opp�nnelse
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