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Et ansvarligt valg

Når du køber træ hos Keflico, køber du træ med god samvit-
tighed. Vi er nemlig fuldt ud bevidste om vores ansvar overfor 
skovene, naturen og ikke mindst miljøet. Det er kort sagt en 
selvfølge. Gråzonevalg er aldrig et valg for os i Keflico

Vi forhandler bæredygtigt træ, der er FSC®- og PEFC™-mær-
ket. Og vi dokumenterer det. På den måde kan vi give dig en 
sikkerhed for, at det træ du køber kommer fra bæredygtige og 
andre kontrollerede kilder. Træ, der er uden for mærkeordnin-
gerne, bliver altid verificeret af en uafhængig tredjepart. 

En facade i bæredygtigt træ er uden tvivl stærkt æstetisk og 
eksklusiv at kigge på. Den er endda også yderst modstands-
dygtig og god til at forsvare sig mod vind og vådt vejr. 

Træets bløde og varme udtryk tricker følelser og stem- 
ninger i os – vi bliver bare mere lykkelige af at være omgivet 
af træ.

Vi vil klæde dig så godt på som muligt, så du kan træffe et kva-
lificeret valg om det helt rette træ til dit næste drømmeprojekt. 
Brochuren her vil guide dig sikkert fra A-Z i alt fra montering 
til vedligeholdelse af din træfacade.  

Træ er et levende materiale. Det er derfor vigtigt, at du mon-
terer og plejer dit træ efter foreskrifterne. Korrekt montage og 
pleje er med til at styrke konstruktionen og give din træløsning 
en længere levetid – og ikke mindst give dit træprojekt en smuk 
og unik patinering. 

Sæt dig derfor godt og grundigt ind i vejledningerne i brochu-
ren, så du får en god proces fra start til slut. 

Rigtig god fornøjelse!
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Alaskan Yellow Cedar 

En stærk ceder art med et gulligt 
skær. Træet er nemt at forarbej-
de, og er jævnt i sin årestruktur 
uden nævneværdige knaster.

Mahogni

Fremstår oftest med rolige åre-
tegninger og en kraftig ædel 
farve. Mahogni er en eksklusiv, 
slidstærk klassiker. 

Guariuba 

Lys gul til gulbrun farve, som 
med tiden ændrer sig til en 
nøddebrun farve. Guariuba har, 
som andet hårdttræ, en naturlig 
imprægnering mod råd/svamp 
og insektangreb og har dermed 
gode forudsætninger udendørs.

Cumaru

Stærk og formstabil skønhed i  
et mix af rødbrune og gulbrune 
farver. Velegnet til altanbyggeri, 
som (hånd)lister og/eller bræd-
der, og dermed supplement til 
den bærende konstruktion.

Western Red Cedar 

Denne rødlige ceder har en nær-
mest knastfri struktur, og er smi-
dig i sine fibre. Det gør Western 
Red Cedar velegnet og nem at 
arbejde med som netop listebe-
klædning.

Thermo-D Ayous

Et skønt alternativ til Western 
Red Cedar. Med sin brunlige, 
varme farve og ensartede struk-
tur giver Thermo-D Ayous faca-
den liv og charme.

Eg 

Klassisk egetræ i lysebrune til 
let grålige nuancer. En velkendt 
træsort med et højt indhold af 
garvesyre. Egetræ kommer ofte 
med spejl i den varierende åre-
struktur.

Ipé

Med et særlig højt indhold af 
naturlige olier, er Ipé særde-
les modstandsdygtig overfor 
råd, svamp og insektangreb – 
egenskaber der kan sammen-
lignes med modificeret træ. 

Thermo-D Fyr 

Ligesom Thermo-D Ask, er den-
ne varmebehandlede fyr særligt 
modstandsdygtig overfor råd og 
trænedbrydende svamp. Fyrtræ-
et er en blød træsort med char-
merende knaster. Thermo-D 
Fyr patinerer hurtigere i grålige 
toner end andre træsorter.  

Thermo-D Ask 

Den modificerede ask kan i 
udseende minde om tropisk træ. 
Den mørkebrune farve kommer 
af termobehandlingen, der gør 
træet særligt modstandsdygtigt 
overfor råd og svamp.

Træsort
Densitet ved 

12% fugtighed
Varighedsklasse* Formstabilitet Farveudtræk**

Ipé 1000 kg/m3 1 Meget høj 1

Cumaru 1000 kg/m3 1 Høj 1

Guariuba 700 kg/m3 2 Middel 2

Eg 675 kg/m3 2 Middel 3

Thermo-D Ask 580 kg/m3 1 Høj 1

Thermo-D Fyr 450 kg/m3 2 Meget høj 1

Mahogni 610 kg/m3 2 Høj 1

Alaskan Yellow Cedar 495 kg/m3 2 Høj 1

Western Red Cedar 400 kg/m3 2 Meget høj 1

Thermo-D Ayous 375 kg/m3 2 Meget høj 1

*Varighedsklasser for træ gradopdeles 
i klasser fra 1-5. Her er varighedsklas-
sen 1 den bedste/højeste, klasse 2 den 
næsthøjeste og så fremdeles. 

Kilde: Træinformation: TRÆ 69, 1. udga-
ve 2014

Træ er levende, og vil konstant ændre karakter som det ældes, behandles og benyttes - indtil det til sidst forgår. 
Selv aflagringer vil ændre karakter med træet. Nogle gange kan farveændringer endda helt forsvinde igen efter 
en række gode somre med masser af sol. Solen har nemlig en blegende og udtørrende effekt. 

**Farveudtræk: kan forekomme ved alle træsorter. Risi-
koen for udtræk er mindst ved mærket 1 og 2, hvor 3 vil 
give aflagringer. Udtræk fra træet kan medføre aflagrin-
ger på murværk, fliser og andet omkringværende mate-
riale. Vær særligt opmærksom på dette ved altaner eller 
frithængende konstruktioner. Bemærk at savsmuld efter 
skæring også kan afgive farve på f.eks. fliser i fugtigt vejr.

Sammenligningsskema

Over tid patinerer alt træ i enestående og 
smukke grålige nuancer. Det klarer alle 
træsorter helt på egen hånd. Olie, og sær-
ligt olie med pigmenter kan modsat være 
med til at styre og understrege træets far-
venuancer. Hav det med i dine overvej- 
elser når du vælger træsort - måske er der 
nogle andre egenskaber end farven du har 
lyst til at prioritere?

Vindridser, farveændringer, knaster, mærker, 
svindrevner og anden unik patinering er alt 
sammen forventeligt og en del af charmen 
ved netop en eksklusiv terrasse i træ. 

Det gør dit projekt helt unikt.

Giv plads til træets charme

Sørg for et materialeoverskud på 10-15%,  
når du bestiller træbeklædning til dit næste 
projekt. På den måde giver du plads til ende-
kapning, og hvis du måtte ønske yderligere 
fraskæring af træets naturlige ujævnheder.

Fraskær og overskydende brædder kan give 
dig mulighed for at sætte dine gør-det-selv-
evner i spil. Du kan lave plantekasser, en fin 
bænk eller noget helt andet af det oversky-
dende træ. Mulighederne er mange og tan-
kegangen er bæredygtig.

Sørg for en god modtagelse og opbevaring 
af dine varer allerede fra dag et. Læs mere 
på side 22.

Træ er mere end 
dét, der møder øjet
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Eg facadelister, profil A / www.staerarkitektur.dk
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Facadebeklædning i træ

Western Red Cedar facadelister, profil A

Beklæd huset med 
naturens mest overlegne 
materiale: Træ

Træ er et naturmateriale med fantastiske egenskaber. Det kan fungere som en 
totalløsning, hvor du beklæder hele din udendørs facade, men det kan også 
fungere som delelement.

Træ er et levende materiale, der vil være foranderligt gennem hele dets levetid. 
Det kan blandt andet opleves ved vindridser, svind, revner og anden patinering. 
Historisk set har træfacader og konstruktioner stået flot med alt dets patinering 
og med en varighed på mere end 100 år.

Det kræver korrekt montage, håndtering og vedligehold. Du kan læse meget 
mere om alle mulighederne i vores facadesortiment på de næste sider. 

Æstetik, kvalitet og en taktil, foranderlig oplevelse samlet i én pakke – det er 
bæredygtigt.
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Facadelister

Dyk ned i alle de enestående træsorter og 
anvendelige profiler blandt vores facadelister.  

De vejrbestandige facadelister i træ giver 
ikke bare dit byggeprojekt et levende, varmt 
og unikt udtryk – listerne er også udelukken-
de fra bæredygtigt skovbrug og andre kon-
trollerede kilder. Det gør facadelisterne til en 
ansvarlig og bæredygtig løsning til nutidens  
og fremtidens byggeri. 

OBS: Rhombeprofilen kan både fungere 
som vandret listeløsning og samtidig være 
en glimrende løsning som klemliste til sorti-
mentets andre profiler. 

Du kan finde vores montagevejledning til 
facadelister på side 21.

Gennemtestet Facadeskrue

Keflico Facadeskrue i dimension 5 x 45 mm 
er specielt udviklet til Keflicos sortiment af 
facadelister i træ fra bæredygtigt skovbrug.

Anvend skruerne til facadelisteprofil A, B og C.

Læs mere om skruerne på side 20.

Profil A

Profil B

Profil C

Profil D

Profil E

40 mm

20
 m

m

Klassisk facadeliste høvlet på alle 4 sider.
Dimension: 20 x 40 mm  I  Forbrug: 20 meter/m2

* Forbrug er beregnet efter montering med 10 mm afstand mellem listerne

Klassisk facadeliste båndsavet på alle 4 sider.
Dimension: 21 x 45 mm  I  Forbrug: 18,18 meter/m2

Rhombe facadeliste høvlet på alle 4 sider.
Dimension: 20 x 40 mm  I  Forbrug: 18,18 meter/m2

Klassisk facadeliste høvlet på alle 4 sider.
Dimension: 40 x 40 mm  I  Forbrug: 20 meter/m2

Klassisk facadeliste høvlet på alle 4 sider.
Dimension: 42 x 42 mm  I  Forbrug: 19,23 meter/m2

Lagerføres i træsorterne:

Lagerføres i træsorten:

Lagerføres i træsorten:

Lagerføres i træsorterne:

Lagerføres i træsorten:

- Alaskan Yellow Cedar, PEFC™
- Europæisk Eg, FSC®
- Guariuba, FSC®
- Thermo-D Ask, FSC®
- Thermo-D Fyr, PEFC™

- Western Red Cedar, PEFC™
- Ipé, FSC®
- Mahogni, FSC®
- Thermo-D Ayous, FSC®

- Western Red Cedar, PEFC™

- Thermo-D Fyr, PEFC™

- Europæisk Eg, FSC®
- Guariuba, FSC®
- Thermo-D Ask, FSC®
- Western Red Cedar, PEFC™
- Thermo-D Ayous, FSC® (38 x 38 mm)

- Thermo-D Fyr, PEFC™

40 mm

40
 m

m

45 mm

21
 m

m

40 mm

45 mm

20
 m

m

42 mm

42
 m

m

Træets første leveår

Hvert træprojekt er helt sit eget. Udseende og patinering er unikt 
for hver liste, hvilket særligt gør træfacader til det eksklusive valg. 
Egenskaber, følelse og den unikke patinering er uovertruffen! 

Træet vil tilpasse sig sit underlag og sine omgivelser, og vil af 
og til også sætte sit eget præg på det omkringliggende miljø.  
Hele denne proces vil være mest udpræget i træets første leveår.

Egetræet er et enestående eksempel. Egens betagende duft når det 
er frisk træ kommer blandt andet fra træets helt unikke garvesyre-
indhold. Garvesyren er egens helt eget skjold mod råd, insekter og 
andre naturlige træbekæmpere. 

Faktisk er garvesyren så grundig, at den ved udvaskning også kan 
finde på at sætte sin aftegning på omkringværende materialer som 
fliser, murværk og lignende. Så vær opmærksom på afstand til 
netop omkringværende miljø ved montering, og lad ikke værk-
tøj, søm, skruer og lignende ligge på det fugtige egetræ. Et mix af 
garvesyre og jernsulfater kan give blåsorte farverudtræk på træet.  
Udvaskning af garvesyren vil ske over tid og vil helt naturligt være 
mest udpræget i træet første leveår som terrasse eller facade. 

Specifikationer
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Facadebeklædning

Med en stor variation af lagerførte profiler med fer og not, klink 
og D-fals, har vi sørget for, at du kan finde en beklædningsløs-
ning i vores sortiment til netop dit projekt – hvad end det er til 
udendørs eller indendørs brug. 

Profil J
Dækmål: 136 mm

145 mm

17 mmFer og not beklædningsprofil ud-
ført i Western Red Cedar, PEFC™

Dimension: 17 x 145 mm
Forbrug: 7,36 meter/m2

Profil F
Fer og not beklædningsprofil ud-
ført i Western Red Cedar, PEFC™

Dimension: 15 x 135 mm
Forbrug: 7,7 meter/m2

Dækmål: 130 mm

135 mm

15 mm

Profil I

145 mm

17 m
m8 mmKlink beklædningsprofil udført i 

Western Red Cedar, PEFC™

Dimension: 8/17 x 145 mm
Forbrug: 7,41 meter/m2

Profil N
D-fals beklædningsprofil udført i 
Thermo-D Fyr, PEFC™

Dimension: 20 x 140 mm
Forbrug: 8,2 meter/m2

Dimension: 20 x 117 mm
Forbrug: 10,10 meter/m2

10 mm

140 mm

51 mm 51 mm

20 mm

117 mm

39,5 mm 39,5 mm
10 mm

20 mm

Profil S

Fer og not beklædningsprofil 
udført i Thermo-D Fyr, PEFC™

Dimension: 20 x 140 mm
Forbrug: 7,7 meter/m2

Dimension: 20 x 117 mm
Forbrug: 9,35 meter/m2

140 mm

55 mm 55 mm
10 mm

20 mm

117 mm

43,5 mm 43,5 mm
10 mm

20 mm

Specifikationer
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Western Red Cedar beklædning, profil F

Thermo-D Fyr beklædning, profil S

Thermo-D Ask facadelister, profil A
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Skræddersyede løsninger

Når byggedrømme i træ rækker ud over det brede og dybe 
standard sortiment hos Keflico, står vi også klar til at rådgi-
ve og guide dig i mål med en specialløsning til dit ambitiøse 
byggeprojekt. Det kan både være profileringsløsninger, andre 
forarbejdninger og særlige overfladebehandlinger. 

Sammen med vores professionelle samarbejdspartnere har 
vi mulighed for at levere vores træbaserede produkter i én 
samlet, fleksibel og tilpasset løsning til dig.

En løsning til netop dit behov og dit formål. Vores produkter 
kræver dermed mindst mulig tilretning og behandling efter-
følgende.

100% naturligt nedbrydelig brandimprægnering

Vi leverer også brandhæmmende løsninger i træ og pladema-
terialer til at imødekomme brandkrav for både store og små 
projekter, indendørs såvel som udendørs.  

Vi har indgået et unikt og tæt samarbejde med Danish Anti Fire 
(DAF) om brandimprægnering af træbaserede produkter. DAF 
står for produktionen af brandimprægneret træ og krydsfinér i 
Danmark. Det gør de i samarbejde med Burnblock, der leverer 
100 % naturligt nedbrydeligt, dokumenteret og dermed sikret 
brandhæmmer.

Accoya® er certificeret og svanemærket. Det er en drømme-
løsning til dit næste træprojekt – og rent faktisk også den ene-
ste i sin helt enestående klasse.  

Accoya® er modificeret og unikt træ, der garanterer 50 års 
varighed over jord og 25 års varighed i forbindelse med jord 
eller vand. Lignende garanti findes endnu ikke for andre træty-
per. 

Accoya® kommer ud af en Radiata Pine, der har gennemgå-
et en acetylering. Det er en modificering helt ind til kernen 
med naturlig syre. Modificeringen medfører de helt særlige 
egenskaber Accoya® repræsenterer - en særlig modstands-
dygtighed over for råd og svamp og ikke mindst en helt unik 
formstabilitet. Træet er lyst og roligt i sin årestuktur, og tilmed 
særdeles bearbejdningsvenligt.

Der er nærmest ikke en finger at sætte på kvaliteten af netop 
Accoya®. 

Accoya® er fra bæredygtige kilder, CO2 neutralt og 100 % 
genanvendeligt.

Vi kan på bestilling levere til dit Accoya® projekt, hvad end 
det drejer sig om møbler, listebeklædning, terrassebrædder, 
vinduer eller noget helt andet.

Træet har de bedste forudsætninger – også for at bevare sin 
naturlige farve – hvis det får olie minimum én gang om året. 
Men faktisk behøver Accoya® ikke oliering for at leve op til 
sin varighedsgaranti.

Accoya®

Accoya®

- Cradle to Cradle Gold certificeret
- FSC® Mix 70% certificeret

- Svanemærket
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Montage og vedligehold
Kom godt i gang med dit projekt

Thermo-D Fyr facadelister
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Keflico Facadeskrue

Facadeskrue fra Keflico er specielt 
udviklet til Keflicos sortiment af faca-
delister i træ.

Facadeskruen 5 x 45 mm anvendes 
til lister profil A, B og C. Se montage- 
vejledning på næste side.

Skruen er produceret i syrefast og 
rustfri A4 stål. Leveres direkte fra vores 
lager i Danmark i kasser á 250 stk. og 
1.000 stk. inklusiv forsænkerbor. 

• Træolie til pleje og vedligehold af din træterrasse og -facade. Én liter 
olie dækker 10-13 m2. 

• Hydrowax Voks til påsmøring på endetræ efter renskæring og alene i 
forbindelse med montering. Sådan forebygger du udtørring af ender-
ne på brædderne. I stedet for voks, kan olie også bruges til formålet.  

• Træimprægnering til vedligehold af det patinerede udseende.

• Terrasserens til rengøring af din yndlingsterrasse.

Læs meget mere om rengørings- og plejeprodukter på www.triptrapwoodcare.dk

Tilbehør til 
din nye facade i træ

Skruer

Rengørings- og plejeprodukter

Montagevejledning 
facadelister

Sådan gør du

Vi anbefaler altid, at du forborer, inden 
du monterer listebeklædningen. Mon-
ter dine facadeskruer med en afstand 
på max 60 cm i hvert tværliggende 
underlag. Hver skrue skal placeres 
minimum 25 mm fra under-og over-
kanten. Før du monterer listebeklæd-
ningen, skal du sikre, at underlaget er 
solidt. Bemærk at rombeprofilen også 
er særligt anvendelig som netop klem-
liste til montering. 

Sådan laver du dine hjørner:

Når du laver et indvendigt eller udven-
digt hjørne, skal du anvende en hjørne-
liste (profil D og E).

Du monterer listebeklædningen tæt 
omkring hjørnelisten og med minimum 
3 millimeters afstand fra hjørnelisten, 
da træ er et levende materiale, der over 
tid skal have plads til at arbejde. 

TIP

Brug Keflicos Facadeskruer til monte-
ring (se mere på side 20). 

Vedligeholdelse af din listebeklædning

Træ er et fantastisk materiale i sig selv. 
Hvorfor? Fordi det er levende i sin 
natur. Grundet vejr, vind og sol skal du 
forvente, at træet vil arbejde, ændre sig 
og patinere over tid i grålige nuancer.

Vi anbefaler derfor, at du vedligehol-
der dine lister med træolie minimum én 
gang om året. Det giver træet de bedste 
betingelser for at bevare og fremhæve 
dets naturlige egenskaber. Efter mon-
tering af dine lister er det vigtigt, at du 
afrenser træet for at fjerne garvesyre 
og harpiks. Selvom du efterbehandler 
træet, skal du stadig forvente, at det 
patinerer over tid. Det er træets natur.

Anvend oliebehandling for at bevare 
træets varme nuancer i længere tid. 
Olie vil dog aldrig kunne hindre træets 
aldring. Pateringen afhænger af de vejr- 
og vindforhold, som træet udsættes for 
fx ved direkte sol. 

Ovenstående gælder kun ved uden-
dørs brug. Kontakt os for spørgsmål 
om vedligeholdelse af træ til indendørs 
brug. Keflico forhandler skruer, ende-
voks og olie til dit beklædningsprojekt.

TIP

Brug en oliebehandling for at fremme 
træets varme nuancer.

Vælg det rette tilbehør 

Du er på den sikre side, hvis du anven-
der Keflicos rustfrie facadeskruer til dit 
beklædningsprojekt. Derfor fraråder vi 
også andre ikke-rustfrie skruer og søm, 
da der er risiko for rustdannelser og 
misfarvninger af træet.   

Brug Keflico Facadeskruer til monte-
ring af din listebeklædning. Det kan 
være med til at sikre, at træet ikke flæk-
ker. Test forboring og skruer i en ekstra 
liste, inden du påbegynder det ende-
lige monteringsarbejde. Og husk altid 
forboring.

TIP

Benyt Keflico’s rustfrie facadeskruer.

Andre ikke-rustfrie skruer og søm fra-
rådes.

Trip Trap WoodCare ”best prac-
tice” inden for rengøring, pleje og 
vedligeholdelse af træ.

I Keflico har vi gennem mange år 
haft et tæt samarbejde med Trip 
Trap WoodCare om rengøring, ple-
je og vedligeholdelse af træ. 

Ud over at vi forhandler udvalgte 
af Trip Trap Woodcares produkter, 
samarbejder vi nu også omkring 
at give dig den bedst mulige hjælp 
og vejledning i, hvordan du kom-
mer godt fra start og giver din nye 
træterrasse eller -facade de bed-
ste betingelser for at bevare sine 
naturlige kvaliteter og egenskaber.

Trip Trap Woodcare blev grund-
lagt i 1976 som en del af Trip Trap 
Denmark A/S. I 2004 blev Trip Trap 
Woodcare en selvstændig virk-
somhed, der har specialiseret sig 
i miljøvenlig træpleje. 

Læs mere på  
www.triptrapwoodcare.dk/om-os
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Kærlighed til din facade i træ

Træ er et smukt og levende materiale, og den friske 
træbeklædning har kun netop begyndt sin livscyklus når den 
monteres.

Det bedste resultat fås ved at arbejde med træet og nyde den 
enestående og naturlige patineringsproces din nye facade i 
træ gennemgår. 

Vejrpåvirkninger og slid vil løbende give din træfacade en 
nydelig karakter. Med ganske lidt vedligehold og uden olier-
ing vil din udendørs træfacade patinere i en flot sølvgrå farve, 
uanset træsort. 

Ønsker du at understrege og bevare træets naturlige glød, er 
olie det helt rette valg. Rengøring og oliering vil være med til 
at styrke træets eget panser og egenskaber generelt, og er 
dermed også en stor del af at kunne forlænge træets levetid 
som facade udendørs. 

Det kræver ikke massevis af timer, men nyder du engang i 
mellem udetiden med rengøring og oliering af din træfacade, 
så har den de bedste forudsætninger for at være eksklusivt 
baggrund til den enestående udestemning i mange år.

Giv din facade kærlighed med en olie, der indeholder pigment, 
som matcher dine ønsker.

Eg facadelister, profil A

Når du modtager dine varer

Efter montering

Slibning

Et flot, silkeblødt resultat for din nye facade opnåes særligt ved en let slibning. 
Listerne kan sagtens slibes inden montering. 

Rengøring af din træfacade

Du kan med fordel rengøre din træfacade når der viser sig snavs og naturlige 
belægninger på træet efter vind og vejr har gjort din facade beskidt. 

Din facade i træ kan heldigvis godt tåle regn, rusk og snavs, men snavs og even-
tuelle belægninger kan den ikke selv fjerne. 

Vi anbefaler Trip Trap WoodCare Møbel- og Terrasserens, og deres anvisnger 
til rengøring af dit træværk. 

Planlægger du at oliere din  facade efter rengøring, skal du lade træet tørre helt 
inden du påbegynder oliebehandlingen. 

Oliering – et frisk pust til din træfacade

En ny facade i træ bør behandles med olie inden eller ganske kort efter mon-
tering. Efterfølgende anbefaler vi, at du vedligeholder din facade med olie 
minimum én gang om året.  

Ved den allerførste oliebehandling er det en god idé at mætte træet ved olie-
ring 2-3 gange. På den måde gøres træet endnu mere modstandsdygtig overfor 
vind, vejr og andre naturlige angreb. 

Husk også at behandle enderne på træet med enten terrasseolie eller voks. 
Derved mindsker du risikoen for vindridser og revner. 

Følg anvisning for oliering på Trip Traps Woodcare Terrasse Olie Eksklusiv.

Kontrollér dine varer ved modtagelse 

Du skal altid kontrollere dine varer ved modtagelse og sørge for, at der ikke er 
mangler eller fejl.

Opbevaring af din nye træbeklædning

Facadebeklædning i træ til udendørs brug skal altid opbevares udendørs.  

Så snart du modtager varerne, anbefaler vi, at du opbevarer træet under halv-
tag – gerne med god udluftning. Sådan undgår du stor påvirkning fra vind og 
vejr, inden montering. 

Dine varer skal placeres på et jævnt underlag – træet vil ellers arbejde efter 
underlaget. 

Korrekt montage og vedligehold styrker din træfacade. Følg vejledningerne i 
brochuren. Sådan sikrer du at din facade har den bedste forudsætning for at 
være modstandsdygtige overfor vind og vejr – både i forhold til farveændring, 
vridninger og dimensionsændringer.

BEMÆRK: Modtager du dine varer indpakket i plast, pakkes disse ud og opbe-
vares under tag ved samme forhold som beskrevet ovenfor. 



Træ er ikke bare træ

Træ kan, som nærmest intet andet, bringe en varm, unik 
følelse til dit udemiljø. Duften og den taktile oplevelse er 
bare noget helt specielt og bringer ofte en ægte wauwef-
fekt med sig. Den oplevelse synes vi alle fortjerner. 
Derfor vil vi også gå langt for at hjælpe dig i mål med dit 
facadeprojekt i træ

Har du spørgsmål til vores sortiment, eller er du i tvivl om 
materialevalg? Du kan finde massevis af inspiration og 
information på www.keflico.com.   

Instagram bobler også med allerede etablerede projekter 
og de fineste billeder fra etableringsprocesserne. Er du 
på Instagram, så gør som mange andre, og del dit projekt 
under #keflico. På den måde kan vi inspirere hinanden.

God fornøjelse med din facade i træ. Vi glæder os til at se 
dit færdig resultat på #keflico. 

Kontakt os:
www.keflico.com
info@keflico.com
+45 9813 3544

Forsidebillede: Eg facadelister / www.staerarkitektur.dk

Denne brochure er Cradle to Cradle certificeret. Det er din 
garanti for, at der ikke er brugt nogen former for skadelige 
kemikalier eller tungmetaller i produktionsprocessen og 
at produktet ikke er skadeligt for mennesker eller miljø. 


