”FARVER”
Nye verden

Trapper med omtanke

Nye ”Grønne” farver

Hos Vejletrappen ønsker vi at være med til at gøre en
forskel ikke kun for miljøet, men naturligvis også for
vores kunder.

Vi er meget stolte af at kunne introducere vores helt
nye overfladebehandling NATURA til vores trapper.

Vi udvikler løbende vores trapper og de materialer vi
bruger. Vores træ er bl.a. FSC-godkendt, og kommer
fra bæredygtigt skovbrug, og de delkomponenter vi
bruger som f.eks. montagelimen er svanemærket,
lakkerne og maling er vandbaseret og emballagen er
af genbrugs- pap og plast.
Vi er derfor stolte over at kunne præsentere NATURA
som er vores nyeste olieoverflade med de bedste
egenskaber fra lak og olie. Biologisk nedbrydelig, nem
at reparere, 100% VOC fri, og ikke mindst superflot.
Vi forsøger at tænke langsigtet og på bedste vis at
træffe gode og brugbare løsninger til gavn for vores
kunder og ikke mindst miljøet. Med NATURA når vi
nye højder når du vælger en individuel trætrappe fra
Vejletrappen.

NATURA er vores helt egen specielt tilpassede
olie som vi kan tilbyde i et væld af forskellige farver
- faktisk har vi ikke mindre end 12 nye forskellige
standardfarver.
Vi har selvfølgelig de mest gængse farver som kendt
fra tidligere, klar, hvid og sort olieret, samt brunolier
som ligner farverne på de mørkere træsorter f.eks.
valnød, mahogni og kirsebær.
Som noget HELT NYT har vi en farveløs/transparent
olie så træet ligner ubehandlet råtræ, foruden farverne bourbon, castle brown, silver grey, grey ash m.m.
Alle disse nye farver gør det muligt at matche mange
af de farveønsker man kan have for at kunne skabe
en rød tråd gennem hjemmet.

Med NATURA får du:

 Muligheder for at finde dén farve, som passer bedst til din bolig.
 Mørke/brunlige træsorter som f.eks. merbau, Mahogni m.m. er normalt dyre og miljøtunge. I stedet kan du
vælge hårdtræ med NATURA-olie så den ligner ”the real deal.” - Du sparer altså penge, og passer på naturen.

 Farverne er nemme at reparere, hvis der skulle komme overfladeskader og sikrer en ensartet overflade.
Overfladen mættes hvilket betyder at ”farveoverlap” undgås ved reparation.

 Olierne er miljømærket, biologisk nedbrydelige og uden affaldsstoffer. 100% VOC Fri og afgiver derfor ingen
skadelige indåndningstoffer.

 NATURA Olie er ikke dyrere ift. vores normale lakker, der er derfor ingen ekstra omkostninger forbundet med at vælge NATURA

Natur

White

Chocolate

Ash Grey

Charcoal

Silver Grey

Mahogany

Castle Brown

Black

Pure

Bourbon

Cherry Coral
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