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SIBIRISK LÆRK – et valg med omtanke

Boligbebyggelse med vandret facadebeklædning i sibirisk lærk

Sibirisk lærk (Larix Sibirica)
Viking Softwood A/S var den første danske trægrossist, som
markedsførte og specialiserede sig i sibirisk lærk med det klare
formål at være lagerførende i et bredt sortiment af sibirisk lærk i
forskellige kvaliteter og profiler. Vi samarbejder med førende importører i Europa og har eget lager samt produktion.
Viking Softwood A/S producerer tømmer, planker og stolper samt
et bredt udvalg af profiler til vandrette og lodrette beklædninger.

Tilbygning med vandret beklædning af sibirisk lærk

Viking Softwood A/S’s produktionsanlæg producerer mange standardprofiler til lodrette og vandrette beklædninger, som vises her i
brochuren. Herudover kan specialprofiler udføres efter ønske. For
yderligere information se www.vikingsoftwood.dk eller kontakt os.
Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed i forbindelse med
kundeorienterede løsninger, både omkring kvaliteter, forarbejdning,
dimensionering og behandling af træet.
Træ er natur. Træ er miljø og fremtidens byggemateriale, idet
tilplantning af nye træer øger CO2-lagringen og dermed forbedres klimabalancen. Ligeledes omsættes træ i naturen uden nogen
miljøbelastning. Viking Softwood er FSC-certifieret, som sikrer et
bæredygtigt produkt fra ansvarlig kilde.

Boliger med lodret beklædning i sibirisk lærk

Sibirisk lærk er langsomtvoksende grundet det kolde klima. Som
følge af træets dermed høje densitet og store kerneandel anvendes sibirisk lærk i stigende grad i byggeri, hvor der er krav om
lang levetid uden anvendelse af unaturlig imprægnering – f.eks.
facade- og terrassebeklædninger til villasektoren, erhvervs- og
landbrugsbyggeri samt legepladser, bænke, hegn m.m.
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Facadebeklædninger
Viking Softwood A/S fremstiller profiler til vandret og lodret facadebeklædning primært af kvalitetsråvarer fra førende russiske savværker.
De fleste af vore profiler kan produceres fra 45 mm til 192 mm i bredden. Råvaren er som standard nedtørret til 18 +/- 3% fugtighed. For at
minimere problemer med svind og vridninger og specielt ved sydvendte
facader og ved behandling med mørke farver – anbefaler vi at sibirisk
lærk nedtørres yderligere inden opsætning. Flere af vore standardprofiler er mht. tykkelse og densitet godkendt til klasse 2 beklædning som
nedenstående udsnit af profiler. Et bredt udsnit af dem kan også tilbydes som endenotet, hvilket giver en unik samling og samtidig minimerer spildet.
Kontakt os for netop dit standard- eller specialprofilønske eller se
www.vikingsoftwood.dk for nærmere information.

Beklædningsprofiler 5” og 6” udsnit
Profil

Høvlet mål

Dækmål

Meter / m²

Vandret

Klink fals, 25x150 mm

23 x 142 mm

126 mm

7,93 m

Vandret

Klink fer/not, 32x125 mm

27 x 118 mm

105 mm

9,52 m

Vandret

Klink fer/not, 32x150 mm

27 x 141 mm

128 mm

7,81 m

Vandret

Profil vandnæse, 25x150 mm

21 x 143 mm

130 mm

7,69 m

Vandret

Profil dobbeltfals, 25x150 mm

21 x 143 mm

130 mm

7,69 m

Vandr./Lodr.

Profil TGV, 25x150 mm

21 x 143 mm

130 mm

7,69 m

Lodret

Profil TGU, 25x150 mm

21 x 143 mm

130 mm

7,69 m

16 x 142 mm
27 x 142 mm

254 mm

3,94 m

Lodret
Profil 1på2, 50 x150 mm
		

Projekt - special-profil behandlet med jernvitriol

Klink fals facadebeklædning på sommerhus
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Terrassebrædder
Viking Softwood A/S producerer flere typer
terrassebrædder i sibirisk lærk. Viking Softwood A/S lagerfører altid et bredt udvalg i
forskellige dimensioner og kvaliteter. Vi anbefaler, at terrassebrædder nedlægges og monteres med marvsiden opad, så svindrevner
under udtørring minimeres. Brug altid rustfrie
skruer og minimum 5 mm luft mellem brædderne samt et godt solidt fastgørelsesgrundlag - eksempelvis sibirisk lærk 45x95 mm.
Forareal med terrassebrædder

Terrassebrædder 4”, 5” og 6”
Profil

Høvlet mål

Dækmål

Meter / m²

Terrassebrædder, 25x100 mm

20 x 192 mm

197 mm

10,30 m

Terrassebrædder, 32x125 mm

28 x 120 mm

125 mm

18,00 m

Terrassebrædder, 32x150 mm

28 x 142 mm

147 mm

16,80 m

Stolper og reglar
Stolper og reglar

Høvlet mål

50 x 50 mm

45 x 45 mm

75 x 75 mm

70 x 70 mm

100 x 100 mm

90 x 90 mm

50 x 100 mm

45 x 95 mm

50 x 150 mm

42 x 142 mm

50 x 200 mm

42 x 192 mm

Terrassebredder 28x142 mm

Viking Softwood A/S producerer stolper og reglar i mange dimensioner og kvaliteter, alt i sibirisk lærk.
Gode råd ved anvendelse af sibirisk lærk
• Sibirisk lærk bør opbevares overdækket og tørt inden brug
• Solidt fastgørelsesgrundlag
• Forboring anbefales ved montage
• Anvend altid rustfrie skruer og søm
• Bør grundes/behandles på alle sider inden montering
• Se vores hjemmeside www.vikingsoftwood.dk

Terassebredder 28x120 mm ubehandlet

Sculpture by the Sea udført i
sibirisk lærk
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Terrassebrædder, forarbejdet på 4 sider

Viking Softwood A/S er lagerførende i de fleste dimensioner og profiltyper i sibirisk lærk samt planker og
stolper. Desuden er vi lagerførende i gængse dimen-

sioner af råtræ, der sikrer kort leveringstid på såvel
standard- som specialprofiler, der produceres efter
ordre. Alle råvarer opbevares under tag i lukket hal.

Links til information og viden om træ
Teknologisk
www.vot.teknologisk.dk
Trælasthandlerunionen
www.tun.dk
Træinformation
www.traeinfo.dk
Miljøstyrelsen
www.mst.dk
		www.vikingsoftwood.dk

Viking Softwood A/S
transporterer produkterne i lukket lastvogn

VIKING SOFTWOOD A/S
Løsningvej 30
8722 Hedensted

Tlf. +45 9735 2435
Fax +45 9735 4635
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