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KUNSKAP, KOMPETENS OCH KVALITET

Reglar impr AB 3,6 lpm 4,2 lpm 4,8 lpm 5,4 lpm
45x45 11,95 12,95 13,95 13,95
45x70 18,95 18,95 19,95 19,95
45x95 21,95 21,95 22,95 23,95
45x120 27,95 27,95 28,95 29,95
34x70 18,95 19,95 19,95
34x95 25,95 26,95 26,95

Reglar impr A 3,6 lpm 4,2 lpm 4,8 lpm 5,4 lpm
45x145 29,95 30,95 31,95 31,95
45x170 40,95 41,95 42,95 44,95
45x195 49,95 49,95 51,95 51,95
45x220 60,95 60,95 62,95 63,95

Stolpar impr A 3,6 lpm 4,2 lpm 4,8 lpm 5,4 lpm
70x70 27,95 27,95 29,95 29,95
95x95 49,95 49,95 52,95 52,95

Finsågat  impr Sågat imp A (fallande)
22x45 8,95 50x125 39,95
22x95 14,95 50x200 69,00
22x120 17,95 Handledare impr, rundad ovansida
22x145 19,95 34x120 39,95
28x45 staketbräda 9,95 34x145 44,95

Trall 3,6 lpm 4,2 lpm 4,8 lpm 5,4 lpm
22x95 10,95 10,95 11,95 12,95
28x95 14,95 14,95 15,95 16,95

28x120 Premium 14,90 16,95 17,95 18,50
28x120 POLAR 19,90 19,90 20,90 21,90

34x120 22,95 23,95 24,95 25,95
34x145 25,95 25,95 27,95 28,95

28x120 brun slät/rillad 19,95 20,95 21,95 21,95

ALLA PRISER PER METER INKL.  MOMS. SORTIMENT OCH LÄNGDER VARIERAR MELLAN FILIALERNA.

TIPSRUTA 
Trä sväller, krymper och spricker. Varje bit trä blir på så sätt unikt. Det är just 
det som gör det så härligt med trä!

Hur gör vi då ”rätt” när vi bygger vårt tralldäck? Svenskt Trä har gjort en  
lathund med tips och trix, den återfinns på deras hemsida svenskttra.se.

Några saker att ta med sig är att om möjligt välja en ”glad gubbe” på trallen, 
kärnsidan uppåt. Då träet med tiden drar ihop sig bildas en konvex yta som 
hjälper till att transportera bort vatten från ytan av brädan. Alternativet är  
att vända bästa sidan uppåt.

Skruva inte skruvarna för djupt. Skruvarna ska ligga i nivå med trallens yta. 
Och skruva inte heller för nära ändträet, då spricker virket lättare.

Glöm inte att underhålla tralldäcket. Både tvätta samt behandla med till  
exempel en olja av hög kvalité.

Vi på K-Bygg Östergyllen är stolta över att vara den största återförsäljaren 
på tryckt virke från Kurt Lagergrens Trävaru AB. Med rötterna i Småland 
och med ett hyvleri av hög klass levererar familjeföretaget med Anders, 
Rikard och Sven i spetsen material av högsta klass till oss. 
Kurt Lagergrens genomsyras av miljötänk ända från inköp till slutprodukt. 
Certifieringar som FSC och PEFC som verkar för ett miljöanpassat och 
hållbart ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar är en självklarhet. 
Deras impregnering är NTR klassad vilket säkerhetsställer kvalitén på deras 
produkter. Med en NTR klassad produkt får du lång en livslängd och en 
garanti på 20 år. NTR A används när virket ligger mot mark och NTR AB 
när virket ligger ovan mark. Detta innebär en lång livslängd och behovet av 
att byta ut virke minskar och i längden ett hållbart alternativ både för miljö 
och konstruktion. Tekniken går ständigt framåt och dagens impregnering 
innehåller till mesta delen kopparsalter vilket inte ska jämföras med de 
ämnen som tidigare trycktes in i träet. 
Vi på K-Bygg väljer alltid det bästa och därför passar Kurt Lagergren så bra 
in på vad vi söker. Med noggranna kontroller både före och efter hyvling 
säkerhetsställs kvalitén. Vår premiumtrall håller en G4-2 sortering vilket är 
högre än en standardtrall. Råvaran kommer från skogarna i Småland där de 
har nära till sågverket.  
Vår allra finaste trallkvalité, Polartrallens råvara kommer från Norrland där 
furan långsamt har fått växa till sig. Polartrallen är mer formstabil, har tätare  
årsringar med mindre kvistar vilket gör att den får ett lyxigare utseende. 

Kom gärna in och prata tryckimpregnerat 
virke med någon av våra kunniga säljare!


