
KÄRNTRALL

En kvalitetsprodukt från AB Karl Hedin

28x145 mm
34x145 mm

Helt obehandlad
Miljövänlig
Rustik



SVENSKT 
KÄRNVIRKE
– den perfekta produkten för dig som 
tänker miljövänligt och långsiktigt

Sedan 1917 har vi förädlat skog och skapat produkter 
av högsta kvalitet till trä- och byggmarknaden i Sverige 
och för många andra marknader runtom i världen. 

Vi vill stå för trygghet, lokal närvaro, hög kvalitet, 
kompetent personal och brett utbud, samtidigt som vi 
värnar om både människorna och naturen på de orter 
där vi verkar. Och vi blir lika stolta varje gång våra 
kunder bekräftar det.

Tack för att du upptäckt AB Karl Hedin.

AB Karl Hedin (Huvudkontor)
Box 2008
SE-737 02 Fagersta
Sweden
Tel: +46 223 435 00
Fax: +46 223 144 74

Besöks-/leveransadress:
Bergslagsvägen 49
737 33 Fagersta

www.abkarlhedin.se
www.bergslagspanel.se

Med Kärntrall av fura från AB Karl Hedin får du ett miljövänligt och långvarigt 
tralldäck att njuta av i din trädgård. Varje bräda har ett helt eget naturligt skydd 
från väta och skadeangrepp då det hårda kärnvirket är rikt på hartsämnen – 
kåda – och då menar vi inte den kådan som man ofta ser sippra ut under heta 
sommardagar utan den som är så gammal att den är en naturlig del av träet och 
gör det extra hårt och motståndskraftigt. 

Kärntrall ska underhållstvättas när den är nylagd och sedan minst 2 gånger per 
år för att undvika oönskad påväxt. Vill man behandla trallen så fungerar det bra 
med färglös eller pigmenterad olja.

För fullständiga anvisningar se HusAMA 21 eller hemsidan för Svenskt Trä.

Läs mer i våra montering- och underhållsanvisningar.

Varför heter det ”Kärntrall/Kärnvirke”?
Kärnvirket tas från gamla furor vilket gör att cellerna i stammens 
innersta delar – kärnan – fyllts med kåda och harts som gör virket 
hårt och hållbart plus ger den en exceptionellt god motståndskraft 
mot väta och angrepp av svamp och skadedjur. Tack vare det 
behöver inte kärnvirket behandlas, det har sitt eget naturliga skydd. 
Kärnvirket sorteras fram med hjälp av avancerad röntgenteknik 
vilket garanterar en närmare uteslutande kärnvedsandel i våra 
kärnfuruprodukter. 
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• Dimension 28/34x145 mm monteras alltid på 
reglar minst 30 cm fritt mark enligt rådande 
bygginstruktioner från Svenskt trä  
(www.byggbeskrivningar.se).  
 
AB Karl Hedins kärntrall ska alltid läggas 
med den bästa sidan uppåt. Med det menas 
den finaste sidan utifrån kvist- och ytstruktur  
– det ger bästa förutsättningar för din 
kärntralls livslängd. 

OBS! Vi rekommenderar montering med  
traditionell rostfri trallskruv. 

• När träet åldras får den en silvergrå ton och 
brädornas rörelse skapar ett vackert rustikt 
utseende.

• Underhållsvättas vår och höst samt vid 
behov. 

• Önskas behandling så rekommenderas 
oljning med färglös eller pigmenterad träolja i 
samband med underhållstvätt vår och höst.

Det här är det naturliga och miljövänliga alternativet till vanligt tryck-
impregnerat virke. Kärntrall är helt obehandlad och kräver ingen 
ytbehandling. När träet åldras får den en silvergrå ton och brädornas 
rörelse skapar ett vackert rustikt utseende. 

Nylagd kärntrall

Kärntrall efter ca 1,5 år


