
Öka försäljningen av 
tryckimpregnerat virke!
Nu är det dags att beställa årets säljande Bygga ute-material.

Kostnadsfritt kampanjpaket
Ange rabattkod: B2022 vid beställning.

Vill du ha hjälp med montering av banderoller så vi löser även det!

Informationskort 
med ställ för 
kunddisk.  
100 kort/ställ. 

A3-Affisch 
för utomhus-
exponering 
”Rätt trä på 
rätt plats”  

Banderoll 
med öljetter, 
70x100 cm 
för utomhus-
exponering.

Banderoll med öljetter,  
300x150 cm för 
utomhusexponering 

Så här bygger  
du ute!

Byggaute-guiden  
direkt i mobilen

Rikta mobilkameran mot 
QR-koden eller gå in  
på byggaute.nu
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Träskyddsklass: NTR A    Färgkod: Vit
Trä i varaktig kontakt med mark och sötvatten eller i konstruktioner 
som är svåra att byta ut och i utsatta lägen. Bärande konstruktioner, 
sötvattenanläggningar, under altaner och trappor.

Träskyddsklass: NTR AB    Färgkod: Gul
Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind, t ex vanligt trallvirke, 
altandäck, bryggdäck, trädgårdsmöbler, staket och paneler.

Träskyddsklass: NTR Gran    Färgkod: Orange
Trä av gran för fasadvirke och panel utomhus. 
Även vindskivor, vattbrädor, takläkt och spikläkt.  

... på rätt plats.
Skanna QR-koden  

”ATT VÄLJA TRÄ”

NTR-impregnerat trä ...

Svenska Träskyddsföreningen har som ändamål att upplysa om 
och förorda svenskt närproducerat och kvalitetsimpregnerat virke.

Välj kvalitetsvirke  
med NTR-certifiering

Lång livslängd  
Rötskyddsgarantin är 
20 år men livslängden 
är betydligt längre 
om det är byggt och 
underhålls på rätt sätt.

Snygg altan med  
minimalt underhåll
Obehandlat, såp-
skurat, oljat, målat, 
kiselbehandlat. Välj 
den behandling som 
passar dig.

byggaute.nu

Mer altan för pengarna   
NTR-virke är det mest 
kostnadseffektiva trall-
alternativet på marknaden.

Helt miljöanpassat  
Bara naturlig träråvara 
från hållbart skogsbruk 
med vattenbaserade 
träskyddsmedel inne-
hållande kopparsalter. 

Bästa alternativet sett ur 
ett LCA-perspektiv  
Lång hållbarhet och korta 
transporter gör att NTR-virke 
är ett klimatsmart material! 

Rikta mobilkameran  
mot QR-koden eller  
gå in på byggaute.nu

Rätt trä på rätt plats ...

Här hittar du:

 Byggaute-guiden direkt i mobilen

 Byggbeskrivningar 

 Välj rätt trä  

 Tips & råd m.m. 

Skylthållare 
A4 för varu-
information som 
måste finnas vid 
impregnerade 
varor.

Magnethållare 210x75 mm för viktig information 
som bör finnas vid impregnerade varor.

ca 230 mm

ca 340 mm

Produktinformation och 
NTR-märkning

(A4)

Informationstavla i transparent akryl med hål för montering på vägg el dyl samt för  
upphängning/nedpendling. Plats för ett utbytbart A4-blad som skjuts in underifrån. 
Tvåfärgstryck - logos vita mot grön botten.

Värmebockad 180°
”Dubbelvikt”

Hål Ø 4 mm

Tryck;  
(Vit logo mot  
grön botten)

• Du vet väl om att lagen kräver att 
byggvaruhandeln skyltar upp och 
tillhandahåller särskild information till 
kunder som planerar att köpa och/eller 
köper impregnerade trävaror!

• Informationen ska finnas invid virket och 
överlämnas i skrift eller digitalt.

• Informationen ska finnas både före och 
efter köpet och bör även tillhandahållas 
före onlineförsäljning.

Lagstadgade regler för märkning och skyltning!

NYHET!
I år kan ni få era banderoller 
varumärkesanpassade med er 
kedjas logotype om ni beställer 
via er kedja!

Katarina Svensson på Svenska 
Träskyddsföreningen hjälper er:

E-post: svtf-kansli@traskydd.com

Tel: 08-508 938 40

Beställ genom att skanna QR-koden:  
eller gå in på www.Traskydd.com/kampanj2022

GÖR SÅ HÄR:
Skapa de informationslappar du behöver 
och skriv ut genom att logga in på:
www.traskydd.com/TSM

Skyltarna passar in i de skylthållare och 
magnethållare som kan beställas på:
www.traskydd.com/kampanj2022



Svenskt, närproducerat  
kvalitetsvirke med NTR-certifiering
Lång livslängd! 
NTR-certifierade trävaror har överlägset skydd mot  
rötskador och lång livslängd. I normalfallet håller det  
4 gånger längre än oimpregnerat trä.  
Bra för både plånbok och miljö!

Mer altan för pengarna! 
NTR-virke är det mest kostnadseffektiva trall-
alternativet på marknaden och bäst dokumenterat när 
det gäller beständighet och tekniska egenskaper. 

Stort urval!   
NTR-certifierade trävaror finns i ett stort urval av 
dimensioner, virkessorteringar och hållfasthetsklasser.

Närproducerat!  
NTR-virke är närproducerat med korta transportvägar. 
Bra för både plånbok och miljö!

Effektivt och säkert!
NTR-certifierade trävaror är skyddade med moderna 
och testade träskyddsmedel som effektivt skyddar 
mot röta.

Helt miljöanpassat!
Bara naturlig träråvara från hållbart skogsbruk med 
vattenbaserade träskyddsmedel innehållande 
kopparsalter. För NTR-klassat virke används endast 
moderna och effektiva träskyddsmedel som är 
fixerade inne i träfibern. Helt sluten miljöanpassad 
produktionsprocess med effektivt skydd mot röta.

Garanterat lång livslängd!
Rötskyddsgarantin är 20 år men livslängden är 
betydligt längre om det är byggt och underhålls 
på rätt sätt. Gäller för svenska NTR-märkta 
trävaror som tillverkas av medlemmar i Svenska 
Träskyddsföreningen.

Snygg altan med minimalt underhåll!
Obehandlat, såpskurat, oljat, målat, kiselbehandlat.  
Det går även bra att måla när virket är torrt.  
Välj den behandling som passar dig.

Box 22307  |  SE-104 22 Stockholm  |  Tel: 08-791 23 60  |  E-post: info@traskydd.com

traskydd.com  |  byggaute.nu
Svenska  
Träskyddsföreningen
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Du hittar mer information och ytterligare argument på Byggaute.nu och Traskydd.com

Lycka till med försäljningen!
Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen

Stockholm mars 2022

Viktiga argument för:


