PRISLISTE UTEMØBLER PR. 04.04.18
Møblene lages med 60 mm tykke granplanker med X-ben i samme tykkelse.
X-bena på bord og benker lages av to emner som felles sammen i et kryss.
Deretter settes de sammen med midtstokk og kiler. Dette gir et solid og stødig understell.

Pris for begge modellene - 180 cm lengde bord og benker, ferdig montert:
Bord
Benk med rygg
Benk uten rygg

80 x 180
180
180

Oljebeiset i fargen BEVER, TJÆREBRUN eller SETERBRUN

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

4.900,3.900,2.700,11.500,1.000,-

Tilbud UTESETT som beskrevet Montert & Hentet Uvdal

Kr.

12.500,-

Lengre lengder: Tillegg pr. 10 cm Kr. 200,Kortere lengder: Fratrekk pr. 10 cm Kr. 100,Tillegg farge utover standard, pr. sett, Kr. 500,Tillegg for Villmarks-utførelse Kr. 1.000,Flat-pakket utgave gir en reduksjon i pris på Kr. 500,Trevirke er et «levende» materiale og sprekkdannelser vil kunne forekomme. Hold bordet og
benkene med oljebeis, så vil møblene vare i mange år. Se vedlikeholds-beskrivelse på neste side.
MODELL «UVDAL»

MODELL «GEILO»

Telefon 32743051 - www.uvdals.no

Råd og tips for vedlikehold av utemøbler
Utemøblene er laget av granstokker som blir sortert ut fra ordinært skurtømmer, fordi
de er for grove til å gå igjennom det vanlige sagbruket.
Gran er godt egnet for tilvirkning av møbler, da den svetter svært lite kvae i forhold til
furu. Grana lagrer kvaen i lommer, mens furua lagrer kvaen spesielt i rotstokken.
Når møblene leveres beiset, blir de beiset i deler, slik at det blir beis i alle
sammenføyningene. Det blir beiset med ett strøk.
Det vil være behov å beise opp igjen møblene etter omkring 1 år, eller når regnvann ikke
lenger ligger som dråper på flatene, men trekker ned i overflaten og flyter utover.
Hvis møblene står ute på grasbakke, så er det nødvendig å legge noen skiferbiter under
beina, slik at de ikke står på fuktig grunn og absorberer fuktighet. Står de på singel,
terrasse, eller underlag som ikke absorberer vann, så behøves ingen tiltak.
Treverk er levende materiale. Sprekkdannelser, spesielt i endene på plankene, kan og vil
forekomme. Jo mørkere fargen er, jo hardere blir belastning fra solvarme, som igjen gjør
at treverket «jobber» mer.

På bildet: Utesett i modell «GEILO». Beiset med Trebitt Oljebeis fra Jotun, NR. 798 BEVER.
Kontaktinfo: Uvdal Snekkerverksted v/ Geir E. Prestegården. E-post: geir@uvdals.no Mobil: 99558888.

