Perssons-vindskivan

VI GÖR JOBBET ENKLARE
Arbetet går snabbt och effektivt med vindskivor i rätt
längd som redan är grundmålade och mellanstrukna.
Monteringen kan ske när som helst under året, oavsett
väder, eftersom målningen ger skydd i upp till ett år.

KVALITET FRÅN START TILL MÅL
Vi arbetar nära våra kunder för att kunna ta fram produkter som
sparar tid och förenklar arbetet. Då går det inte att kompromissa
med kvaliteten. Därför tar vi allt vårt virke från norrländska skogar
där träden växer långsamt och materialet blir starkt.
Vindskivor är mycket utsatta för väder och vind och bör inte ha
några skarvar. I vår fingerskarvsanläggning tillverkas 7,2 meter långa
vindskivor som inte bara är starka utan också formstabila tack vare
den limmade fingerskarven.
Färdig att montera
Att måla är tidskrävande. På vår anläggning i Bergstena finns ett av
Nordens modernaste målerier. Varför inte låta oss göra en del av
jobbet? I våra målerier målas upp till 200 löpmeter virke i minuten,
med full kontroll från början till slut. Varje färglager läggs på i exakt
rätt mängd, innan trävarorna torkas i rätt temperatur, för att sedan
packas och vara klara för leverans.
Perssons-vindskivan levereras grundmålad och mellanstruken
och kan monteras direkt. Allt som återstår är en slutstrykning för att
täcka spikhålen och ge den slutliga nyansen. Det arbetet kan göras
nästkommande sommar, eftersom vindskivan har fullgott skydd i upp
till ett år.

Visste du?
En fingerskarvad
vindskiva är allra starkast
just i den limmade skarven.
Den är tät, osynlig och
hindrar fukt från att
tränga in i virket.

Våra produkter är bedömda i SundaHus Miljödata.

Norrländsk kvalitet
Vårt virke tas från hållbara skogsbruk i Norrland. Där i det kyliga klimatet växer träden
långsamt och får täta årsringar. Det gör våra produkter starka och tåliga, något som är
extra viktigt när det gäller vindskivor.

7,2 meter långa
Att arbeta med vindskivor i rätt längd gör arbetet enklare och mer effektivt. I vår fingerskarvsanläggning kontrolleras allt virke och defekta delar tas bort innan det skarvas och
limmas samman, för att sedan kapas i önskad längd.

Formstabila och tåliga
Vindskivor är ständigt utsatta för väder och vind och bör helst inte ha några skarvar.
En fingerskarvad vindskiva är som allra starkast och tåligast just i den skarvade delen
som dessutom motverkar vridning och gör materialet formstabilt.

Grundmålad och mellanstruken
Att måla är tidskrävande. Genom att välja Perssons-vindskivan som levereras grundmålad och mellanstruken går det att arbeta mer effektivt. I vårt stora måleri kontrolleras
my-talet kontinuerligt så att varje färglager får exakt rätt tjocklek.

Kan monteras oavsett årstid
En målad vindskiva kan monteras när som helst på året, oavsett temperatur och
väderlek. Det enda som återstår att göra är slutstrykningen för att täcka spikhål, detta
kan göras nästkommande sommar eftersom vindskivan är skyddad upp till ett år.

Kan fås 4-sidigt målad
Vi kan även leverera Perssons-vindskivan fyrsidigt målad för bästa tänkbara skydd mot
UV-strålning, fukt och påväxt. Perfekt för extra utsatta lägen och där det är svårt att
komma åt när vindskivorna väl är monterade.
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På www.perssonstrateknik.se hittar du alltid aktuell information. QR-koden
här intill tar dig direkt till vårt produktsortiment.

Vi har alltid trott på trä som byggnadsmaterial. Idag är det tredje generationen Persson som
driver utvecklingen framåt i nära samarbete med våra kunder. Vill vi kombinera hög byggtakt
med ambitiösa klimatmål måste vi göra det enkelt att bygga i trä. Därför har vi under flera
decennier investerat i den senaste tekniken.
På det viset har vi blivit en helhetsleverantör som både kan erbjuda ett brett standardsortiment och kundanpassade produkter. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra
kunder bygger vi en hållbar framtid.
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