TERRASS
Vi tänker längre
Livet är utomhus,
utomhus är megawood.®

www.megawood.com
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Trä är bra
...och vi gör det ännu bättre. megawood® kombinerar den naturliga
produkten trä med innovativ polymerteknologi till ett unikt miljövänligt
och återvinningsbart naturmaterial, detta ligger som grund för våra
produkter.
Ansvarsfull användning av resurser är en del av vår ﬁlosoﬁ. Vår idé med
megawood® är: vi använder spån från regional hyvlings- och sågindustri
med ett minimum av tillsatser för att skapa ett material som kommer att
göra dig glad idag, men också för en lång tid, för många kommande
generationers användande.
Låt dig vägledas i vårt magasin av
Neo Rauch, Oliver Roggisch och
pappabloggere Paul genom den
mångsidiga megawood®
världen. Upptäck många
hållbara produktidéer för
ditt hem!

Oliver Roggisch,
megawood® Märkesambassadör

Dipl.-Ing. Holger Sasse,
Verkställande Direktör
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Vårt bidrag
för framtiden

Där man hyvlar, faller spån...
... och vi ser till att dessa inte bränns. Vi leder spånet från hyvlings- och sågindustrin hållbart in i en
materialåtervinningscykel. Det betyder att dagens material är vår råvara i morgon. Detta är vårt
bidrag till alla våra barn och barnbarn.
Det är därför vi i slutet av deras långa livscykel tar tillbaka våra produkter (terrass, staketelement,
konstruktionsbalkar eller fasadpaneler) och låter dem till 100 % matas in till nya megawood®
produkter. Denna cirkulära ekonomi understryker vårt krav på ett ekologiskt hållbart trämaterial
och lever upp till vårt ansvar gentemot framtida generationer.

Återförsäljare som återtar produkten hittar du under
www.megawood.com/147, kännetecknas av den
gröna recycling symbolen.
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PEFC-certiﬁerade
träbestånd

Spån från hyvlingsoch sågindustrin

Extrusion av nya
megawood® produkter

Förädling till
megawood® granulat

Användning av nya
megawood® produkter

Återlämning av gamla megawood®
produkter hos återförsäljaren

Återvinning av gamla
megawood® produkter

NOVO-TECH
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GODA GRUNDER FÖR MEGAwOOD ® – FÖRTROENDE MADE IN gERMANy

Tillverkning av vår megawood®
produkter kräver ingen avverkning av
skog - och det sedan mer än 14 år.

Förtroende –
made in Germany
megawood® – ett naturligt förädlat material
Med upp till 75% innehåller vårt träbaserade material en världsunik hög andel naturﬁbrer.
Dessutom klarar vi oss utan mjukgörare och PVC – detta skyddar både miljön och hälsan hos människor
och dess husdjur. Därför är våra produkter till och med certiﬁerade för tillverkning av leksaker.
Redan idag uppfyller megawood® produkterna, med en emission på 0,02 mg/m3 formaldehyd*, de nya
strängare gränsvärderna och faller klart under den lagliga gränsen på 0,1 mg/m3. Således är vårt
trämaterial också lämpligt för inomhusbruk.

Tillväxt över generationer
Över 11 miljoner kvadratmeter terrasstrall samt konstruktionsbalkar och staketelement har producerats
av de mer än 150 anställda i vår grupp sedan 2005. Vi använder bara råvaror som följer reglerna för
hållbar kretsloppshantering (Cradle-to-Cradle-principen). Vi producerar våra unika produkter uteslutande
i Tyskland.
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* Enligt DIN EN 16516. Formaldehyd förekommer naturligt i trä och diﬀunderar i små mängder till utsidan. Under vår produktionsprocess tas denna ﬂyktiga organiska substans
nästan helt bort från virket och inga formaldehydinnehållande bindemedel används i vårt material. I andra publikationer rapporteras det också som VOC (volatile organic
compunds), emissionen som VOC-hastighet.

En bra grund
är en självklarhet
Fritt från farliga stickor: våra produkter uppfyller den högsta standarden för hälsa och säkerhet.
Eftersom det inte ﬁnns några farliga ämnen i vårt material, är det särskilt lämpligt för barfotaanvändning. Trallens naturliga trä-struktur bevaras optiskt och haptiskt – helt utan plastommantling.
Användarvänligt: megawood® terrasstrall kan läggas lättare än stenplattor och har dessutom en
lägre yttemperatur i direkt solljus än sten. För att skydda hud och fötter från UV-strålning och
stark värme, rekommenderar vi alltid att du skyddar terrassen under varma soliga sommardagar.
Enkel skötsel: jämfört med trägolv kräver vår megawood® terrasstrall mycket mindre underhåll –
ingen oljning, lasering eller målning behövs.
Hållbara: efter 14 år och över 11 miljoner kvadratmeter megawood® terrasstrall har vi levt
längre än många andra träterrasser. Vår massiva konstruktion garanterar – i motsats till ihåliga
plankor – dimensionell stabilitet och livslängd, eftersom varken vatten eller insekter kan tränga in.

HALKHÄMMANDE

FRITT FRÅN
FARLIGA STICKOR

UNIKA YTOR

INGET
PLASTSKIKT

MASSIVT OCH
GENOMFÄRGAT

LÄMPLIGT FÖR
LEKSAKER

HÖG YTHÅRDHET
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MEGAwOOD ® I VERKLIGHETSTEST – OlIVER ROggISCH
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Upplev ﬂer intryck
hos megawood®
www.megawood.com/148
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megawood
i verklighetstest
Oliver Roggisch, team-Manager i det tyska handbollslandslaget och sportchef
hos Rhein-Neckar Löwen, är övertygad: ”megawood® är omöjligt att förstöra,
ett genialt material”.

Roggisch känner mycket väl till sportliga utmaningar, under sin 16-åriga professionella karriär
fanns det några hårda tester. Grund för oss att få tvåmetersmannen att testa våra produkter i
”megawood® i verklighetstest av Oliver Roggisch”. Hos den före detta handbollsproﬀsets trädgård ﬁnns inte bara DYNUM barfotatrall utan också LIMES staketsystem, blomlådor och en lekplatsanläggning – allt i ett mateial.

Det som byggdes av megawood
”är
jag extremt nöjd med, det ser

®

megawood® slår Bangkirai
Oliver Roggisch letade länge efter en hållbar lösning
för sitt ﬁlterskydd. ”Jag har tidigare provat allt som
ﬁnns på marknaden – Bangkirai är det mest kända.
Efter ett halvt år var den redan något välvd och såg
inte längre bra ut.” Med megawood® barfotatrall
DYNUM är det annorlunda.

helt enkelt bra ut.”
förklarar Roggisch med tummen uppåt.
megawood® – Koi testat

”För två år sedan såg jag DYNUM barfoDet drar sig inte det minsta, det ligger helt
tatrall i färgtonen Nigella i megawood®
perfekt. Toppkvalité - optiskt vackert.”
magasinet”. Sedan dess ligger terrasstrallen och täcker borstﬁltret för de entusiastiska Koi-fansen – det ultimata
Till och med efter ett halvt år liggandes i vattnet
verklighetstestet!
skadade DYNUM inte dessa ädelﬁskar.
Trallen monterades med ett avstånd på
20 cm från vattnet som aldrig var kalOlivers testresultat: ”om man har en Koi-damm
lare än 16 grader. Det betyder att trallen
eller en pool, i närheten av vatten är trallen
utsätts året om av fukt underifrån. På
precis vad man behöver. Utan mjukgörare och
ovansidan möts trallen av solens strålar
farliga stickor, lämplig för barnleksaker – precis
som på sommaren delvis värmer upp
det riktiga!”
luften till mer än 40 grader. Dessa skillnader i temperatur och luftfuktighet underifrån, klarar ingen hårdträbräda.

”
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DyNUM barfotatrall,
Nigella, ﬁlterskydd
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MEGAwOOD ® I VERKLIGHETSTEST – OlIVER ROggISCH

®

megawood –
allt i ett material

lIMES Colonia
Slät panel, Sel Gris

Vårt omfattande megawood® konstruktionsträsortiment passar utmärkt för individuellt byggande
utomhus. Färgerna och formerna anpassas
optimalt i vårt terrass- och staketsortiment.
Förtaket över entrén till familjen Roggisch trädgård är
både ett regnskydd, men också en gungställning. Efter
några pull-ups är Olivers facit: ”Superstabil - ser helt
enkelt bra ut.” En gunga och den matchande sandlådan
skapar det perfekta lekområdet för den lilla sonen –
väderfast och lämpligt för leksaker.

12

Den japanska stilen i den moderna trädgården
kompletteras av de stora bonsai-träden. Under den
dagliga vattningen gläder sig Oliver Roggisch över
den nya blomlådan av megawood®: ”Efter att mina
blomlådor har kroknat och blivit skeva, samt möglat –
då snickrade mina pojkar en blomlåda av megawood®.
Den är riktigt snygg och superstabil, ger helt enkelt
ett bra intryck – där kan det utan vidare stå ett träd
under de kommande tio åren. Jag kommer att ha
mycket glädje av den.”

Sandlåda
Konstruktionsträprogram

Taköverbyggnad
Konstruktionsträprogram

Blomlåda
Konstruktionsträprogram
13

UPPLEV TERRASSEN – gÄST HOS DADDy-CHANNEl INFlUENCER PAUl

”
Familjenöje
„Besondere Momente
®

på megawood
draußen
genießen“
terrassen”

Hur en pappabloggare blev megawood®-influencer
Paul Dumitrescu är en framgångsrik Instagramproﬁl och
pappabloggare. Han bor med sin fru Caro och deras båda
söner i Hamburg och rapporterar dagligen om sin familjevardag. När han letade efter en terrass som skulle vara fri
från giftiga ämnen, barnduglig, robust – helt enkelt en
familjevänlig terrass - stötte Paul på megawood®.
Paul, en gammal bekant till Oliver, blev uppmärksam på
megawood® trallen tack vare Olivers marknadskampanj. För
att få bättre informationer besökte familjen Dumitrescu oss
i Aschersleben där dom tittade på hela produktionen och
tillsammans med vår varumärkesambassadör blev personligen
övertygade om kvaliteten och äktheten i våra produktlöften.
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Paul och Caro Dumitrescu
Instagram proﬁl

Paul och hans familj beslutade sig slutligen för en Classic Varia
solterrass och beställde den hos deras lokala återförsäljare i en
färg passande till tegelfasaden och deras Hamburgkvarter, Varia
brun. Den första grillningen i det nya uterummet, kunde de fyra
internetstjärnorna njuta av i härligt solsken.
Hur mycket nöje Paul har med sin familj delar han gärna till sina
följare. Länken till hans Instagram-proﬁl ﬁnns på vår hemsida.
Följ familjens nöje…

Hela historien samt ytterligare foton hittar du
Under nedanstående QR-kod eller under
www.megawood.com/150
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MEGAwOOD INFLUENCER – MED ÖVERTygElSE

megawood
i sociala medier
Karoline Führer – Inﬂuencer och
stolt megawood® terrassägare
”Olivenzweig” och Co. – megawood® med övertygelse
Vad har en olivkvist med megawood® att göra?
Blomdesigner och inredningsexperten Karoline Führer delar
sin kärlek till detaljer med sin ﬁnt dekorerade megawood®
terrass, med äkta övertygelse på hennes Instagram.

Hela historien samt ytterligare foton hittar du
under nedanstående QR-kod eller under
www.megawood.com/151

Michael Potztal-Keuter
Snickare och smyckesdesigner

Michael Potztal-Keuter – smycken av megawood®
Exklusiva smycken av vårt trämaterial tillverkar snickaren
”mipo_Keuter” med högsta precision. På sitt Instagramkonto med samma namn ger han spännande insyn i sitt
kreativa arbete. megawood® – vi tänker längre!
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”Säkerhet inte bara
i luften, utan också
på jorden”
Vid Rappbodetalsperre i Harz, de högsta
medelstora bergen i Nordtyskland, finns
”Harzdrenalin”och en verklighetstest för
Oliver och vår megawood® barfotatrall.
Vid landningsplatsen på megazipline, Europas största
dubbellinbana, blir alla besökare säkert mottagna efter
en kilometerlång störtdykning på vårt SIgNUM Muskat
däck. Ett verklighetstest på många sätt, förklarar Oliver
Roggisch ”På vintern är det här riktigt, riktigt frostigt:
snö, hagel, vind, regn, storm – alltså alla väderförhållanden som man inte önskar sig. Då behöver man det
bästa materialet - naturligtvis megawood®.”
Vår barfotatrall är halksäkra även under svåra förhållanden och framför allt fria från farliga stickor, de bästa
förutsättningarna för en säker landning.

Efter över 200 000 lyckade landningar på vårt däck
sammanfattar Oliver ett tydligt facit: ”på detta
underbara megawood® däck går varje dag upp till
360 personer, året runt - helt oavsett väder och
vind. Denna trall ligger här sedan början av 2018
och ser helt ny ut – kommer inte att se annorlunda
ut efter ytterligare många år, helt enkelt en toppkvalité – det slår jag vad om!”

Hela historien samt ytterligare foton hittar du
under nedanstående QR-kod eller under
www.megawood.com/149
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UPPLEVA TERRASS – NEO RAUCH

Naturlighet
i varje fiber

Markant skönhet: Den ojämna ytan på LITUM
stenträtrall (här: Lorbeer, sluten fog) skapar
naturliga färg- och ljusspel.
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Upplev ﬂer intryck
på megawood® under
www.megawood.com/140
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”Särskilt förhållande
till naturen”
Den första bosättaren på konstplatsen Bomullsspinneriet, Neo Rauch, njuter från sin
megawood® terrass av blicken från Leipzigs skyline. ”Jag låter taken dansa i mina bilder”,
berättar konstnären från Leipzig, när man frågar honom om ortens betydelse.
LITUM-däcket i färgen Lorbeer installerades steglöst, för att anpassa ojämnheten i det gamla
fabrikstaket. På detta tak blomstrade en gång i tiden gräslök och äldre blommor tills björkträden tog
överhand och takterrassen stängdes. Man byggde en träterrass, men enligt Neo Rausch – ”denna
försvann eftersom allt organiskt ruttnade och blev knappt användbart – absolut inte säkert.
Då sökte jag hjälp hos megawood®”.
”Produkten som sådan förefaller mig
från början sympatisk, därför att den
inte försöker vara en vegansk varmkorv.
Den är något, som man inte närmare
kan identiﬁera – det är något speciellt.
Det är varken trä, inte heller sten, eller
plast... man kan inte riktigt namnge det.
Det tilltalar mig under alla omständigheter”.

Neo Rauch fattar sina beslut med magkänsla och förnuft,
där slutligen ”magkänslan och magen som markerar
kroppens mitt” får sista ordet. Materialets särskilda haptik
övertygar honom. Materialet megawood®, som genom en
speciﬁk sammansättning har utvecklats för att skapa en
angenäm men också en unik yta. Annat än hos ommantlade produkter, känns megawood® fullvärdig.
Inte bara i sina bilder visar konstnären från Leipzig att
kopplingen till allt ”naturligt” är viktigt. Liksom den smala
stigen som leder från hans trädgård till takterrassen, till
den ateljé som utgör hans poler i livet. Där träﬀar han ofta
sin fru för att gemensamt se ut över stadens alla tak och i
synnerhet den gamla kaﬀekvarnen.
Nästa inköp till terrassen blir en markis – men den ﬁnns
tyvärr inte hos megawood®.
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Innan: Efter 10 års användning
måste den ruttna träterrassen rivas.

Neo Rauch
Konstnär från Leipzig

lITUM stenträtrall,
Lorbeer, sluten fog
21

SHORTSTORY – DET EgNA HEMMET

„Familienspaß auf
der neuen Terrasse“

”Mer fritt utrymme
på terrassen”
Tino Früchtl – familjepappa, är övertygad.
” Jag vet vad som finns inuti!”
Tino Früchtl, anställd sedan 2009 hos megawood®, uppfyller hans önskan om ett megawood® däck. Hans jobb
sedan många år är materialutvecklare och vet därför exakt
vilka högkvalitativa råvaror som används i produktionen av
megawood®-trallen. ”megawood® produceras modernt och
utsätts regelbundet för extrema laboratorietester – mina
personliga krav på den nya terrassen är därmed mer än
uppfyllda. Det kan jag garantera” bekräftar Tino Früchtl.
Familjepappan var ...
Staketelelement av
megawood® konstruktionsbalkar
Hela storyn samt ytterligare foton hittar
under nedanstående QR-kod eller under
www.megawood.com/152
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SIgNUM barfotatrall,
Tonka, öppen fog

Ergänzende megawood® Produkte
Pﬂanzkübel und Sandkasten
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SHORTSTORY – RADIOHUSET HAllE/SAAlE

”De bästa hitsen
under bar himmel”
På radiohusets storslagna och friformade takterrass
i staden Halle, har det skrivits många radiohistorier.
Radiohusets medarbetare använder den stora ytan 240 kvm - för redaktionsmöten, brainstorming och
radiopartys.
”Artister som Sarah Connor och Joris har redan gett
konserter från terrassen inför publik”, säger
Louisa Noack, programledare på 89.0 RTL.
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Användningsområdet är perfekt för megawood®
DYNUM, certiﬁerad som brandhämmande trall,
speciellt utformad för oﬀentlig miljö. DyNUM
uppfyller alla krav för anordnande av olika
evenemang. Naturligt, som alla megawood®
produkter, fritt från stickor och är halkhämmande ...

Hela storyn samt ytterligare foton hittar
under nedanstående QR-kod eller under
www.megawood.com/141

DyNUM barfotatrall,
Cardamom, öppen fog
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SHORTSTORY – lINDENHOF

„Besondere Momente
draußen genießen“

”Särskilda ögonblick
njuts utomhus”
Innovation – det innebär att helt koncentrera sig på
framsteg. Tillämpningstekniker för megawood®, Armin
Junghanns har satt detta som sin livsuppgift.
Entusiastiskt visar han oss rummen på Lindenhof i Aschersleben.
Överallt pekar han på megawood®-objekt, som han skapat som
unikat eller i mindre serier. ”Möjligheterna är nästintill obegränsade. Materialet förenar det naturliga i trä med motståndskraft
och ﬂexibilitet hos polymer”, berättar Armin. Att en planka inte
alltid behöver vara fyrkantig bevisar möblerna på hotellet
Lindenhof. Lindenhof som samtidigt är ett inspirerande utbildningscentrum för megawood® återförsäljare, hantverkare och
montörer. Lindenhof öppnar ett titthål till närastånde framtid
– Armin Junghanns fortsätter att utveckla detta vidare.
"Tillåtet är allt som gillas"

26

Staketelelement av
megawood® konstruktionsbalkar

Alla dagar i veckan utsätts Armins idéer för de hårdaste testerna
på hotell Linidenhof. ”Först när produkten uppnår vårt hundraprocentiga krav och fulla belåtenhet, först då ﬁnns den att se
även i ditt hem”. Det löftet uttalar Armin även med tanke på
materialet ekologiska aspekter med tillägget: ”våra megawood®
produkter kräver ingen avverkning av skog”.
Trivsel där hemma
Utöver upphöjda blomlådor, fasad och staket hittar man
på Lindenhof ....

Armin Junghanns
Tillämpningsteknik

Hela storyn samt ytterligare foton hittar
under nedanstående QR-kod och under
www.megawood.com/105
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megawerker
med yrkesskicklighet
”Det kan jag med gott samvete rekommendera.”
Patrick Stark, anställd som megawerker hos Firma NOVO-TECH besitter en stor kunskap om
megawood®, oavsett om det gäller trall, staket, väggpaneler eller specialtillämpningar. – megawood®
hanteras ständigt av megawerkers händer och genomgår praktiska tester. Patrik säger, ”tidigare
arbetade jag med trä och jag ﬁck alltid stickor i händerna. megawood® är lika lätt att arbete med
som trä – men robustare, fritt från farliga stickor, men framför allt långlivat.”
”Om underkonstruktionen är välgjord,
går det snabbt att få njuta av sin egen
terrass”. säger Patrick Stark. Därmed
menar han det genomtänkta byggsys-

Det upplever Patrick Stark inte bara vid terrassbyggen,
utan även med lIMES staketsystem som snabbt kan
klickas ihop med den innovativa låshaken – allt passande
för olika stolpar och hakvarianter. ”Med konstruktionsträ-

temet FIX STEP. ”Trallen är lätt att lägga,
ställ bara in rätt höjd, klicka in plankan
och lås golvet osynligt med ’Zammer’.”
Så har vår erfarna megawerker för
sportklubben ’Sportclub SC DHfK e.V.

programmet blir sortimentet komplett. Konstruktionsbalkarna kan givetvis också användas för tyngre, mer
belastade konstruktioner som trappor, bryggor eller tak
– helt efter kundens individuella behov.”

Leipzig’ byggt en 60 m2 takterrass med
vår SIGNUM Tonka på bara 48 timmar –
rekordmisstänkt!?!
Inne och ute med megawood® –
absolut homogent
”Systemkomponenterna gör en okomplicerad montering av megawood®produkter. Allt är tillpassad till varann som
om det kom från en hand.”

NOVO-TECHs medarbetare talar gärna om sina erfarenheten gällande ett korrekt hanterade av megawood®
produkter. ”I vårt utbildningscenter lindenhof,
erbjuder vi regelbundet utbildning och kurser för
hantverkare, återförsäljare och monteringsföretag. Så blir alltid våra megawood®
partners certiﬁerade megawerker och
uppdaterade om den senaste tekniken”
enligt Stark. Med det ständigt aktuella
megawerker-nyhetsbrevet som skickas
till våra megawerker i realtid utökas
kunskapen ytterligare genom
viktiga meddelanden samt
materialförnyelser och monteringsanvisningar.
Tillsammans med ”VHI” engagerar vi oss
för hållbart byggande med trä-polymer vid
institutet Byggnad och Miljö.
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megawerker
Patrick Stark

”Det är roligt att montera
med ett genomtänkt system.”

Mer monteringstips hittar du under:
nedanstående QR-kod eller under
www.megawood.com/107
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MEGAwOOD ® INTERAKTIV – MEgAPlANER APPEN

AUgMENTED REAlITy (AR)
Med megawood® appen kan terrassen i din
egen trädgård utformas och planeras.
UPPlEV DITT PROJEKT DIgITAlT REDAN
INNAN MONTERINg, lIVE FRAMFÖR DITT
HUS EllER I DIN TRÄDgÅRD.

EASyMODUS
Lätt och snabbt att
konﬁgurera en terrass
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3D-planläggnning
med läsplatta & dator
megaplaner3d i internet
Om du föredrar att använda en dator istället för penna och papper, bör du titta på
vår megaplaner. Digitalt är bättre – framför allt lättare! Användaren följer exakt alla
megawood® monteringsregler och skapar en millimeterexakt byggnadsritning som visar
en 3D-bild. Alla dina projekt får ett individuellt projektnummer, vilket gör att Din lokala
återförsäljare kan ger dig en skräddarsydd oﬀert. Du kommer att tycka om vår megaplaner
inte minst för det finns en smart sökfunktion för din närmaste återförsäljare –
naturligtvis med kontaktmöjlighet.

Virtuellt i verkligheten
Med den unika megawood® appen för iOS och Android bygger du virtuellt klart ditt
planerade megawood® projekt, framför ditt hus och i din trädgård. Placera helt enkelt
markörbilden på magasinet sista sida mot husväggen eller den tilltänkta platsen i
trädgården och rikta sedan in kameran. Exakt på markörbildens plats visas nu din
framtida terrass i livebilden på din läsplatta eller smartphone. Alla detaljer om konstruktionen kan ses i närbild och från alla riktningar. On-knappen som skapar din virtuella
terrass har vi inte uppfunnit, men vi arbetar med detta. Fram till dess, ser din återförsäljare fram emot din förfrågan. Glöm inte ditt planeringsnummer!

Terrassplaneraren och nedladdningslänk
till megawood® 3D-appen hittar du under
denna QR-kod eller under
www.megawood.com/108
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PRODUKTINFO – FÄRgRIKT OCH FÄRgMOgNAD

Naturligt färgspektrum:
NATURBRUN

NÖTBRUN

BASALTGRÅ

LAVABRUN

SKIFFERGRÅ

SEL GRIS

INGwER

LORBEER

MUSKAT

TONKA

VARIA
CHOKLADSVART

CARDAMOM

NIGELLA

VARIA BRUN

32

VARIA GRÅ

Färgrikt
och färgmognad
Det mångsidiga färgprogrammet för megawood® barfotatrall är utformat
efter naturliga färgtoner som anpassar sig harmoniskt till din trädgårds
utseende. Se fram emot en terrass som blir mer och mer karakteristisk
med tiden. megawood® barfotatrall består upp till 75% av naturﬁber.
Produktens färg kommer att förändras något inom de kommande
månaderna efter montering för att sedan få sin permanenta och
naturliga färg, allteftersom den påverkas av solstrålar.

A VID LÄGGNING

B EFTER 1-2 MÅNADER

C EFTER 6-8 MÅNADER
SIGNUM

CLASSIC

A

B

C
NATURBRUN

NÖTBRUN

BASALTGRÅ

PREMIUM

LAVABRUN

SKIFFERGRÅ

PREMIUM PLUS

VARIA BRUN

VARIA GRÅ

DYNUM

MUSKAT
VARIA
CHOKLADSVART

TONKA

LITUM

A

B

C
NATURBRUN

NÖTBRUN

BASALTGRÅ

LAVABRUN

SKIFFERGRÅ

CARDAMOM

NIGELLA

SEL GRIS

INGwER

LORBEER

Ytterligare information hittar du i
byggschemat och under nedanstående
QR-kod: www.megawood.com/109
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PRODUKTSORTIMENT – ClASSIC BARFOTATRAll

CLASSIC men
inte vardagligt
Hur du än vrider och vänder – våra ClASSIC barfotatrall passar med lätthet in
överallt. megawood® kombinationtrallsproﬁl tillåter dubbelsidig montering –
antingen med ﬁn räﬄad eller spårad yta. Så ﬂexibelt passar vår megawood®
massivtrall för varje omgivning.

NATURBRUN

NÖTBRUN

BASALTGRÅ

LAVABRUN

SKIFFERGRÅ

ClASSIC BARFOTATRAll
Mått: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
yta: Kombinationsplank, ensidigt ﬁnräﬄat, andra sidan med spår, borstat på båda sidor, 8 mm fog
Sluten fog: Spårlister kan monteras vid montering förutsatt tillräcklig lutning och underventilation.
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ClASSIC barfotatrall,
Nötbrun, öppen fog

Användningsexempel hittar du under
nedanstående QR-kod eller
www.megawood.com/110

L XL XXL
R12-C
BORSTAD YTA

SLUTEN FOG

HALKHÄMMANDE

BREDDER
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PRODUKTSORTIMENT – ClASSIC BARFOTATRAll (VARIA)

CLASSIC varia
i form och färg
Vi har utvecklat vår ﬁnräﬄade ClASSIC barfotatrall till en klassisk variant
där profilerade och icke-profilerade ytor harmoniskt flyter samman, därav
följer ett naturligt färgspel beroende på ljusinfall. Den kantlösa plankformen
är idealisk för ytor med varierande omgivning.
Den smala 5 mm fogen kan om önskas utan problem göras om i efterhand till
en sluten fog med vår fogproﬁl P5/spårlist. De ﬁna mineralerna i vårt material
Powolit gör CLASSIC (Varia) särskilt slitstark och ännu enklare att sköta. Tack
vare sina brandhämmande egenskaper är den även idealisk för oﬀentlig miljö.

VARIA BRUN

VARIA CHOKLADSVART

VARIA GRÅ

ClASSIC BARFOTATRAll VARIA
Mått: 21 × 195 mm
yta: Ensidig, delvis räﬄat färgförlopp, 5 mm fog
Brandskyddsklass: Cﬂ-s1 enligt DIN EN 13501-1:2010 (”brandhämmande”)
Sluten fog: Spårlister kan monteras vid montering eller i efterhand förutsatt tillräcklig lutning och underventilation.
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ClASSIC barfotatrall,
Varia Brun, öppen fog

Användningsexempel hittar du under
nedanstående QR-kod eller
www.megawood.com/142

5 MM
FLERFÄRGAD

ENKEL SKÖTSEL

SMAL FOG

P5
SLUTEN FOG

L XL XXL
Cfl-s1
BRANDHÄMMANDE

R10-C
HALKHÄMMANDE

BREDDER
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PRODUKTSORTIMENT – SIgNUM BARFOTATRAll

SIGNUM med
Unik-garanti
megawood® SIgNUM barfotatrall är ”natursignerade”. Förutom den
strukturerade hyvlade ytan visar varje barfotatrall en unikt, ﬁnstrukturerad
yta. Vi nöjer oss inte med det utan förser ytan även med ett polermedel som
fungerar som skydd vid transport och montage, samt första tidens användande.
Detta polermedel slits med tiden och trallen utvecklar sin egen naturliga
lyster allt efter väderpåverkan. På detta sätt skapas en ädel och högkvalitativ
produkt. Ytan och förädlingen gör SIGNUM till en robust skönhet – och varje
terrass blir en blickfångare! De smala fogarna säkerställer en harmonisk
terrassupplevelse.

MUSKAT

TONKA

SIgNUM BARFOTATRAll
Mått: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
yta: Ensidig, oscillerande hyvlad, polerad yta med färgförlopp, 5 mm fog
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SIgNUM barfotatrall,
Muskat, öppen fog

Användningsexempel hittar du under
nedanstående QR-kod eller
www.megawood.com/111

L XL XXL
5 MM
FLERFÄRGAD

HYVLAD YTA

SMAL FOG

R10-C
HALKHÄMMANDE

BREDDER
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PRODUKTSORTIMENT – PREMIUM BARFOTATRAll / PREMIUM PlUS BARFOTATRAll

PREMIUM / PLUS
naturligt hyvlat
Unikt som naturen själv: den ﬁna, individuellt hyvlade trallytan, vår megawood®
PREMIUM barfotatrall. I en patenterad hyvlingsprocess får trallen sin levande
struktur – vilket gör vår produkt omisskännlig. Upptäck den unika ytstrukturen
i olika ljusförhållanden. Ännu lyxigare blir det med PREMIUM PLUS med ﬁnaste
ytstruktur i två mörka, ädla färger.

NATURBRUN

NÖTBRUN

BASALTGRÅ

PLUS: LAVABRUN

PLUS: SKIFFERGRÅ

PREMIUM & PREMIUM PlUS BARFOTATRAll
Mått: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
yta: oscillerande hyvlad yta, borstad undersida, 8 mm fog
Brandskyddsklass (bara Premium Plus): Cﬂ-s1 enligt DIN EN 13501-1:2010 (”brandhämmande”)
Sluten fog: Spårlister kan monteras vid montering förutsatt tillräcklig lutning och underventilation.
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PREMIUM barfotatrall (Jumbo),
Naturbrun, öppen fog

Användningsexempel hittar du under
nedanstående QR-kod eller
www.megawood.com/112

L XL XXL
R11-C
HYVLAD YTA

SLUTEN FOG

HALKHÄMMANDE

BREDDER

PREMIUM PlUS barfotatrall (Jumbo),
Lavabrun, sluten fog

Användningsexempel hittar du under
nedanstående QR-kod eller
www.megawood.com/113

L XL XXL
R11-C
HYVLAD YTA

SLUTEN FOG

HALKHÄMMANDE

Cfl-s1
BRANDHÄMMANDE

BREDDER
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PRODUKTSORTIMENT – DyNUM BARFOTATRAll

DYNUM
oförstörbart vackert
Dynamiskt blåsta sanddyner i Sahara har inspirerat oss till en trall med ett
distinkt utseende. Låt dig hänföras av DyNUM barfotatrall på din terrass
och upplev den vackra eﬀekten vid olika ljusinfall.
För din trädgårds vackraste plats eller för uteserveringar och hotellterrasser,
men även förskolor är DYNUM det rätta valet.
Det homogena, genomfärgade trämaterialet utan ytterligare
plastommantling klarar höga krav och är särskilt slitstark.

CARDAMOM

NIGELLA

EXTRAST

A

25 x 293 RKT
mm
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DyNUM BARFOTATRAll
Mått: 21 × 242 mm, 25 × 293 mm
yta: Ensidigt strukturerad, oscillerande borstad, polerad yta, 5 mm fog
Särskilt: Polering för första skydd, slitstark, robust
Brandskyddsklass: Cﬂ-s1 enligt DIN EN 13501-1:2010 (”brandhämmande”)

DyNUM barfotatrall,
21 x 242 mm
Cardamom, öppen fog

Användningsexempel hittar du under
nedanstående QR-kod eller
www.megawood.com/114

L XL XXL
5 MM
ENKEL SKÖTSEL

SMAL FOG

Cfl-s1
BRANDHÄMMANDE

R10-C
HALKHÄMMANDE

BREDDER
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PRODUKTSORTIMENT – MEgAlITE lJUSSySTEM

megalite
för nattugglor
Vill du beundra din terrass i mörkret? Då skapar du stämningsfulla ljusaccenter
med megalite. Kombinationen av lED-linjär belysning och spots är det
klassiska komplementet till våra megawood® terrasser. megalite systemet
kan användas både vågrätt och lodrätt. Den nya LED-linjära belysningen kan
förkortas individuellt och kan anpassas till alla terrasstorlekar. Det homogena
ljusbandet ger ifrån sig ett behagligt varmt ljus. I samspel med lED-spots
skapar du en individuell justerbar ljusstämning på din terrass.

lED-lINJÄR-BElySNINg
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 w/36 w/45 w;
24 V DC IP65
Aluminium/plast

lED-SPOT MINI/MAXI
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 w/0,5 w; 24 V DC IP67
Rostfritt stål

vågrätt byggsätt

lodrätt byggsätt
FÖRDElAR
Individuell styrning: Dämpningsbar belysning och spots med fjärrkontroll
Tillbehör: Radiostyrningsset, repeater, fördelare & förlängningar
Montering: Linjär-belysning kan förkortas individuellt och passar därmed för din terrasstorlek.
Alla delar kan enskilt bytas ut
Energiklasser: Armaturerna innehåller inbyggda LED-lampor av energieﬀektivitetsklasserna A ++ till A.
Lamporna kan inte bytas ut i armaturen.
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Användningsexempel hittar du under
nedanstående QR-kod eller
www.megawood.com/158
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PRODUKTSORTIMENT – KONSTRUKTIONSTRÄPROgRAM

Konstruktionsträ –
Systemelement
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KONSTRUKTIONSBAlKAR L: 360 cm
RUND | FyRKANTIg |
ÅTTAKANTIg | OVAl
Ø 90 mm | 90 x 90 mm |
90 x 90 mm | 90 x 60 mm

FÄRgER

KONSTRUKTIONSPlANKA
40 x 112 mm / L: 360 cm
40 x 145 mm / L: 420 cm

FÄRgER

PARKBÄNK
40 x 112 mm,
Totallängd: 180 cm

BlOMlÅDA
100 x 100 cm
Individuella mått
på förfrågan

SANDlÅDA
Individuellt utförande
på förfrågan

FÄRgER

FÄRgER

FÄRgER

TRAPPA
megawood® konstruktionsbalkar
övertygar tack vare dess väderbeständighet och stabilitet.

BRyggA
Även i miljömässigt mycket utsatta
områden är megawood® konstruktionsbalkar ett förstahandsval. De kan
till och med användas som bryggor.

STAKET
Staketelement av megawood®
konstruktionsbalkar och
betong: en kombination
för evigheten.

megawood® konstruktionsträ är stabilt,
väderbeständigt och tåligt. Systemelementen
kan användas för att bygga sandlådor, upphöjda blomlådor eller höljen för återvinningskärl och till och med hela carports*. Den nya
rombproﬁlen möjliggör en attraktiv träpanel
som kan synligt skruvas eller osynligt fästas
med en klämma.
* Observera alla byggnadsföreskrifter.

Användningsexempel för rombproﬁler samt
monteringshjälp hittar du under
nedanstående QR-kod eller på Internet
under www.megawood.com/153

NyTT
ROMBPROFIl
20,5 x 81 mm / L: 420 cm
FÄRgER

KlÄMMA
Rostfritt stål V2A och
Rostfritt stål svärtad V2A
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NATUR › FIBER › FASAD – Monteringsunder nu
hos megawood®

”Vi tänker vidare” – Denna ﬁlosoﬁ återspeglas inte bara i våra olika
terrass- och trädgårdsprodukter. Vårt megawood® material
ﬁnns nu även i luftiga fasadhöjder. All vår
erfarenhet och materiella fördelar ﬂyter
in i skyddet av din byggnad.
megawood® fasadsystem trotsar alla element.
Det är vattenavvisande, motståndskraftigt
och framför allt hållbart. Panelvarianterna i
olika bredder och ytor pryder din byggnad,
skyddar din isolering och uppfyller därmed de
energi och ekologiska kraven på moderna
byggnader. Naturligt som alltid ”med system”:
våra matchande proﬁler och väggvinklar möjliggör snabb installation med ett klick och
skapar utrymme för isolering och ventilation.
megawood® fasadsystem är lika lämpligt för
renovering som nybyggnation av kommersiella- och bostadshus.
lär dig mer: www.megawood.com/139

SEL GRIS

INGWER

LORBEER

Kan även fås i Varia Chokladsvart,
Varia Grå och Varia Brun.
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Det fullständiga sortimentet i alla färger
och ytor hittar du på vår webbsida och i vår
fasadbroschyr www.megawood.com/154
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Terrassystem
BARFOTATRAll

Mått

Kantplatta

Fog

Fogproﬁl

Färger

ClASSIC

21 x 145 mm

17 x 72 mm

8 mm

Spårlist

NATURBRUN

L: 300/360/420/480/540/600 cm

L: 360 cm

NÖTBRUN

21 x 242 mm (Jumbo)

BASALTGRÅ

L: 420/480/600 cm

LAVABRUN
SKIFFERGRÅ

ClASSIC VARIA

21 x 195 mm

17 x 72 mm

L: 420/480/600 cm

L: 360 cm

5 mm

Foglist P5

VARIA CHOKLADSVART
VARIA BRUN
VARIA GRÅ

PREMIUM/PlUS

21 x 145 mm

17 x 72 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

L: 360 cm

8 mm

Spårlist

NATURBRUN
NÖTBRUN

21 x 242 mm (Jumbo)

BASALTGRÅ

L: 300*/360*/420/480/540*/600 cm

LAVABRUN *
SKIFFERGRÅ *

SIgNUM

21 x 145 mm

17 x 72 mm

L: 300/360/420/480/540/600 cm

L: 360 cm

5 mm

MUSKAT

nej

TONKA

21 x 242 mm (Jumbo)
L: 300/360/420/480/540/600 cm

DyNUM

21 x 242 mm

17 x 72 mm

L: 360/420/480/540/600 cm

L: 360 cm

5 mm

nej

NIGELLA
CARDAMOM

25 x 293 mm
L: 360/420/480/540/600 cm

STENTRÄPlATTOR
lITUM

21 x 295 mm

17 x 72 mm

L: 239,5 cm

L: 239,5 cm

5 mm

Foglist P5

SEL GRIS
LORBEER
INGwER

* bara Premium Plus

Alla enskilda delar från vårt sortiment
hittar du i byggplanen eller under
www.megawood.com/157

50

NATURBRUN

NÖTBRUN

BASALTGRÅ

LAVABRUN

SKIFFERGRÅ

MUSKAT

TONKA

CARDAMOM

NIGELLA

LORBEER

SEL GRIS

INGwER

VARIA BRUN

VARIA GRÅ

VARIA CHOKLADSVART

megalite

Mått + tekn. uppgifter
Ø 34 mm

0,25 w; 24 V DC IP67

Ø 60 mm

0,5 w; 24 V DC IP67

Material

Särskilda fall

Rostfritt stål

10 lumen pro spotlight
28 lumen pro spotlight

H: 21 mm; B: 62 mm

Aluminium

Två täckvarianter för vågrät och

24 V DC IP65

plast

lodrätt montering

L: 360 cm; 27 w

729 lumen per linjär-belysning

L: 480 cm; 36 w

972 lumen per linjär-belysning

L: 600 cm; 45 w

1.215 lumen per linjär-belysning
(200 lumen per löpmeter)

Anvisning: Armaturerna innehåller inbyggda LED-lampor av energieﬀektivitetsklasserna A ++ till A.
Lamporna kan inte bytas ut i armaturen.

VENTIlATIONSgAllER
105 x 21 mm

Rostfritt stål V2A

Förbättrar bakventilation och

L: 200 cm

borstat

skyddar underkonstruktionen
mot fukt

UNDERKONSTRUKTION
FIX STEP

KON S T R U K T I ON S BAl K A R

B ETON g -

KON S TRUK TION S B A lKAR

40 x 60 mm | L: 360 cm

K A N TS TEN

40 x 60 mm | L: 360 cm

F I X S T EP PÅ S AT S D El

g UMMIPA D

79 x 58 x 63 mm

60 x 100 mm
Tjocklek: 3/10 /20 mm

F I X S T EP KOM F OR T PA D
för stegdämpning
FIX STEP UPPTAgNINg STANDARD

A l lT I ETT S PÅ RK l AMMER

116 x 60 x 55 mm

Monteringsförenkling med
verktyg ”ZAMMER”

F I X S T EP S TA N DA R D P l ATTA
270 x 180 x 71 mm

Utgivare: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Tyskland
Koncept/design/layout: toolboxx-media, Magdeburg, Tyskland
Text: toolboxx-media, Stefanie Härtel
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I. Mäteling, K. Führer, P. Stark, Holz-Speckmann GmbH & Co. KG, ohenze – Fotolia, Yuriy Bucharskiy – istock
Förbehåll för ändringar. Färger och graﬁk kan variera beroende på tryckteknik.
Edition: 1. edition 2020 Svenska
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Marker
UPPlEV MEgAWOOD ® INTERAKTIVT

DIN FACKHANDlARE

Med megaplaner appen för iOS och Android bygger du virtuellt en
megawood® terrass för ditt hus. Ange helt enkelt dimensionerna på
din önskade terrass och få din individuella plan! Betrakta din nya
megawood® terrass från alla riktningar: underkonstruktion till
barfotatrall. Placera helt enkelt denna markörsida där din terrass ska
byggas, skanna markören med din smartphone eller surfplatta och
upplev din nya terrass live och i 3D. Du kan också hitta markören för
utskrift under www.megawood.com/118

www.megawood.com

