
SiOO:X ADVANCE
WOOD SYSTEM 

En kollektion med för behandlat trä  
av högsta kvalitet

SiOO:X Kärnfurutrall  
– Sioo:x-behandlad kärnfuru med 

mycket hög andel kärnved

SiOO:X Vulcan Trall & Panel  
– Sioo:x-behandlad Termo Radiata Furu

SiOO:X Granpanel  
– Trä med  möjligheter till anpassade 

profiler, färger och mått 



– är en kollektion av för behandlat trä av högsta kvalitet.     
Systemet skyddar träet mot regn, frost, UV, röta och mögel*. 
Med förbehandlat trä från SiOO:X Advance Wood System, 
får du det senaste inom teknik, innovation och kompetens. 

Det sparar pengar, tid och en hel del arbete. Välj mellan Vulcan Radiata Furu, 
med lågt avtryck på klimatet, Kärnfuruved från svenska skogar i Norrland av 
den hårdaste del av tallen och gran från Småländska höglandet. 

PRODUKTER

SiOO:X KÄRNFURUTRALL 

– Sioo:x-behandlad kärnfuru med hög andel kärnved.

SIOO:X GRANPANEL 
– trä av hög kvalitet med  möjligheter till anpassade profiler, färger och mått. 
Brandskyddat i klass D.

SIOO:X VULCAN TRALL & PANEL 

– Sioo:x-behandlad Termo Radiata Furu. Värmebehandlad (termo) som tillför 
rötskydd (Beständighetsklass 1, högsta klassen). 
Panelen är brandskyddad i klass D.

Varför SiOO:X Advance Wood System?
Jämfört med traditionellt behandlat trä är SiOO:X Advance Wood-produkterna 
redo att användas och monteras direkt efter leverans. Inga behandlingar 
ska göras där och då. Ett resultat av detta är att du blir färdig fortare, det blir 
kostnads effektivt och resultatet enastående! 

Produkterna behandlas industriellt inomhus i en kontrollerad miljö för att 
hålla längre i just ditt utomhusprojekt. Appliceringen blir därigenom alltid 
jämn och resultatet är god kvalitet och estetiskt tilltalande. 

Genom kombination av hög kvalitet i träet, Sioox-behandlingen och att pro-
dukterna kontrolleras kontinuerligt får du ett virke som står emot röt angrepp 
och mögel på ett suveränt sätt över lång tid. Och dessutom helt utan att kom-
promissa med miljön. 

Ett enastående val för den kräsne, den miljömedvetne, den som vill ha den 
modernaste tekniken och den som vill spara tid och pengar i det långa loppet! 

*se sioox.se

 

SiOO:X Advance Wood System





Altanlandskap med SiOO:X Kärnfurutrall. Uteplats med pool och SPA-känsla som 
byggdes och presenterades i TV-programmet ”Roomservice VIP” 2020. 



Sioo:x-behandlad kärnfuru med mycket hög andel kärnved.

SiOO:X Kärnfurutrall är av virke från norrländska skogar med mycket hög 
andel kärnved, i genomsnitt ca 98%, behandlad industriellt med SiOO:X 
Altan (Träskydd och Ytskydd). SiOO:X sätt att skydda är hämtat från natu-
rens egna sätt att mineralisera trä. Träskyddet tränger ner i träet för att ge 
ett naturligt och säkert skydd. 

Genom forskning och utveckling har vi kommit fram till en unik metod som, 
genom att bearbeta kärnfurans hårda yta mekaniskt, gjort den mottaglig 
för vår produkt. På det viset utnyttjar vi kärnvedens naturliga motstånds-
kraft och bygger på beständigheten med kislet. Därmed ökar även materialets 
estetiska livslängd. SiOO:X kiselimpreg nering ger en vacker grå yta över tid, 
är lätt att hålla ren, men också sval och len att gå på. SiOO:X-behandlingen 
kallas indikativ, då den inne håller pigment, som redan från början, tillsam-
mans med kislet, ger ett mycket fint utseende. 
  

EGENSKAPER 

• Skandinaviskt ljust och naturnära utseende 

• Klar att montera och använda direkt efter leverans 

• Behandlad för att stå emot röta, se sioox.se 

• Svenskt virke med kontrollerat ursprung 

• Hög, optimerad andel kärnved

• Mycket lång livslängd 

Ursprungsland: Sverige

Skogscertifikat:   FSC ®

Fuktkvot vid leverans: Ca 18%

Längder: 3,0 – 5,4 m

Dimensioner: 28x120, 28x145 mm

Åtgång:   
120 mm ca 8,3 lpm/kvm, 145 mm ca 6,8 
lpm/kvm

Yta: 
Strukturerad, färgad framsida med  
av rundade kanter

Behandling: SiOO:X Altan + Indikativ grå ton  

Latinskt namn:  Pinus sylvestris

SiOO:X Kärnfurutrall 

Mer information om SiOO:X Kärnfurutrall finns på vår hemsida www.sioox.se

KORT FAKTA: 



Ursprungsland: Sverige

Skogscertifikat:   FSC®

Fuktkvot vid leverans: Ca 18%

Längder: 3,0 – 5,4 m

Dimensioner: 
22x120 mm, 22x45 mm och på beställning 
med Vilmabas som grund

Åtgång:   
120 mm ca 8,3 lpm/kvm, 45 mm ca 22,2 
lpm/kvm

Yta: Finsågad framsida och hyvlad baksida

Behandling: 
SiOO:X Panel eller SiOO:X Träskyddande 
Panelfärger   

Latinskt namn: Picea abies

Brandklass:
SiOO:X Panelfärg D-s1, d0  
SiOO:X Panel D-s2, d0 

KORT FAKTA: 

SiOO:X Granpanel

Trä av hög kvalitet med  möjligheter till anpassade  
profiler, färger och mått.

SiOO:X Granpanel är panel från Svenska skogar behandlad med SiOO:X  
Panel (Träskydd och Ytskydd). SiOO:X sätt att skydda är hämtat från natu-
rens egna sätt att mineralisera trä och tränger djupt ner i träet för ett natur-
ligt och säkert skydd. SiOO:X Kiselimpregnering ger en vacker grå yta över tid 
som är lätt att hålla ren. Dessutom helt utan att kompromissa med miljön. 

SiOO:X Granpanel finns i flera olika dimensioner och behandlingar för att det 
ska vara enkelt för dig som kund att välja efter vad du har för tycke och smak.    

EGENSKAPER 

• Naturnära sobert utseende utan glans 

• 6 olika täcklaserande kulörer 

• 4 olika lasyrer 

• Klar att montera och använda direkt efter leverans 

• Behandlad för att stå emot röta, se sioox.se

• Brandskyddad i klass D. 

• Svenskt virke med kontrollerat ursprung 

• Mycket lång livslängd

Täcklasyrer

Lasyrer

Mer information om SiOO:X Granpanel finns på vår hemsida www.sioox.se



1. Cloud Grey 2. Oyster Grey 3. Shark Grey 4. Fog Grey 5. Thunder Grey 6. Lava Grey

1 2 3 4 5 6

2. Oyster Grey 3. Shark Grey 4. Fog Grey *1. Cloud Grey

1 2 3 4

* Kan ljusna över tid

SiOO:X 

TRÄSKYDDANDE 

PANELFÄRGER   

Mer information om SiOO:X Granpanel finns på vår hemsida www.sioox.se



SiOO:X-behandlad altan, ( i Svedala) i TermoAsk ca 9 mån efter behandling. På Vulcan Trall uppnås ett liknande utseende.



Skogscertifikat:   FSC ®

Fuktkvot vid leverans: Ca 7%

Längder: 4,2 m och 4,8 m 

Dimensioner:  27x140 mm 

Åtgång:   140 mm ca 7,1 lpm/kvm

Yta: Hyvlad fram- och baksida 

Behandling: SiOO:X Altan  

Latinskt namn: Pinus radiata 

Rötskydd Beständighetsklass 1

SiOO:X Vulcan Trall 

KORT FAKTA:  

Mer information om SiOO:X Vulcan finns på vår hemsida www.sioox.se

Sioo:x-behandlad Termo Radiata Furu.

SiOO:X Vulcan Trall är värmebehandlad (termo), har låg miljöpåverkan och har 
behandlats med SiOO:X Altan (Träskydd och Ytskydd). SiOO:X sätt att skydda 
är hämtat från naturens egna sätt att mineralisera trä och tränger djupt ner i 
träet för ett naturligt och säkert skydd. SiOO:X Kiselimpregnering ger en 
vacker grå yta över tid som är lätt att hålla ren, men också sval och len att gå 
på. Dessutom helt utan att kompromissa med miljön. 

Vulcanvirket är det mest exklusiva material vi arbetar med och genom sina 
speciella egenskaper gör det trallen till en fantastisk premiumprodukt.   
SiOO:X Vulcan Trall finns i dimensionen 27x140 mm. 

Trallen är djupt choklad brun vid leverans och blir vackert grå med tiden i en 
mognadsprocess. Den vackra ådringen och den näst intill kvistfria ytan gör 
Vulcan virket unikt och ger en magnifik yta. 

EGENSKAPER 

• Naturnära sobert utseende utan glans 

• Klar att montera och använda direkt efter leverans 

• Behandlad för att stå emot röta, se sioox.se 

• Kontrollerat ursprung med låg miljöpåverkan 

• Mycket lång livslängd

Värmebehandlad (termo) som tillför rötskydd (beständighetsklass 1, högsta 
klassen). 



Sioo:x-behandlad Termo Radiata Furu.

SiOO:X Vulcan Panel är värmebehandlad (termo), har låg miljöpåverkan och 
har behandlats med SiOO:X Panel (Träskydd och Ytskydd). SiOO:X sätt att 
skydda är hämtat från naturens egna sätt att mineralisera trä och tränger 
djupt ner i träet för ett naturligt och säkert skydd. SiOO:X Kiselimpregnering 
ger en vacker grå yta över tid som är lätt att hålla ren och dessutom helt 
utan att kompromissa med miljön. 

Vulcanvirket är det mest exklusiva material vi arbetar med och genom sina 
speciella egenskaper gör det panelen till en fantastisk premiumprodukt.  
SiOO:X Vulcan Panel finns i flera olika dimensioner för att det ska vara enkelt 
för dig som kund att välja utefter vad du har för tycke och smak. 

SiOO:X Vulcan Panel är djupt chokladbrun vid leverans och blir vackert grå 
med tiden i en mognadsprocess. Den vackra ådringen och den näst intill kvist-
fria ytan gör Vulcanvirket unikt och ger en magnifik yta.    

EGENSKAPER 

• Naturnära sobert utseende utan glans 

• Klar att montera och använda direkt efter leverans 

• Behandlad för att stå emot röta 

• Kontrollerat ursprung med låg miljöpåverkan 

• Mycket lång livslängd

• Brandskyddad i klass D.

Värmebehandlad (termo) som tillför rötskydd (beständighetsklass 1, högsta 
klassen). 

Skogscertifikat:   FSC®

Fuktkvot vid leverans: Ca 7%

Längder: 4,2 m och 4,8 m 

Dimensioner: 
22x90 mm, 22x190 mm, 22x45 mm och på 
beställning med Vilmabas som grund   

Åtgång:   
90 mm ca 11,1 lpm/kvm, 190 mm ca 5,3 lpm/
kvm, 45 mm ca 22,2 lpm/kvm

Yta: Microrillad framsida och hyvlad baksida 

Behandling: 
SiOO:X Panel eller SiOO:X Träskyddande 
Panelfärger  

Latinskt namn: Pinus radiata 

Brandklass: D-s1, d0  /  D-s2, d0

Rötskydd Beständighetsklass 1

SiOO:X Vulcan Panel

KORT FAKTA: 



The Balance Studio. SiOO:X Vulcan Panel på ett AbodoWood-projekt på Nya Zeeland. 



www.sioox.se

Patenterat träskydd som 
är designat av naturen
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Reservation för ev. ändringar. För senaste information sioox.se.


