
SiOO:X ADVANCE
WOOD SYSTEM 

En kollektion med forbehandlet træ af højeste kvalitet

SiOO:X Kernefyrrebrædder
– Sioo:x-behandlet kernefyr med  
en meget høj andel af kerneved

SiOO:X Granpaneler
– Træ med mulighed for tilpassede profiler, farver og mål 



– er en kollektion med forbehandlet træ af højeste kvalitet. 
Systemet beskytter træet mod regn, frost, UV, råd og 
skimmel svamp*. Med forbehandlet træ fra SiOO:X Advance 
Wood System får du det nyeste inden for teknologi, inno-
vation og kompetence. 

Det sparer penge, tid og en hel del arbejde. Vælg mellem kernefyrretræ fra 
de svenske skove i Norrland fra den hårdeste del af træet og grantræ fra det 
smålandske højland. 

PRODUKTER

SiOO:X KERNEFYRREBRÆDDER 

– Sioo:x-behandlet kernefyr med en høj andel af kerneved.

SIOO:X GRANPANELER 
– Træ af høj kvalitet med mulighed for tilpassede profiler, farver og mål. 
Brandsikret i klasse D.

Hvorfor SiOO:X Advance Wood System?
Sammenlignet med traditionelt behandlet træ er SiOO:X Advance Wood-pro-
dukterne klar til brug og kan monteres umiddelbart efter levering. Der kræ-
ves ingen behandlinger her og nu. Det betyder, at du bliver hurtigere færdig, 
processen bliver mere omkostningseffektiv og resultatet enestående! 

Produkterne behandles industrielt inden døre i et kontrolleret miljø, så de 
kan holde længere i netop dit udendørs projekt. Påføringen bliver dermed 
altid ensartet, og resultatet er god kvalitet og et æstetisk tiltalende look. 

Takket være kombinationen af høj kvalitet på træet, Sioo:x-behandlingen samt 
at produkterne kontrolleres løbende, får du noget træ, der på suveræn vis 
modstår angreb af råd og skimmelsvamp over lang tid. Og det helt uden at gå 
på kompromis med miljøet. 

Et fremragende valg for den kræsne, den miljøbevidste, den der ønsker 
ultra moderne teknologi, og den der vil spare tid og penge i det lange løb! 

*se sioox.dk

 

SiOO:X Advance Wood System





Terrasselandskab med SiOO:X Kernefyrrebrædder. Terrasseområde med svømmebassin og SPA- 
fornemmelse, som blev bygget og præsenteret i svenska TV-programmet ”Roomservice VIP” i 2021. 



Sioo:x-behandlet kernefyr med en meget høj andel af 
kerne ved.

SiOO:X Kernefyrrebrædder er tømmer fra norrlandske skove med en meget 
høj andel af kerneved, i gennemsnit ca. 98 %, industrielt behandlet med 
SiOO:X Terrasse (Træbeskyttelse og Overfladebeskyttelse). Beskyttelses-
metoden bag SiOO:X er hentet fra naturens egen måde at mineralisere træ 
på. Træbeskyttelsen trænger ned i træet og giver dermed en naturlig og 
sikker beskyttelse. 

Gennem forskning og udvikling er vi kommet frem til en unik metode, som 
ved mekanisk bearbejdning af kernefyrretræets hårde overflade gør den 
modtagelig for vores produkt. På den måde udnytter vi kerneveddets natur-
lige modstandskraft og forøger bestandigheden ved hjælp af kislen. Dermed 
øges også materialets æstetiske levetid. SiOO:X Kiselimprægnering giver en 
smuk grå overflade over tid, som er nem at holde ren, men også kølig og glat 
at gå på. Sioo:x-behandlingen kaldes indikativ, da den indeholder pigmenter, 
som fra starten, sammen med kislen, giver et meget fint udseende. 

EGENSKABER 

• Skandinavisk lyst og naturligt udseende 

• Klar til montering og brug straks efter levering 

• Behandlet for at modstå råd, se sioox.dk 

• Svensk tømmer med kontrolleret oprindelse 

• Høj, optimeret andel af kerneved

• Meget lang levetid 

Oprindelsesland: Sverige

Skovcertifikat: FSC® eller PEFCTM

Fugtindhold ved levering: Ca. 18 %

Længder: 3,0–5,4 m

Dimensioner: 28x120, 28x145 mm

Forbrug:
120 mm ca. 8,3 lbm/kvm, 145 mm ca. 6,8 
lbm/kvm

Overflade: 
Struktureret, farvet forside med affasede 
kanter

Behandling: SiOO:X Terrasse + Indikativ grå tone

Latinsk navn:  Pinus Sylvestris

SiOO:X Kernefyrrebrædder 

Mere information om SiOO:X Kernefyrrebrædder kan findes på vores hjemmeside www.sioox.dk

KORTE FAKTA: 



Oprindelsesland: Sverige

Skovcertifikat FSC® eller PEFC™

Fugtindhold ved levering: Ca. 18 %

Længder: 3,0-5,4 m

Dimensioner:* 22x120 mm, 22x45 mm

Forbrug: 
120 mm ca. 8,3 lbm/kvm, 45 mm ca. 22,2 
lbm/kvm

Overflade: Finsavet forside og høvlet bagside

Behandling: 
SiOO:X Panel Clear Coat eller SiOO:X 
Træbeskyttende Panelfarve

Latinsk navn:  Picea abies

Brandklasse
SiOO:X Panelmaling D-s1, d0 /  
SiOO:X Panel D-s2, d0

KORTE FAKTA: 

SiOO:X Granpaneler

Træ af høj kvalitet med mulighed for tilpassede profiler, 
farver og mål.

SiOO:X Granpaneler er paneler fra svenske skove, industrielt behandlet 
med SiOO:X Panel (Træbeskyttelse og Overfladebeskyttelse) Beskyttelses-
metoden bag SiOO:X er hentet fra naturens egen måde at mineralisere træ 
på; den trænger dybt ned i træet og giver en naturlig og sikker beskyttelse. 
SiOO:X Kiselimprægnering giver en smuk grå overflade over tid, som er nem at 
holde ren. Og det helt uden at gå på kompromis med miljøet. 

SiOO:X Granpaneler fås i flere forskellige dimensioner og behandlinger, for at 
det skal være let for dig som kunde at vælge efter din personlige smag.

EGENSKABER 

• Naturnært, sobert udseende uden glans 

• 6 forskellige dæklaserende kulører 

• 4 forskellige lasurer 

• Klar til montering og brug straks efter levering 

• Behandlet for at modstå råd, se sioox.dk

• Brandsikret i klasse D. 

• Svensk tømmer med kontrolleret oprindelse 

• Meget lang levetid

Dæklasurer

Lasurer

Mere information om SiOO:X Granpaneler kan findes på vores hjemmeside 
www.sioox.dk

* Udgå fra VilmaBas. For øvrige dimensioner sendes en forespørgsel til info@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 lysne over tid

SiOO:X  
TRÆBESKYTTENDE 

PANELFARVE

Mere information om SiOO:X Granpaneler kan findes på vores hjemmeside www.sioox.dk



www.sioox.dk

Patenteret træbeskyttelse 
som er designet af naturen
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Der tages forbehold for evt. ændringer. Se sioox.dk for seneste informationer.


