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SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH PRODUKTINFORMATION

BRA KVALITET SEDAN 1947
Vestre utvecklar och producerar prisbelönta designmöbler för offentlig miljö.
Möblerna håller mycket god kvalitet och kan med minimalt underhåll stå
utomhus många år. Vestre har ett starkt miljöengagemang och vår produktion är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi är
medlem av Initiativ för Etisk Handel (IEH) och kompenserar för alla klimatgasutsläpp i enlighet med gällande FN- och EU-standarder. All produktion
sker i moderna lokaler i Norge och Sverige.
MÖBLER FRÅN VESTRE ÄR TILLVERKADE FÖR ATT HÅLLA
Alla komponenter är dimensionerade för långvarigt bruk och slitage i hårda
miljöer. Ståldelar och rörkonstruktioner har en godstjocklek på 3-16 mm.
Ståldetaljerna bearbetas genom användande av modern laser- och plasmateknologi. Detta är en miljövänlig och säker process som säkrar optimalt
resursutnyttjande. Svetsprocessen sker både manuellt och med svetsrobotar. Delarna helsvetsas för att säkra maximal styrka och hållbarhet.
För att förhindra rost varmförzinkas allt stål. Processen består av att stålet
sänks ned i ett bad med flytande zink (450°C). Behandlingen är miljövänlig
och sker i enlighet med NS-EN ISO 1461. Förväntad livslängd för varmförzinkade ståldetaljer är minimum 20-30 år. Allt tillhörande fästmaterial är
endera i varmförzinkat eller i syrafast stål.
Ståldetaljer kan lackeras i valfri RAL- eller NCS-färg. Före lackering påförs
ett tunt lager zinkmanganfosfat. Detta motverkar korrosion och förhindrar
genomträngning av syre och fukt. Resultatet av lackeringsprocessen är en
mycket hållbar yta som uppfyller kraven för korrosionsklass C5 (kustområden med hög salthalt). Polyesterpulverlackering innehåller inga skadliga
lösningsmedel.
De flesta möbler kan också tillverkas av Cortenstål®, som ger en elegant och
varaktig rostyta.
Trädetaljerna levereras som standard i royalimpregnerad furu (Linax+).
Detta är en miljövänlig process baserad på naturlig linolja som tränger in
i trävirket under högt tryck och värme. Standard utförande är furu natur
(opigmenterat), alternativt brunpigmenterat. För inomhusbruk rekommenderas oljad ek. Vestre levererar andra träslag och material efter förfrågan,
men som ett led i vår miljöpolicy använder vi inte regnskogsvirke.
Alla produkter kan fås med antigrafittibehandling från fabrik.
Se också vestre.com/kvalitet.

VESTREQUALITYPROGRAMME™
Livstidsgaranti mot rost Designmöbler från Vestre rostar inte. Alla ståldetaljer varmförzinkas. Skruvar och beslag levereras i varmförzinkat, rostfritt eller
syrafast stål. Vid normal användning och utan extrema påfrestningar, erbjuder därför Vestre livstidsgaranti mot rost. Med livstidsgaranti avses normal
livslängd för utemöbler av mycket god kvalitet. Mindre pigmentfläckar och/
eller missfärgningar är inte onormalt efter många år ute i väder och vind.
15 års garanti för lack och trä
Som ett resultat av en avancerad pulverlackeringsprocess, lämnar Vestre
15 års häftgaranti på lackerade ytor som inte blir utsatta för mekaniska
skador, etsande kemikalier eller liknande. Alla trädetaljer impregneras på ett
miljövänligt och säkert sätt, därför lämnar vi också 15 års garanti mot rötskador i trävirket (gäller standard Linax+-impregnering).
Klimatneutral organisation
Vestre arbetar systematiskt med att reducera egna utsläpp av skadliga
klimatgaser. Vi kompenserar dessutom för utsläpp relaterat till produktion
och distribution. Vestre är stolta över att vara den första leverantören av
klimatneutrala designmöbler för offentlig miljö.
Tryggt och rättvist
Vestre har produktion i Skandinavien. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade
enligt ISO 9001 och 14001. Medlemskapet i Initiativ för Etisk Handel (IEH)
förpliktar oss dessutom till att främja anständiga arbets- och miljöförhållanden hos våra underleverantörer, och att samverka för att värna om
mänskliga rättigheter och en bärkraftig utveckling.
Reservdelar
De första möblerna från Vestre såg dagens ljus för över 60 år sedan. Flera
är fortfarande i bruk. Under produktens livslängd kan det naturligtvis uppstå
yttre skador eller behov av utökat underhåll. Vestre lagerför alla reservdelar
under produktens hela livslängd.
SKÖTSELRÅD
Ståldetaljer
Varmförzinkade och pulverlackerade stålprodukter är i grunden underhållsfria, men regelbunden rengöring rekommenderas. Produkter som är nyförzinkade, kan på grund av kondens och fuktighet ha lite vitrost. Detta har
ingen inverkan på produktens livslängd och med normala väderförhållanden
kommer det att sköljas bort. Alla ståldetaljer kan högtrycksspolas, men använd inga kemikalier. Om man efter några år önskar fräscha upp lackerade
ytor används en vanlig lackvårdsprodukt.
Trädetaljer
Linoljeimpregnerat trä (Linax+) är inte UV-beständigt och grånar efter
några år. För att förebygga sprickor och förlänga träets livslängd, rekommenderas att träet oljas vart 3-5 år beroende på slitage, väder och vind. Rekommenderad olja kan beställas från Vestre (3 liter). Man kan även använda
en linoljebaserad träolja för impregnerade material. För att friska upp lite
av glöden i träet rekommenderas att en olja med färgpigment används. För
målat och betsat trävirke får man, av naturliga orsaker, räkna med tätare
underhåll.
Övrigt
Det rekommenderas att alla skruvar och låsmuttrar efterdras efter någon
veckas bruk.

