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FDV OG PRODUKTINFORMASJON

GOD KVALITET SIDEN 1947
Vestre utvikler og produserer prisbelønte designmøbler for by- og uterom.
Møblene har meget god kvalitet og kan med minimalt vedlikehold stå
utendørs svært lenge. Vestre har et sterkt miljøengasjement og vår produk
sjon er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Vi
er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) og kompenserer for alle klima
gassutslipp i henhold til gjeldende FN- og EU-standarder. All produksjon skjer
i moderne lokaler i Norge og Sverige.
MØBLER FRA VESTRE ER SKAPT FOR Å VARE
Alle komponenter er dimensjonert for langvarig bruk og slitasje i værharde
miljøer. Stålplater og rørkonstruksjoner har en godstykkelse på 3-16 mm.
Ståldetaljer bearbeides ved bruk av moderne laser- og plasmateknologi.
Dette er en svært miljøvennlig og nøyaktig prosess som sikrer optimal ressursbruk. Sveiseprosessen skjer både manuelt og ved bruk av roboter. Delene
helsveises for å sikre maksimal styrke og holdbarhet.
For å hindre rust blir alt ubehandlet stål varmforzinket. Prosessen foregår
ved at stålet senkes ned i et bad med flytende zink (450 °C). Behandlingen
er miljøvennlig og skjer i henhold til NS-EN ISO 1461. Forventet levetid på
ståldeler som er varmforzinket er minimum 20-30 år. Alt tilhørende festemateriell er enten varmforzinket eller i syrefast stål.
Ståldetaljer kan lakkeres i valgfri RAL- eller NCS-farge. Før lakkering påføres
et tynt lag zinkmanganfosfat. Dette motvirker korrosjon og utsetter
gjennomtrenging av oksygen og fuktighet. Resultatet av lakkeringsprosessen
er en svært holdbar overflate som tilfredsstiller kravene til korrosjonsklasse
C5 (kystområder med høyt saltinnhold.) Polyesterpulverlakkering inneholder
ingen skadelige løsemidler.
De fleste møblene kan også produseres av Cortenstål®, som gir en elegant
og varig rustoverflate.
Tredetaljer leveres som standard i royalimpregnert furu (Linax Plus). Dette
er en miljøvennlig prosess basert på naturlig linolje som trenger inn i treverket under høyt trykk og varme. Standard utførelse er furu natur (upigmentert). Andre farger på forespørsel. For innendørs bruk anbefales oljet eik.
Vestre leverer andre treslag og materialer på forespørsel, men som et ledd i
vår miljøpolicy benyttes ikke regnskogvirke.
Alle produkter kan påføres antigrafittbehandling fra fabrikk.
Se også vestre.com/kvalitet.
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VESTREQUALITYPROGRAMME™
Livstidsgaranti mot rust
Designmøbler fra Vestre ruster ikke. Alle ståldetaljer varmforzinkes. Skruer
og beslag leveres i varmforzinket, rustfritt eller syrefast stål. Ved normal
bruk og uten ekstreme påkjenninger, tilbyr derfor Vestre livstidsgaranti mot
rust. Med livstidsgaranti menes normal levetid for utemøbler av svært god
kvalitet. Mindre pigmentflekker og/eller misfarginger er ikke unormalt etter
mange år ute i vær og vind.
15 års garanti for lakk og tre
Som et resultat av svært avanserte pulverlakkeringsprosesser, gir Vestre
15 års heftgaranti på lakkerte overflater som ikke blir utsatt for mekaniske
skader, etsende kjemikalier eller liknende. Alle tredetaljer impregneres på en
miljøvennlig og sikker måte. Derfor gir vi også 15 års garanti mot råteskader
i treverket (gjelder standard Linax-impregnering).
Klimanøytral organisasjon
Vestre arbeider systematisk med å redusere våre egne utslipp av skadelige
klimagasser. Vi kompenserer dessuten for utslipp relatert til produksjon og
distribusjon. Vestre er stolt over å være den første leverandøren av klimanøytrale designmøbler for by- og uterom.
Trygt og rettferdig
Vestre har produksjon i Skandinavia. Vi er kvalitets- og miljøgodkjent i henhold til ISO 9001 og 14001. Medlemskapet i Initiativ for Etisk Handel (IEH)
forplikter oss dessuten til å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold
blant underleverandører, i tillegg til å styrke oppslutningen om menneske
rettigheter og bærekraftig utvikling.
Alltid deler
De første møblene fra Vestre så dagens lys for over 60 år siden. Noen er
fortsatt i bruk. Gjennom tiden kan det naturligvis forekomme hærverk eller
behov for utvidet vedlikehold. Vestre tilbyr derfor alle reservedeler gjennom
hele produktets levetid.
VEDLIKEHOLD
Stålkomponenter
Varmforzinket og pulverlakkert stål er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt,
men det anbefales jevnlig renhold. På produkter med varmforzinket overflate kan det pga. kondens og fuktighet oppstå noe hvitrust. Dette har ingen
innvirkning på produktets levetid og vil etter vært vaskes bort av vær og vind.
Alle ståldeler kan rengjøres med høytrykksvasker, men sterke kjemikalier vil
kunne påvirke overflaten. Hvis en etter noen år ønsker å friske opp lakkerte
overflater kan det benyttes vanlige lakkpleiemidler.
Trespiler
Linoljeimpregnerte trespiler (Linax) er ikke UV-bestandige og vil etter en
periode gråne. For å forebygge sprekker og forlenge treets levetid, anbefales det at spilene oljes hvert 3-5 år. Behovet for slik vedlikehold avhenger
av bruk og slitasje. Anbefalt olje kan bestilles fra Vestre (3 liter). Det er også
mulig å benytte andre linoljebaserte treoljer, for eksempel royalolje. Hvis en
etter noen år ønsker å friske opp gløden i treverket, kan det benyttes en olje
med fargepigment, for eksempel brun. For malt og beiset treverk må det av
naturlige årsaker påregnes oftere vedlikehold.
Annet
Det anbefales at alle skruer og låsbolter etterses og strammes etter noen
ukers bruk

