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Vi hjälper dig att lyckas
Välkommen till Optimeras trallguide
I den här broschyren har vi samlat all viktig information om trallprodukter, impregnering, säkerhet och tillbehör från de leverantörer vi arbetar 
med. Broschyren är ett komplett underlag för dig när du står inför att anlägga eller byta en yta med trallprodukter.

Definition av trall
Trall är den produkt som används överst i en konstruktion som man vanligtvis går på och som anläggs utomhus. Trallprodukter finns i många 
olika utföranden och till mycket varierande priser. Gemensamt för trallprodukter är att de är tillverkade för att ligga som golv och ska således 
vara visuellt snygga, ha rundade kanter och ha en hyvlad eller rillad yta.

Våra virkesprodukter
För oss på Optimera är det viktigt att det timmer som används av våra leverantörer är avverkat på ett miljövänligt och hållbart sätt.  Vi är mycket 
noga med att följa de regler som är uppsatta av EU rörande avverkning av skog, samt regler gällande inköp och försäljning av timmervaror. 
Optimera har en policy; ”Miljömedveten virkespolicy”, som innebär att vi endast köper virke av de leverantörer som kan visa att virkesproduk-
terna är avverkade på ett hållbart sätt. Alla våra leverantörer är FSC- och PEFC-certifierade. Därför kommer du inte att hitta vissa virkessorter i 
våra butiker. Vi värnar om att skogen ska må bra och likaså alla och allt som står mellan avverkningen och slutprodukten.

Certifierade träexperter
Vi kan virke. Det är viktigt för oss att du lyckas och blir nöjd med ditt projekt på lång sikt. Därför låter vi utbilda 
vår personal till Certifierade Träexperter, så att de kan ge  dig tillförlitliga byggråd och se till att du får tag på 
precis rätt produkter. Bakom certifieringen står Svenskt Trä samt Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund, och 
utbildningen täcker allt från virkeskvaliteter och hantering till träskydd och miljö. Vi ser även till att vårt sortiment 
alltid håller hög kvalitet och enbart utgörs av godkända produkter. Handla tryggt hos oss!

Att byta eller anlägga ett trädäck
Ett trädäck är så mycket mer än bara ytan man ser och går på. Trädäcket måste byggas rätt, med rätt och på rätt 
 underlag. Felaktigt placerade och monterade produkter kan innebära att skaderisken ökar.  Känner du att projektet är 
för stort för din kunskapsnivå? Var lugn, vi samarbetar med mycket kunniga byggare som gärna förmedlar  kontakt 
med. Glöm inte att du kan ansöka om ROT-avdrag för de allra flesta arbeten som rör tillbyggnad och renovering av 
ditt hus. Kom in till oss – vi hjälper dig att lyckas!

Foto: Johan ardeFors
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När man bygger sin träkonstruktion är det viktigt att man vet vad det är för material man 
köper samt vilka garantier som lämnas. Det är också viktigt att man bygger med trä-
produkterna på det sätt de är tänkta att användas. Risken finns annars att träprodukterna 
åldras i förtid och kan därmed bli en skaderisk, både för person och för egendom.

Nordiska Träskyddsrådet, NTR, tar fram regelverk för hur tillverkare ska impregnera virket 
och med vilka ämnen man får impregnera virket. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP,  
kontrollerar våra svenska tillverkare med jämna mellanrum och borgar därför för att rätt 
kvalitet finns. Det är en säkerhet för dig som kund men också en garanti för att din investering 
ska hålla under lång tid framöver.

Endast impregneringsföretag godkända av SP äger rätt att NTR-märka sitt virke. NTR utfär-
dar regler för kvalitetskontroll av tryckimpregnerat virke och utför kontinuerligt fältförsök 
med olika träskyddsmedel. Svenska Träskyddsföreningens medlemsföretag utlovar 20 års 
rötskyddsgaranti på NTR-virke till konsumenter. Garantin omfattar NTR-klasserna A och AB 
impregnerade med vattenbaserade kopparmedel.

© Skogsindustrierna

Träskyddsklass 
NTR M
Blå
Trä i varaktig kontakt 
med havsvatten, som 
t.ex. bryggor och  
hamnanläggningar.

Träskyddsklass 
NTR A
Vit
Trä i varaktig kontakt 
med mark och vatten, 
i bryggdäck och söt-
vattensanläggningar 
samt trä ovan mark 
i fasta säkerhets-
anordningar och i 
konstruktioner som 
är svåra att byta ut.

Träskyddsklass 
NTR AB
Gul
Trä ovan mark som är 
utsatt för väder och 
vind eller kondens 
och där utbyte av 
skadade delar eller 
personsäkerheten 
inte är av avgörande 
betydelse.

Träskyddsklass 
NTR B
Röd
Endast för färdig-
bearbetade snickeri-
detaljer ovan mark, 
t.ex. fönster och 
dörrar som ges ett 
ytskydd via målning.

Träskyddsklass 
NTR Gran
Orange
Endast följande 
produkter: panel 
för utomhusbruk, 
vindskivor, vattbrädor, 
tegelläkt och spikläkt.
Brädor för altandäck 
omfattas inte av 
träskyddsklass NTR 
Gran.
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Varför ska man använda NTR-impregnerat trä? Går det 
inte lika bra med vanligt trä och någon träolja?
Alla konstruktioner utomhus, i synnerhet de som är fast f örankrade i 
mark och vatten, kräver ett fullgott och garanterat rötskydd. Endast 
tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel ger virket ett hel-
täckande skydd i utsatta lägen. Träolja påstruket med pensel ger bara 
ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in 
i virket.

Hur vet jag att virket är rätt impregnerat?
NTR-märket säkerställer att virket är rätt impregnerat. Det är tre 
viktiga villkor som är uppfyllda i och med att virket är NTR-klassat:
1. Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt
2. Rätt utförd tryckimpregneringsprocess
3. Opartisk kontroll av ovanstående punkter

Måste NTR-impregnerat virke underhållas?
Nej. NTR-impregneringen är en garanti för att tryckimpregneringen 
är rätt utförd och en garanti för ett långvarigt skydd mot främst röta. 
Vill man behålla det fräscha utseendet, kan man bestryka det med 
träolja. Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, 
som t.ex sprickbildning, i utsatta lägen som altaner, bryggor m.m. Är 
träet smutsigt eller missfärgat, tvätta med rengöringsmedel för trä.

Kan man måla NTR-impregnerat trä?
Ja. NTR-impregnerat trä kan ytbehandlas som vanligt trä när det är 
ordentligt torrt (ytfuktkvot 16 %). Såväl täckande som laserande färg 
kan användas. Är träet smutsigt eller missfärgat tvätta först med 
rengöringsmedel för trä och låt torka till 16 % ytfuktkvot.

Vad gör man med spill som kapbitar och spån?
Avfall från allt impregnerat trä ska hanteras enligt din kommuns 
anvisningar.

Hur fungerar Rötskyddsgrantin?
Garantin ersätter belopp upp till 100 000 kr och omfattar röt angrepp. 
För att garantin ska gälla måste användarinstruktionerna avseende 
NTR A och AB ha tillämpats. Garantin omfattar bara konsument-
användning och lämnas av medlemsföretagen i Svenska Träskydds-
föreningen.

Vanliga frågor om 

tryckimpregnerat virke:

Beständighet hos trä
Eftersom trä är ett organiskt material kommer det att brytas ner av naturen förr eller senare. Vissa träslag bryts ner mer långsamt än 
andra, något som brukar kallas beständighet. Beständigheten delas upp i fem klasser där klass 1 är mest beständig och klass 5 är minst 
beständig.

Klass 1
Mycket beständigt

Teak
Merbau
Jarrah

Klass 2
Beständigt

Western red cedar
Europeisk ek

Thermowood® 

Klass 3
Måttligt beständigt

Sibirisk lärk 
Nordamerikansk Douglas

Klass 4
Ringa beständigt

Europeisk lärk 
Gran
Furu

Klass 5
Icke beständigt

Ask
Bok

Beständigheten för träslagen angivna i ovanstående tabell gäller endast kärnvirke, då splintveden för obehandlat virke betecknas som 
”icke beständigt”. Tabellen baseras på standarden EN 350-2.

Tips!
Kom ihåg att begära garanti
sedel och spara ditt kvitto!

!
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Tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke är den absolut vanligaste trallprodukten på marknaden och den säljs av i stort sett alla byggmaterialhandlare. 
 Produkten är billig i förhållande till andra trallprodukter och kan variera i kvalitet. Normalt är trallen tillverkad i sortering G4-3, men finns även 
som norrländsk G4-2. Den har en betydligt bättre kvalitet med finare kviststruktur pch kviststorlek.

Råvaran är furu som tryckimpregnerats för att motstå röta och angrepp när träet ligger exponerat mot väder och vind. All vår trall är 
 impregnerad enligt träskyddsklass NTR AB och ska användas ovan mark. Regelavståndet bör ej överstiga c 600 mm.

Trallen finns i både grön och brun färg. Den bruna trallen måste, för att inte tappa sitt pigment, oljas med en pigmenterad träolja regelbundet. 
Vill man bara att träet med tiden ska bli vackert grått så behöver man inte behandla produkterna. Fördelen med att behandla trallen är att man 
minskar fuktrörelser samt sprickbildning.

Gröna tryckimpregnerade produkter:
22x95 mm slät
28x95 mm slät
28x120 mm slät
34x145 mm slät

Bruna tryckimpregnerade produkter:
28x120 mm slät
28x120 mm räfflad

Tips!
Om kapning, håltagning och 
annan mindre bearbetning är 
oundviklig ska de bearbetade 
ytorna behandlas med ett 
lämpligt träskyddsmedel t.ex. 
träskyddsolja i behörighets
klass 3. Klassbeteckningen 
enligt NTRsystemet förloras 
om annan bearbetning görs, 
t ex. klyvning eller annan 
längsgående bearbetning som 
hyvling och profilering.

!
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Tips!
Använd gärna limträtrallen på 
stora trädäck. Med sin bredd 
på 170 mm ger det ett mindre 
plottrigt intryck.

!

Limträtrall

28x170 mm slät

Limträtrall tillverkas av svenskt furuvirke och klyvs fram ur en limträbalk. Detta ger en högre hållfasthet, bättre formstabilitet och mindre 
sprickbenägenhet än trall som tillverkats av ett homogent trästycke. I förhållande till sin vikt blir det ett mycket starkt byggnadsmaterial.

Limträtrallens unika egenskaper ger också en mycket uppskattad fördel, dess bredd som är hela 170 mm. En bred trall skapar ett alldeles 
särskilt gediget och genuint utseende på din uteplats. Breda plankor är något som tilltalar många. En fördel man får på köpet är att trallens 
generösa bredd gör monteringen effektiv då den täcker stora ytor.

Limträtrall är tryckimpregnerad och anpassad för montering ovan mark med likartad hållbarhet, montering, skötsel och underhåll som en 
”vanlig trall”. Monteras med fördel med traditionell trallskruv på max avstånd 600 mm mellan reglar/bjälklag. Rengöring och inoljning vid 
behov och beroende på vilket utseende du vill att trallen ska ha.
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Fördelar med OrganoWood®
 / OrganoWood-modifierat virke har valts ut från de bästa furu-

distrikten i Sverige.

 / OrganoWood-modifierat virke är naturfärgat och får en vacker 
och silvergrå ton efter drygt ett år.

 / Miljömärkt och rekommenderad av Sunda Hus och Byggvaru-
bedömningen.

 / OrganoWood går att få FSC- eller PEFC märkt.

 / 10 års rötskyddsgaranti (försegla kapsnitt med OrganoWood 
Träskydd 01).

OrganoWood®

OrganoWood är ett svensktillverkat modifierat virke där kiselämnen kopplas till träfibrer under hårt tryck och delvis fossilerar dem. Istäl-
let för att döda rötsvampar och mikroorganismer, skapar kiselämnena en fysisk barriär som hindrar rötsvampar från att äta virket och 
 samtidigt ger det ett effektivt flamskydd, samt en hårdare, lenare yta.

OrganoWood har utvecklats av OrganoClick AB i samarbete med forskare vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som 
vunnit flera fina priser, bland annat ”Bästa miljöinnovation” 2008, ”Årets mest lovande start-up” 2008 och ”Climate Solver”, en prestigefull 
utnämning av Världsnaturfonden – WWF 2010. 2014 utsågs dessutom OrganoWood till “Årets hetaste materialnyhet” på Nordbygg, Nordens 
största byggmässa.

OrganoWood har testats i ett flertal oberoende tester, genomförda av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut. Förutom mycket goda 
resultat både när det gäller flam- och rötskydd, är virket dessutom hårdare än omodifierat virke. Det har valts ut från svensk skog av hög 
kvalitet. Du hittar både förbehandlat virke och träskyddsmedel på burk i sortimentet. För rötskyddets skull behöver virket inte  underhållas 
men vi rekommenderar behandling med OrganoWood Träskydd 02 ungefär var 2-3 år då det minskar problemen med vatten inträngning och 
rörelser i träet. OrganoWood är naturligt träfärgat och får med tiden en vacker, silvergrå ton som ger en extra genuin patina.

Tips!
Kapsnitt skall förseglas med OrganoWood 
Träskydd 01. Använd OrganoWood Träskydd 
02 cirka vart 23 år för att förhindra vatten
inträngning i virket och därmed minskar risken 
för problem med sprickor.

!
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28x145 räfflad28x120 slät

Linax

Exklusiv brunimpregnerad trall och finns som en räfflad profil i 28x145 mm samt en släthyvlad 28x120 mm.
 
Råvaran till Linax är en svensk PEFC-certifierad fura som fått en dubbel träskyddsbehandling. Först är produkten tryckimpregnerad enligt 
klass AB och därefter kokt under vakuum i en varm processolja (linolja). I processen kokar man bort vattnet från impregneringen och trallen 
får en mycket skonsam torkning. I oljan tillsätts brunt färgpigment. Pigmentet kokas då in i ytan tillsammans med oljan och ger en vackert håll-
bar brun pigmentering på alla sidor. Färgen är transparent vilket gör att träets naturligt vackra struktur lyser igenom. Kosmetiska variationer 
kan förekomma då kärnved, ytved och kvistar suger åt sig olika mycket färg. 

Oljan som kokas in i ytan gör att virket blir mycket formstabilt dvs virket rör sig mindre. Detta medför mindre risk för sprickbildning än för 
obehandlat och impregnerat trävirke. Oljan i ytan gör också att man får en bättre vattenavvisning samt mindre underhåll än på vanligt 
 impregnerat virke. 
 
Trallen levereras med 20 års rötskyddsgaranti för användning ovan mark. Dessutom har trallen en produktgaranti på 12 år avseende färg- och 
formstabilitet. Linax är ett bra miljöval! Finns bedömd i Sunda Hus Miljödatabas samt Byggvarubedömningen.

Tips!
Trallen är torkad vilket gör att den ska monteras 
med 45mm mellanrum för att ge utrymme för 
lite svällning. Glöm inte försegla kapsnitt med 
Carex Träskydd. Prata alltid med din Optimera
säljare om du är osäker.

!
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Kärnfurutrall är ett högkvalitativt sortiment av trall och reglar för uterummet eller uteplatsen.
Materialet består till över nittio procent av ren kärnved, vilket är den allra innersta och 
hårdaste delen av furustocken. Kärnveden är rik på naturliga impregneringsmedel och har 
därför ett inbyggt skydd mot röta.

Råvaran till kärnfuru kommer från långsamt växande svensk skog och är helt fritt från tillsatser.
Dessutom är kärnfurutrallen miljöcertifierad, vilket garanterar att råvaran kommer från skog 
som odlats och brukats på ett etiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Kärnfuru kan användas till hela  uterummet. Se bara till att alltid montera kärnfuru ovan mark. 
Materialet kan användas helt  obehandlat vilket gör att uteplatsen med med tiden får en 
vacker grå ton. Vill du trots allt behålla den ljusa karaktären bör du  tvätta och olja träet minst 
en gång per år.

Kärnfuru

Tips!
Kärnfurutrall kräver ingen 
behandling. Låt den vara så 
grånar den vackert med tiden.

!
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Thermowood

Thermowood är en produkt man får genom att värmebehandla virke. Genom värme-
behandlingen, som innebär att virket hettas upp till över 200°C, förändras cellstrukturen 
i virket. Styvheten och sprödheten ökar medan fuktupptagningsförmågan, svällning och 
krympning blir obetydlig. Genom behandlingen får Thermowood en vacker brun nyans som på 
sikt blir vackert silvergrå. Den behåller sina egenskaper även efter kapning och bearbetning. 
Thermowood bevarar sin formstabilitet även vid växlande väderförhållanden.   

Thermowood är en miljövänlig produkt. Inga kemikalier är tillsatta till virket men trots det 
ger värmebehandlingen Thermowood en beständighet mot röta där virket får i stort sett 
samma egenskaper som ek och Western Red cedar till ett betydligt lägre pris. Thermowood 
 rekommenderas inte att monteras direkt i vatten eller i mark. Thermowood ska heller inte 
användas i bärande konstruktioner.  Monteras med c 400 mm.

Dimensioner:
26x92 mm
26x118 mm
26x118 mm med spår för dold infästning

Tips!
Som komplement till trallen 
finns även värmebehandlade 
reglar. Detta ifall man vill 
bygga ett matchande staket, 
räcke eller vill att regelverket 
ska harmonisera med trallen. 
Vi har även ett brett sorti
ment med ytterväggspanel.

!
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Kebony

Kebony är en trall som ger en smått tropisk känsla. Trallen är brun vid 
leverans och åldras därefter och får en grå patina med tiden precis 
som tropiska träslag. Skillnaden är att Kebony trallvirke i grunden är 
en svensk fura som behandlats. Kebony är en miljövänlig, patenterad 
träbehandlingsprocess. En biobaserad vätska ger träets cellstruktur 
en permanent förändring och det främsta kännetecknet är en djup 
och fyllig brun färg.

Kebony Character är en trall med inslag av kvist för att ge tralldäcket 
ett levande utseende. Virket är ett mycket slitstarkt, hållbart trä med 
estetik och prestanda liknande tropiska träslag, men som kräver 
minimalt med underhåll. Kebony Character produceras av FSC®- 
certifierad svensk fura (med kvistar) och kan kapas som traditionellt 
trä. Nya snittytor måste oljebehandlas och produkten bör inte hyvlas 
då oimpregnerat trä kan blottläggas.

Kebony Clear är det absolut mest exklusiva trallvirket som finns på 
marknaden. Det är en helt kvistfri trallprodukt med spår i sidan för 
dold infästning. Kebony Clear är producerat av FSC®- certifierad 
 Radiata-fura. Virket är genomimpregnerat och kan bearbetas på 
samma sätt som andra hårdträprodukter.

Fördelar med Kebony:
 / Äkta trä – med förstärkt trästruktur

 / Hög slitstyrka – virkets ythårdhet förbättras

 / Utmärkt formstabilitet – Svällning och krympning reduceras med 40-
60%

 / Minimalt underhåll – Kräver inget underhåll förutom normal rengöring

 / Tryggt och giftfritt – inga gifter eller skadliga impregneringsmaterial 
används

 / Motståndskraftigt – mot mögel, röta och andra skadliga mikroorganis-
mer

 / Lång livslängd – 30 års garanti mot röta

 / Certifierat – Svanen-certifierat, FSC-märkt, topprankat hos Sunda HusKebony Character
Kebony Clear
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Komposittrall är en trall tillverkad av träkomposit. Komposittrallen består av 
återvunnet trä och återvunnen plast. Utöver detta finns färger och tillsats-
ämnen för att ge produkten sin karaktär. Komposittrallen är helt  genomfärgad. 

Komposittrallen finns i flera olika färger. Ytan är mjuk och skön att gå på. Den 
något ruggade och räfflade ytan borgar för att du inte ska halka och den höga 
träfiberandelen gör att trallen inte blir alltför varm att gå på. Träfiberhalten 
gör dessutom att golvet bleks en smula med tiden vilket gör att golvet känns 
levande.

Monteringen sker dolt vilket ger ett stilrent trallgolv samtidigt som man slipper 
uppstickande skruvhuvuden. Underhållet på kompositrallen är lågt och du 
 behöver endast tvätta av golvet när det blir smutsigt. Tralloljan är ett minne 
blott. 

Komposittrall

Produktegenskaper:
 / Helt miljövänlig (fri från 

PVC och Formaldehyd)

 / Snygg räfflad design

 / Dold infästning med clips

 / Minimalt underhåll

Tips!
Följ alltid monteringsanvisningen 
noggrant när du monterar 
komposittrall. Det finns naturlig 
rörelse i kompositmaterial mellan 
varma och kalla dagar så se till 
att alltid montera komposittrallen 
med 45 mm mellanrum.

!
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Tillbehör

Nivell System Utegolv är en genial lösning när du ska lägga utegolv. Unika egenskaper gör systemet användbart vid många olika  projekt och 
när förutsättningar kan variera.

Systemet är enkelt att montera med ett fåtal detaljer. Systemet är flexibelt, och beroende på val av skruv och regel klarar systemet av att ta 
upp de nivåskillnader som kan tänkas finnas i underlaget. Systemet klarar givetvis även varierande bygghöjder.

Nivell System Utegolv består av tryckimpregnerade reglar i träskyddsklass NTR AB med förborrade hål och gängade UV-skyddade plasthylsor i 
hålen. Nivell utereglar finns i dimensionerna 45, 70, 95 och 120 mm. Nivell uteskruvar finns i längderna 100, 150, 200 och 300 mm.

I ett och samma system kan man bygga utegolvet med nivåskillnad mellan 50 och 386 mm (överkant regel).

Kundfördelar
 / Snabbt montage

 / Enkelt och stabilt

 / Flexibelt för olika golvtyper

 / Kräver ej jämna underlag

 / Använd befintligt underlag

 / Demonterbart

 / Kräver ej gjutna plintar
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Tillbehör

Räckessystem i glas och rostfritt finns i flera modeller och 
utföranden. Genom att välja rostfritt i kombination med glas skapas 
en elegant och inbjudande atmosfär. 

Kombinationer av rostfritt och glas passar i såväl privata hem som 
i offentliga miljöer. Välj om du vill ha glasräcken eller räcke med 
stänger. Kombinera med klart glas, mönstrat glas eller tonat glas. Du 
kan också kombinera och designa ditt eget räcke med unikt utseende 
efter dina förutsättningar. Har du idén så hjälper vi dig med resten.

Oftast används räckessystemen som avskiljare men kan även 
användas som vindskydd eller fallskydd. Det gäller också att tänka på 
hur ljuset faller och om glaset bör ha mönster eller vara frostat för 
att fånga det skarpa solljuset.

Rostfritt räckessystem med stänger är ett enkelt och mycket stilrent 
val som går att kombinera med handledare i olika  material. Kan både 
monteras som utanpåliggande räcke eller direkt i golv. Räckessystem 
med stänger kan med fördel också användas tillsammans med 
franska balkonger. På så sätt får du ett säkert fallskydd samtidigt som 
ljuset släpps in. 

Tips!
Bor du nära havet med risk för saltstänk? Fråga 
din Optimerasäljare vilket rostfritt stål du skall 
välja. Salt och sur nederbörd kan ge utfällningar 
i stålet.

!
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Trallskruv
Trallskruv Impreg®+ har TX-fäste för stabilt grepp och s-spets som effektivt driver in 
skruven i trävirket och motverkar sprickbildning. Skruven är skyddad av Impreg®+ som 
är ett hårt, slagtåligt och självläkande skikt med mycket starkt korrosionsmotstånd. 
Impreg®+ är typgodkänd i korrosivitetsklass C4.

TRALLSKRUV ROSTFRI A4
S-SPETS

ROSTFRITT STÅL AISI 316/A4
VAXAD

TRALLSKRUV PRO IMPREG®+
CYLINDRISKT HUVUD 

DUBBELGÄNGAD
IMPREG® +

TYPGODKÄND I KORROSIVITETSKLASS C4 
SITAC NR SC0204-11

Trallskruv Rostfri klarar marina miljöer och förorenade industrimiljöer. Skruven missfärgar inte 
virket runt skruvhuvudet, inte ens i ädla träslag såsom ek, cederträ eller lärk. Skruven 
har TX-spår för stadigt grepp samt S-spets som effektivt driver skruven ned i trävirket 
och motverkar sprickbildning.

TRALLSKRUV IMPREG® + 
S-SPETS

HÄRDAT STÅL
IMPREG® +

TYPGODKÄND I KORROSIVITETS- 
KLASS C4 SITAC NR SC0204-11

TX20

TX20

TX25

PAKET

Ø L L1 D
69417 4,2 35 15 7,0 250/8

69418 4,2 45 22 7,0 400/8

69420 4,2 55 28 7,0 350/8

70274 4,2 55 28 7,0 1400/1

69422 4,2 75 34 7,0 300/8

71301 4,2 75 34 7,0 750/1

Bits ingår i paketet

PAKET

Ø L L1 D
2866 4.2 35 15 7,0 TX20 250/8

2867 4.2 45 22 7,0 TX20 250/8

2868 4.2 55 26 7,0 TX20  250/8

2869 4.8 75 40 7,0 TX20 100/8

Bits ingår i paketet

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
69520 4.2 45 22 7,0 PH2 1000/10

69531 4.2 55 26 7,0 PH2 1000/8

PAKET

Ø L L1 L2 D
71431 4.8 60 17 26 6,5 TX20 350/6

71432 4.8 70 23 32 6,5 TX20 300/6

71433 5,5 80 25,5 37,5 7,0 TX25 200/6

71434 6,5 95 35 40 8,0 TX30 150/6
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Trallskruv PRO Impreg+ används i normal utom-
husmiljö till tryckimpregnerat virke (C4-godkänd). 
Skruven är dubbelgängad där övre gänga hjälper 
att minimera huvuddiametern och motverkar brä-
dans krypning. Det minimala cylindriska huvudet 
ger trallen en fin finish.

BANDAD SKRUV

Ø L L1 D
69517 4,2 45 22 7,0 1000/10

69516 4,2 55 28 7,0 1000/8
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Trallskruv och -spik

TRALLSKRUV PRO HARDWOOD 
DUBBELGÄNGAD 

ROSTFRITT STÅL AISI 316/A4
SPIKSPETS

TX25

TX20

PAKET

Ø L L1 L2 D
71442 5,5 50 15,4 22,5 7,0 TX25 150/6

71443 5,5 60 15,4 27,5 7,0 TX25 150/6

71444 5,5 70 15,4 32,5 7,0 TX25 150/6

71446 5,5 80 15,4 37,5 7,0 TX25 150/6

PAKET

Ø L D
69816 5,0 31 8,0 250/8

69836 5,0 35 8,0 250/8

69815 5,0 40 8,0 250/8
 

Bits ingår i paketet 

*Ej CE-märkt

ANKARSKRUV IMPREG®+
HÄRDAT STÅL

IMPREG® +
TYPGODKÄND I KORROSIVITETS 
KLASS C4 SITAC NR SC0204-11

Ankarskruv Impreg®+ är anpassad för den nya typen av tryck impregnerat virke och 
används för montering av byggbeslag. Skruven  är försedd med TX-spår för stadigt grepp 
vid montage. 

ANKARSPIK VARMFÖRZINKAD
KAMGÄNGAD, FLAT FÖRSÄNKT HUVUD

KOLSTÅL
VARMFÖRZINKAD MIN 50 µm

PAKET

Ø L L2 D
Z199375 4,0 40 30 8,0 250/8

Ankarspiken monteras   utomhus. Används i huvudsak vid montering av bygg beslag samt 
för att fästa andra typer av stål- och plåtdetaljer i  underlag av trä.

*

Trallskruv PRO Hardwood används till hardwood och ädelträ i alla väderförhållanden. 
Skruven är dubbelgängad där övre gänga hjälper skruven att drivas ner i trallen. Spik-
spetsen ger en fin sänkning utan flisbildning och är optimerad för höga densiteter
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Trallskruv

NoviPro trallskruv rostfri A4 syrafast.
↗ Trallskruv av hög kvalitet med lång levnadstid
↗ Skruvens design ger hög borreffekt, lågt inskruvningsmoment, bra fäste samt motverkar sprickbildning
↗ Skruven har TX-spår för stadigt grepp
↗ Vaxad
↗ Finns i tre storlekar

TRALLSKRUV NP A4 4,2X45 F250 ART NR ANTAL

7266705 250 st

TRALLSKRUV NP A4 4,2X56 F1000 ART NR ANTAL

7266708 1000 st
TRALLSKRUV NP A4 4,2X56 F250 ART NR ANTAL

7266706 250 st

TRALLSKRUV NP A4 4,2X75 F200  ART NR ANTAL

7266707 200 st
TRALLSKRUV NP A4 4,2X75 F800  ART NR ANTAL

7266709 800 st
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Stolphattar

Glöm inte att kröna vindskyddet eller staketet till terassen med 
stolp hattar. Stolphatten har inte bara en estetisk funktion utan även 
en praktisk där ändträet i stolpar skyddas från inträngande vätska. 
Stolphattarna är gjorda i aluminium för absolut bästa hållbarhet och 
finns i flera olika utformningar. 

Stolphattarna är försedda med en spik på undersidan vilket gör att 
stolphatten monteras enkelt utan synliga skruv- eller spikskallar. De 
finns förutom i aluminium även som svarta eller vita och finns i flera 
olika former. Beställ gärna även stora storlekar till exempelvis bryggor 
eller grövre stolpar.

Cone aluminiumPyra aluminium Ball aluminium

Tips!
Våra stolphattar är något 
större än själva stolpen. 
Detta för att hindra att vatten 
tränger in kapillärt under 
stolphatten.

!
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Med Grön-Fri från Jape blir din trätrall ren från alger och annan påväxt. Redan efter något 
år blir en nylagd trätrall grön och svart av olika sorters påväxt. Det är framförallt ställen som 
ligger i skugga och som är fuktiga länge efter exempelvis ett regn eller av morgonens dagg som 
dröjer sig kvar. Det är där problemen kommer först och till slut är hela trädäcket täckt med alger. 
Problemet är inte bara att det är fult utan det blir väldigt halt när ytan är blöt. En yta där det har 
börjat växa binder mer fukt, så när påväxten väl har etablerats så eskalerar problemen.

Lösningen på problemet är alltså Grön-Fri, det är bara att spruta på ytan och alla alger och allt 
mögel dör. Gröna alger skiftar färg till grått ganska snabbt, ibland på bara några timmar, men 
missfärgning av mögel kan dröja sig kvar under längre tid. Men det är dock helt dött. Nästa 
steg är att få bort dessa rester av påväxt och då kan man förlita sig på att regnet rengör ytan, 
detta kan ta tid och fungerar såklart bäst där trallen är väderutsatt. Nöjer du inte dig med 
 resultatet eller vill påskynda processen får du tvätta ytan. 
Gör du sedan en behandling med Grön-Fri regelbundet eller när du ser att påväxten börja 
komma tillbaka, så kommer din trätrall hålla sig fin under lång tid framöver.

Underhåll

Tips!
Gör du behandling med Grön
Fri regelbundet eller när 
du ser att påväxten börjar 
komma tillbaka så kommer din 
trätrall hålla sig fin under lång 
tid framöver.

!

Brukslösning räcker till
 / Grön-Fri Direkt spädes ej 2,5 m2

 / Grön-Fri 1 liter ger 5 liter 25 m2

 / Grön-Fri 5 liter ger 25 liter 125 m2
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Underhåll

Om du inte skyddar terrassen med bra behandling, bryts ytan ner och får sprickor. Eftersom smuts sätter sig på ytorna, är det viktigt att 
tvätta terrassen innan du fortsätter behandlingen. Solens starka strålar gör att behandlingen sitter kvar i de nedbrutna ytorna och inte i 
själva träet. Detta resulterar ofta i flagning och nedbrutet trä. Därför är det nödvändigt att slipa med ett slippapper. Helt nyhyvlat trä är ofta 
mycket glatt. Därför kan det också behöva slipas för att resultatet ska bli bra.

1.
Fukta terrassen 
med vatten för 
att undvika att 
 Cuprinol Tralltvätt 
torkar alltför snabbt 
i direkt solljus.

2.
Lägg på Cuprinol 
Tralltvätt och låt 
det verka i ca 
10 min. Använd 
gummihandskar 
och skyddsglasögon. 
Skrubba med en 
borste, skölj noga 
med vatten och låt 
torka. Slipa ytan 
lätt och borsta bort 
slipdammet.3.

Börja med ändträet. 
Mätta ändträet 
noggrant med olja 
genom att stry-
ka det minst 3–4 
gånger.

4. 
Stryk 2 gånger med 
Cuprinols olja eller 
Cuprinol trädäck 
lasyr. Torka bort 
överskott efter ca 
10-25 min.
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Kan själv?

– för dig som kan själv.
För dig som har tummen på rätt plats och vill fixa 
det mesta själv därhemma har vi på Optimera en 
glad nyhet. Går du med i vår kundklubb  Optimisten 
får du nämligen bonus från första kronan på dina 
lagerinköp och kan på så sätt få ännu mer för 
fixpengarna. Medlemmar får dessutom exklusiva 
klubberbjudanden och  förhandsinformation kring 
kampanjer, evenemang och annat.
Välkommen i klubben!

Som medlem i Klubb 
 Optimisten får du:
 / Kostnadsfritt medlemskap
 / 2% bonus från första kronan 
på lagervaror

 / Medlemsrabatt på utvalda produkter
 / Information om kampanjer och erbjudanden

Läs mer på klubboptimisten.se
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Eller ta in ett proffs?
Vem ska köpa materialet?
De flesta som går ut och äter på restaurang har inte med sig en matkasse från snabbköpet till kocken att använda. 
Vi räknar med att kocken själv bäst kan välja sina råvaror och vi betalar gärna för den expertisen – det är liksom hela 
poängen. På samma sätt är det med hantverkare. De kan sina grejer och när du anlitar ett proffs är det klokt att inte 
bara överlåta utförandet på hantverkaren utan även inköp av material. Av respekt för din hantverkare – och för din 
egen trygghets skull.

När du planerar ett projekt därhemma, till exempel renovering, tillbygge eller ombygge där det kommer att behövas 
en professionell hantverkare i något moment, är det en bra idé att låta samma hantverkare köpa in materialet för 
detta. Att handla materialet själv kan kännas som ett sätt att ha lite bättre koll på kostnaderna och materialvalet 
– men det innebär en mycket större risk än många av oss omedelbart tänker på. Till stor del har detta med svensk 
lagstiftning att göra, och dina rättigheter som konsument om något skulle gå fel.

Reklamationsrätt och garantier – vill du ha tre eller tio år?
Låter du hantverkaren köpa materialet i samband med projektet omfattas alltihop – både material och arbete – 
av Konsumenttjänstlagen, vilket ger dig 10 års reklamationsrätt på båda delar. Du har dessutom bara en part att 
reklamera hos, oavsett om hantverkaren i sin tur handlat på ett eller flera olika ställen.
Om du däremot handlar materialet själv gäller endast Konsumentköplagens 3 års reklamationsrätt för materialet.  
Det blir dessutom mycket svårare att fastställa om ansvaret för ett uppkommet fel ligger hos en leverantör av material 
eller hos hantverkaren som använt det.
Om din hantverkare handlar materialet själv och lämnar garanti på arbetet omfattar denna garanti också materialet.

”Fackmannamässigt utförande” omfattar även materialval
Försäkringsbolagen – både ditt och hantverkarens - kräver att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört för att gå in 
och ersätta eventuella skador. I begreppet fackmannamässigt utförande ingår valet av material. Handlar hantverkaren 
själv materialet och något går fel är det hantverkarens egen försäkring som täcker detta och du är fri från ansvar och 
kostnader som kan uppstå på grund av felet.
En professionell hantverkare är enligt Konsumenttjänstlagens § 4 skyldig att samråda med och ta tillvara kundens 
intressen genom att välja bra material. Vilket jobb du än har beställt så köper du alltså inte bara själva jobbet utan 
även kompetensen att bedöma det använda materialets lämplighet. Detta är en säkerhet för dig som du gör klokt 
i att ta vara på. Handlar du materialet på eget bevåg sätter du dig själv i en riskabel sits, och försvårar även för 
hantverkaren att uppfylla lagens krav gentemot dig som konsument.

Enligt Konsumenttjänstlagens § 6 måste hantverkaren till och med avråda dig från att använda material som hen 
inte själv är helt säker på är lämpligt, standardenligt et.c. Har du otur kan detta innebära att material du handlat inte 
kommer till användning för att din hantverkare inte kan ställa sig bakom det. Ger hantverkaren med sig och använder 
material hen är tveksam till står du i värsta fall med en dyr nota för att undermåligt material orsakat kostsamma fel.

När du säljer huset
Vid en försäljning av huset måste du enligt Jordabalken lämna 10 års garanti mot dolda fel. Har du 10 års 
reklamationsrätt på både tjänsten och materialet eftersom hantverkaren skött även inköpen, är det inte du utan 
hantverkaren som blir ersättningsskyldig för dolda fel som upptäcks efter försäljningen.

Mer information om vad du bör tänka på när du anlitar en hantverkare hittar du på Konsumentverkets 
upplysningssajt
www.hallakonsument.se

Många byggprojekt klarar du själv men ibland är det bra att ta in hjälp. Optimera har i alla år 
förmedlat trygg kontakt mellan privatkunder och proffskunder, och nu tar vi steget fullt ut 
med en egen webbaserad jobbförmedlingstjänst.



Välkommen till oss!

ANEBY Traktorvägen 4 / 0380-58 46 00 
ARLANDASTAD Servogatan 20 / 08-559 050 00
EKSJÖ Tuvängsgatan 2 / 0381-383 60
ESLÖV Östergatan 27 / 0413-688 00
FALKÖPING Mossvägen 16 / 0515-69 33 00
GÖTEBORG Marieholmsgatan 14 / 031-707 25 00
HALMSTAD Frennarpsvägen 12 C / 035-15 26 00
HELSINGBORG Planteringsvägen 9 / 042-19 41 00
HYLTEBRUK Norra Industrigatan 29 / 0345-50 78 00
HÖGANÄS Brännerigatan 2 / 042-33 43 00
JÖNKÖPING Grossistgatan 14 / 036-299 20 40
KALLHÄLL Kaminvägen 15 / 08-402 19 30 
KARLSTAD Regnvindsgatan 6 / 054-69 19 00
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
KRISTIANSTAD Björkhemsvägen 12 / 044-787 78 303
LANDSKRONA Västra Kajgatan 5 / 0418-45 08 50
LIDKÖPING Skogvaktarevägen 17 / 0510-40 27 00
LINKÖPING Roxtorpsgatan 24 / 013-37 54 90
LJUSTERÖ Mjölnarströmsvägen 21 / 08-52 27 96 00
LUND Skiffervägen 9 / 046-19 60 50 /
LÄNNA Speditionsvägen 18 / 08-55 90 50 30
MALMÖ TRÄ Sallerupsvägen 34 / 040-38 18 00
MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00
MJÖLBY Kungsvägen 19 / 0142-29 80 80
MOTALA Drakvägen 8 / 0141-65 55 00
NORRKÖPING Returgatan 3 / 011-20 21 00
NÄSSJÖ Anneforsvägen 63 / 0380-55 59 50
SKANÖR Bäckatorget / 040-38 18 90
SKÖVDE Bäckaskogsvägen 8 / 0500-464 200
SVEDALA Ågatan 9 / 040-40 69 70
SÄFFLE Norrlandsvägen 24 / 0533-76 12 00
SÄVSJÖ V Järnvägsgatan 2 / 0382-59 16 00
TRANÅS Hermelinsgatan 14 / 0140-38 42 50
TRELLEBORG Tommarpsvägen 116 / 0410-576 00
TÄBY Fogdevägen 7 / 08-630 82 80
TÖCKSFORS Ståltorpsvängen 11 / 0573-76 13 00
UDDEVALLA Bultvägen 10 / 0522-62 60 70
VAGNHÄRAD Kalkbruksvägen 8 / 0156-266 40
VARA Gamla Tegelbruket / 0512-74 51 00
VETLANDA Stålvägen 4 / 0383-925 50
VÄSTERÅS Brandthovdagatan 26 / 021-490 56 00
ÅHUS Dammvägen 2 / 044-28 84 50
ÅMÅL Drottning Kristinas Väg 6 / 0532-79 72 00

För aktuella öppettider se
www.optimera.se

OPTIMERA ÄR EN BYGGFACKHANDEL med 43 byggvaruhus landet över. Vi har ambitionen att vara en personlig, kunnig och pålitlig leverantör av 
både varor och tjänster till alla våra kunder, och att göra arbetslivet enklare och tryggare för dig som är professionell inom branschen. Med gedigen 
erfarenhet inom lokal byggfackhandel erbjuder vi endast kvalitetsprodukter och ställer upp med skräddarsydda lösningar för ditt projekt. Vi ser till att våra 
medarbetare håller högsta kompetensnivå för att alltid kunna kunna tillgodose våra kunders behov av service, råd och information.
Optimera finns förutom i Sverige dessutom i Danmark, Norge, Estland och Lettland och gemensamt har vi mer än 160 byggvaruhus med drygt 3000 
anställda.

OPTIMERAKONCERNEN ÄGS AV FRANSKA SAINT-GOBAIN med huvudsäte i Paris och är en av Europas största leverantörer av byggmaterial.


