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Material

Massiv furu är ett underbart material, helt naturligt och fritt från farliga tillsatser. Det är starkt, miljövänligt och
har egenskaper som gör att det kommer att åldras vackert och med värdighet. Skador och slitage genom åren
går lätt att laga, återställa eller helt enkelt leva med.
Våra kök tillverkas i norra Sverige, av PEFC eller FSC certifierad furu från norra Sverige & Finland av våra
duktiga snickare. Det ger köken den fantastiska känslan av ett riktigt norrländskt hantverk. Här slipas nämligen
varje lådfront för hand och våra trädetaljer oljas med linolja. Vi är mycket stolta över våra kök och vår ambition
är att du som kund ska älska ditt massiva furukök lika mycket som vi gör.
Söker du perfektion är det kanske inte ett massivt träkök du är ute efter. Massivt trä är ett levande material
som rör sig efter luftfuktighet, värme och ljus. Det förekommer även naturliga skiftningar i färg, struktur och
yta. Kvistar är såklart också naturligt förekommande, så även mindre sprickor och kådbildning. Till delarna
som målas i köket använder vi kvistfri furulimfog men i alla stomdelar förekommer kvistar.
Vi har tagit fram detta dokument för att visa på vilka variationer vi normalt sett inte anser vara berättigat till
reklamationer.
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Kvistrik furu

Naturligt förekommande sprickor och färgskiftningar.
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Mindre märken och avslag

Mindre märken i ytan som uppkommit under tillverkningsprocessen, samt små slag och stötar under kökets
resa från produktion till leverans på plats som är mindre än 10mm anses inte vara föremål för reklamation.

Sprutmålade kök får en väldigt hård och tålig yta, men då träet under kan röra sig lite med tiden kan det uppstå
mindre luftfickor och sprickor, inte heller detta anser vi vara föremål för reklamation. Vi skickar alltid med en
mindre mängd färg tillsammans med din köksleverans.
Märken och skador i ett sprutmålat kök som uppstått under transport ersätts givetvis enligt gällande villkor.
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Hantverket
Många delar i vår kökstillverkning görs för hand av skickliga snickare. Detta kommer att innebära helt naturliga
skiftningar och du kommer högst troligt inte att hitta helt perfekt millimeterprecision om du kontrollerar
lådfronterna med vattenpass.
Vi vill att ett gediget hantverk både ska kännas och synas vilket innebär att vi har toleranser på
+/- 2 mm på alla våra luckor, lådor och lådfronter även efter att korrekt justering av beslag är utförd.
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