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FSC er en sikkerhed for, at skovarbejderne uddannes og får sikkerhedsudstyr, en ordentlig løn 
og ret til at organisere sig i fagforeninger. Samtidig sikres indfødte folkeslag retten til at bruge 
skoven, som de tidligere har gjort, og de inddrages i skovens forvaltning. I mange af verdens 
fattigste lande er det også en del af den nationale FSC-skovstandard, at en procentdel af 
overskuddet fra skovdriften skal gå til opbygning af skoler, klinikker m.m.

GOLD TEAK  GRADE B
 FSC TEAK CERTIFICERING

Kendetegnende ved den gyldenbrune jævne 
farve. Træet er langsomt dyrket plantage teak 
og kun kernestammen benyttes til fremstilling 
af møblerne. 
Det betyder at der er meget naturligt 
olie i træet som giver den gyldne farver.

EVA TEAK HAVEMØBLER
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Teakmøbler er velegnet til at stå ude i det danske sommervejr, da det har et stort naturligt indhold af olie, 
hvilket gør at træet næsten er uforgængeligt. Teaktræ er altså ikke til at slide op.
Teaktræs egenskaber bevirker desuden at møblerne forbliver formstabile, og afviger ikke fra den oprindelige 
form. Som i alt træ kan kan sol og fugt give sprækker i træet. Dette medfører dog ikke mindre holdbarhed, 
sprækker dækkes ikke under garanti

Stellet i aluminium er vedligeholdelsesfrit. 

Du kan beholde den gyldenbrune farve teaktræet har, ved at smøre træet ind i olie. 
Uden oliebehandling bliver træet patina-grå. 

 FSC TEAK CERTIFICERING

Kendetegnende ved den gyldenbrune jævne 
farve. Træet er langsomt dyrket plantage teak 
og kun kernestammen benyttes til fremstilling 

VI ANBEFALER:

Ædeltræsrens  – 1000ml

-  Vandbaseret rengøring af dine 
 teak-  og hårdtræsmøbler. 
- Fjerner også mug og mos

VI ANBEFALER:

Ædeltræsolie til udendørs brug – 1000ml
- Grundbehandling og vedligeholdelse af teak.
- Beskytter mod skimmelsvamp og blåsplint.


