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Hos Milford gør vi en dyd ud af, at det træ der bliver brugt 
til vores bænke, er af højeste kvalitet. Derfor har vi valgt 
trætyper, der hver har deres fordele, men vigtigst af alt, at 
de alle er af en kvalitet vi kan stå inde for.
Vores typer er som følger:  

• Jatoba 

• Lærk  

• Organowood behandlet lærk  

• Bamboo X-treme  

Det er muligt at få træet i forskellige længder, så det passer til det pågældende projekt. Her 
kan der også laves forskellige kantafslutninger som kan ses på nedenstående billede. 

(Bemærk: Ikke alle trætyper har mulighed for afrundet kant)

FSC-Certificering  

FSC er en certificering- og mærkningsordning der sørger for, at det råtræ man får leveret, er fra 
ansvarligt drevne skove. Den har, som en af de eneste certificeringer i verden, en bred opbakning 
fra organisationer såsom WWF, Greenpeace og Verdens skove. FSC er bygget på 10 principper og 
kriterier, hvilket alle FSC-certificerede skove verden over skal følge, og er derfor ens sikkerhed for, 
at skovene som træet kommer fra, er ansvarligt drevet.  
FSC er den ordning der er mest udbredt i den globale handelskæde for skovbaserede produkter. Her 
er over 65.000 handels- og produktionsvirksomheder eller andre enheder der er FSC-certificeret. 

Affaset Afrundet
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Sammenligningsskema

Trætyper Størrelser i mm 
(BxH) Oprindelse Pris Miljø Holdbarhed Vedligeholdelse

Kantafslutning

Affaset Afrundet

Jatoba 42x95, 42x42 Sydamerika *** FSC *** Lav X X

Lærk 85x40, 42x42 Europa * FSC * Høj X -

Organowood 

behandlet lærk
42x42 Europa ** FSC ** Medium X -

Bamboo  

X-treme
45x45 Asien *** - *** Meget lav X -

Jatoba
- Hymenaea courbaril

Beskrivelse
Jatoba er et løvtræ og går derfor under kategorien hardwood. Træet vokser i den tropiske del af 
Mellem- og Sydamerika med hovedudbredelse i Amazonbækkenet. Jatoba er vurderet som væren-
de rigtig holdbart, da det er modstandsdygtigt mod råd, men også termitter og andre insekter. Når 
træet bliver udsat for sol og regn vil dets udseende blive en grålig nuance. 

Trætyper Størrelser i mm 
(BxH) Oprindelse Pris Miljø Holdbarhed Vedligeholdelse

Kantafslutning

Affaset Afrundet

Jatoba 42x95, 42x42 Sydamerika *** FSC *** Lav X X

Nedenfor ses et oversigtsskema der sammenligner egenskaberne for de trætyper vi tilbyder.

Pris
Stjernerne angiver trætypernes relative pris i forhold til hinanden. 1 stjerne angiver lav pris, 3 stjerner angiver høj pris.  
Holdbarhed
Stjernerne angiver trætypernes relative holdbarhed i forhold til hinanden. 1 stjerne angiver kort levetid, 3 stjerner angi-
ver lang levetid. 

Før Efter
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Lærk
- Larix decidua/sibirica

Beskrivelse
Lærketræ er et nåletræ og går derfor under kategorien softwood. Træet kommer fra Europa. Lærk 
er værdsat for dets stærke, vandafvisende og holdbare egenskaber.  Det er derfor et af de bedste 
trætyper til boligbyggerier. Træet har en lys gullig farve, men udsættes det for sol og regn vil dets 
udseende blive en sølvgrå nuance. 

Organowood behandlet lærk
- Larix decidua/sibirica

Beskrivelse
Selve træet i Organowood er lærk, men her er træet behandlet med Organowood der er en mil-
jøklassificeret træbeskyttelse. Det beskytter træet mod råd, skaber en vandafvisende effekt og 
giver forbedret flammebeskyttelse. Desuden får træet en hårdere, glattere overflade. Træværk be-
handlet med Organowood vil ældes naturligt, hvor dets lyse gullige farve med tiden vil antage en 
sølvgrå nuance. Samtlige stoffer i Organowood er klassificeret som ufarlige for miljøet.  

Trætyper Størrelser i mm 
(BxH) Oprindelse Pris Miljø Holdbarhed Vedligeholdelse

Kantafslutning

Affaset Afrundet

Lærk 85x40, 42x42 Europa * FSC * Høj X -

v Størrelser i mm 
(BxH) Oprindelse Pris Miljø Holdbarhed Vedligeholdelse

Kantafslutning

Affaset Afrundet

Organowood 

behandlet lærk
42x42 Europa ** FSC ** Medium X -

Før

Før

Efter

Efter
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Bamboo X-treme
- Bambusoideae

Beskrivelse
Bambus er ikke i familie med træer, men derimod græs og kan derfor ikke kategoriseres som enten 
hardwood el. softwood. Bamboo X-treme er produceret ved, at bambus splittes til mindre fibre, der 
varmebehandles ved 200 graders varme og dernæst komprimeres til det endelige resultat. Man 
får derfor egenskaber som kan matches med softwood og hardwood. Den helt store fordel ved 
Bamboo X-treme er dets negative CO2-footprint, hvilket gør det til et godt valg af miljøvenligt 
materiale. På grund af varmebehandlingen har materialet en mørk brun farve, men vil med tiden 
antage en grålig nuance.  

Trætyper Størrelser i mm 
(BxH) Oprindelse Pris Miljø Holdbarhed Vedligeholdelse

Kantafslutning

Affaset Afrundet

Bamboo  

X-treme
45x45 Asien *** - *** Meget lav X -

Før Efter
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We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe




