
 

 

 

 

 

 

 

Superwood hæver endnu engang standarden for holdbarhed 

Nu bliver superimprægneret træ fra Superwood endnu bedre. Vi er stolte af at kunne fortælle om vores 

nye samarbejde med Jotun, som er en af verdens førende producenter af maling. Det betyder rent 

praktisk for dig, at du nu får et endnu bedre produkt. Ud over de unikke fordele, som Superwood giver 

dig – nemlig god økonomi ved byggeri, lang holdbarhed, reduceret miljøpåvirkning og høj anvendelighed 

– så kan vi nu leve op til den stigende efterspørgsel på individualisering i forhold til farver på træet.  

 

For Superwood har det været yderst vigtigt at finde en leverandør, som er i stand til at leve op til de høje 

kvalitetskrav, som vores kunder stiller til produkterne. Derfor har Jotun i kraft af deres store erfaring og 

produktudvalg været det oplagte valg som samarbejdspartner.  

Norsk kvalitet – international markedsleder 

Jotun er skandinaviens største producent af maling og en væsentlig spiller på det internationale marked. 

Virksomheden har stor erfaring med at udvikle og producere maling, der kan holde til de mest ekstreme 

klimaforhold. Især innovation og udvikling af nye produkter er kerneværdier hos Jotun, som råder over 

Europas største og mest moderne malinglaboratorium. En væsentlig årsag til valget af Jotun som 

leverandør er virksomhedens norske baggrund. Træ udgør det måske vigtigste ydre byggemateriale i 

Norge, hvilket betyder, at Jotun har en helt unik og indgående viden om, hvordan træ til byggeri skal 

malebehandles for at kunne have den bedst mulige holdbarhed.  

 

Flere muligheder med farver 

Produkterne fra Jotun lever op til de høje kravspecifikationer, som vi har opstillet i forbindelse med 

overfladebehandlingen med træbeskyttelse. Og det giver os samtidig mulighed for at levere lige netop de 

kulører til gennemimprægneret træ, som der efterspørges til fremtidens langtidsholdbare byggeprojekter.   

Kort om Jotun produkterne: 

Er Svanemærket træbeskyttelse 

Har en meget lang beskyttelsesperiode af træet 

Har en unik og ekstremt høj farve- og glansstabilitet 

Se mere på jotun.dk og jotun.com 

 
 


