
Exotic living är en serie med olika trallprodukter anpassade efter svenska förhållanden. Du kan njuta av de 
sköna perioderna utomhus med en exklusiv känsla som håller minst din livstid ut. 

EXOTIC LIVING
outdoor deck by global timber

™

outdoor deck by global timber



Exclusive living

Exclusive-serien vänder sig till både offentliga och privata projekt där utemiljön står i centrum. Trallens bredd 
har proportioner som är tillpassade för privata bostäder, antingen som en enkel terass eller i olika nivåer runt 
huset. Som en extra finess är trallens bredd anpassad efter standarden på massiva innegolv. Det öppnar 
möjligheter att förlänga innemiljön i en vacker och naturlig linje till utemiljön. Det naturliga valet för arkitekter 
och kvalitetsmedvetna kunder.

Cumaru
21x145 mm profil 1
25x145 mm profil 2

EXCLUSIVE living – Deck Clip
Finns att beställa med en leveranstid på ca 3 veckor.
Ovanstående profiler med fräst spår för montering med clips.

Ipé
21x140 mm profil 3

Cumaru

Ipé



Urban living

Urban-serien vänder sig till större bostadsområden men även till privata byggprojekt där det önskas en stram 
och minimalistisk stil. Samtidigt är Urban-serien det naturliga och moderna valet till storstadens altan- och 
takterassmiljö. Den smala linjen på trallen ger altanen och terassen ideala proportioner för ditt uteliv i stan. 
Också ett populärt val till badmiljöer och områden kring poolen.

Cumaru
21x120 mm profil 4

URBAN living – Deck Clip
Finns att beställa med en leveranstid på ca 3 veckor.
Ovanstående profiler med fräst spår för montering med clips.

Ipé
21x100 mm profil 5

Cumaru

Ipé



Träslag

Miljö

Träslag	 Ipé (Ipé Tabebuia)
Ursprung	 Sydamerika (Brasilien)
Densitet	 Ca 1350 kg/m3 vid leverans
Färg	 Brun till mörkbrun med åren   
 silvergrå (ej behandlad)
Miljö	 Sema/Ibama-kontrollerad och i   
 mån av tillgång FSC
Behandling	 Behöver inte behandlas men kan  
 behandlas med hårdträolja
Övrigt	 Ipé anses som något av det   
 finaste och det mest hållbara   
 du kan använda som trall. Det   
 håller sig stabilt och vackert under  
 hela din livstid

Träslag	 Cumaru	(Diteryx Odorata)
Ursprung		 Sydamerika(Brasilien)
Densitet	 Ca 1100 kg/m3 vid leverans
Färg	 Rödbrun till brun, med åren   
 silvergrå (ej behandlad)
Miljö	 Sema/Ibama-kontrollerad och i   
 mån av tillgång FSC
Behandling	 Behöver inte behandlas, men kan  
 behandlas med hårdträolja
Övrigt	 Cumaru kallas även brasiliansk   
 teak och är ett vackert träslag   
 med en naturligt vacker    
 färgvariation

SW-COC-001918

Trä – världens mest miljövänliga 
råvara. Användningen av 
trä till byggnation är bra för 
skogarna och gynnar klimatet. 
Se mer på www.trae.dk

FSC-loggan identifierar 
träd från välförvaltade 
skogar, som är certifierade i 
överensstämmelse med Forest 
Stewardship Counsil ś regler.



Profiler

URBAN	living		 ProfilerEXCLUSIVE	living		 Profiler

Deck Clip
Samtliga profiler 
går att få med 
spår för monte-
ring med clip.

Profil 1  21x145 mm  slät/räfflad

Profil 2  25x145 mm  slät/räfflad

Profil 3  21x140  slät/slät

Profil 5  21x120 mm  slät/slät

Profil 6  21x100 mm  slät/slät

Båda serierna omfattas uteslutande av hårdträ som är noga utvalt med Global Timbers mångåriga erfarenhet, 
både på när- och exportmarknader. Produkterna är utvalda så att de i princip kan läggas i vilket klimat som 
helst världen över.



Tillbehör

Deck	Clip
Ett helt nytt Clip på marknaden, framtaget i aluminium. Det är samma aluminium 
som används inom båtindustrin. I motsats till plastclips håller aluminiumclipset minst 
trallens livslängd. Den unika utformningen håller trallen på plats även med de 
naturliga rörelser som finns i materialet under de olika årstiderna. Fördelen med 
clipsmontering är att du får en dold montering som går snabbare och tar upp 
trallens rörelser på ett bättre sätt.
För mer information och monteringsanvisning se  www.exotic-living.se

Plugg
För ett vackert och annorlunda utseende föreslår vi montering med plugg. Man kan 
antingen använda plugg i samma träslag som trallen eller välja ett annat för att 
uppnå en kontrasteffekt. Vi tillhandahåller ett komplett sortiment som inkluderar borr, 
försänkare, skruv och plugg.

Skruv
Det finns många olika typer av skruv ute på marknaden med varierad kvalitet. Efter 
många års erfarenhet har vi tagit fram en skruv som passar perfekt för montering av 
trall. 

Förseglingsvätska
För att undvika sprickbildning i ändträt kan man använda sig av en förseglingsvätska 
som skyddar ändarna mot yttre påverkan.

Plugg 12x8 mm Cumaru/Ipé
Plugg 15x10 mm Cumaru/Ipé
Borr och försänkare till 12/15 mm plugg
Skruv rostfri 4,2x55 mm
Förseglingsvätska 250 ml
Clips inklusive skruv och bits



Referensobjekt

Golfklubb, Ipé Exclusive

Etagébyggnad centrala Köpenhamn, 
Cumaru Urban

Privat hus, Ipé Exclusive • Aker Brygge, Oslo, Ipé Exclusive

• Tuborg Havn, Köpenhamn, Ipé Exclusive FSC

• Radison Delhi, Indien, Cumaru Exclusive

• Grand Hotel Bernardin, Slovenien, Ipé Exclusive

Övriga objekt uppdateras löpande på

www.exotic-living.se



Kontaktinfo

Solutions in wood… with visions

En exklusiv känsla som håller i generationer…  Se mer på www.exotic-living.se

Helsingborgsvägen 11 341 33 Ljungby
T +46 372 121 05  F +46 70 357 44  89
info@globaltimber.se www.globaltimber.se


