
with love for the originals

Bruk er v eil edning



Gratulerer med ditt nye 
utemøbel fra Canadian Outdoor! 
Du er nå eier av et særegent og 
naturlig vakkert møbel, laget 

av sedertre fra de dype skogene 
i Nord-Amerika. Vi håper og 

anbefaler du leser igjennom vår 
 veiledning, slik at du kan få 

mest mulig glede av produktet.



Tree of life

Sedertreet har den fremragende egenskapen at 
det naturlig inneholder råte- og soppforebyggende 

stoffer. Dette gjør at treet kan brukes ubehandlet og 
oppnå en levetid på over 30 år. Sedertre er kraftig, 
men veier lite. Nordamerikanske indianerne brukte 

sedertre til å lage skåler, spiseredskaper, kanoer 
og hus. Treet er i thujaslekten og kalles på latin 
arborvitae som betyr «Tree of life». Dette navnet 

kommer av at indianere også brukte trærne til 
medisinske formål. Våre møbler er laget av to ulike 

sorter sedertre; western red cedar (thuja plicata)  
og northern white cedar (thuja occidentalis).



Ingen trær er like, noe som gir 
unike, håndlagde møbler. Sedertre 
er et levende materiale, også etter 

det har blitt til et utemøbel. 



Et levende møbel

Alt treverk lever. Det endrer derfor naturlig karakter 
og farge gjennom årstidene, og med alderen. 

Sedertre kan variere fra lys gul til rød, og til en mørk, 
rødbrun farge. Utendørs vil fargen i løpet av relativt 
kort tid jevnes ut til en rustikk, sølvgrå patina. I våt 
tilstand vil det mørkne og kanskje få flekker i ulike 

nyanser. Når solen og varmen er tilbake, lysner 
treverket og tørker opp igjen. 

Blir møblene eksponert for regn og sol, kan treverket 
få sprekker på lik linje med andre tresorter. Dette 

er en helt naturlig prosess når treet avgir fuktighet. 
Man kaller det også for «checking» som på ingen 

måte påvirker stabiliteten eller holdbarheten i treet. 
Tvert imot må dette til, for at treet ikke skal vri seg 
etter at det har blitt fuktig, for så å tørke opp igjen.



Vedlikehold

Sedertre er svært vedlikeholdsvennlig. Det har naturlig 
motstand mot råte og trenger derfor ingen behandling 

med olje eller beis. Dette gjør sedertreet bortimot 
vedlikeholdsfritt, sammenlignet med andre tresorter. 

Rengjøring av overflater kan enkelt gjøres med en 
hageslange, og om man vil, noen dråper grønnsåpe.

Over tid vil regn og sol tære på overflaten, som kan 
føre til at treverket «reiser seg» og at overflaten blir litt 

ruglete. Dette kan enkelt tørkes bort med en  kraftig klut, 
eller ved å lett dra over med et fint  pussepapir.

 
Dersom man ønsker å bevare den opprinnelige  fargen 

så godt som mulig, må møbelet oljebehandles og 
 kontinuerlig vedlikeholdes.

 
Møbler i sedertre kan stå ute hele året. Vi anbefaler 

likevel å lagre det under tak når det ikke er i bruk. Mye 
snø og røft vær kan slite på møbelet. 



Et miljøvennlig produkt

For oss er kvalitet helt essensielt. Det gjelder 
like mye vårt ansvar for miljø og omgivelser, 

som produktene vi leverer. Først av alt ønsker vi 
at våre møbler skal vare år etter år. Sedertre er 
heller ikke en truet tresort, og for hvert tre som 

hugges  plantes det to nye. 

Ved sanering av produktet kan det leveres 
til kommunal renovasjonstasjon for 

energigjenvinning. Pappemballasjen møbelet 
kommer i sorteres som kartong og papp.

 Vi gleder oss over at du har valgt et slikt 
 kvalitetsprodukt fra Canadian Outdoor.  
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