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CEOS - WESTERN RED CEDER 
VARIERAR FRÅN RÖDBRUNT 
TILL BRUNT OCH LJUSGULT

Ett av de bästa och mest användbara 
träslag för utomhusmiljö 

Westen Red Ceder ( W R) är ett barrträd som 
växer längs den nordamerikanska stillahavs-
kusten, i Kanada samt i norra USA. Träden blir 
normalt 45 till 60 meter höga. W R Ceder är ett 
unikt träslag som har en mjuk struktur, raka 
fibrer, tydliga årsringar samt en karakteristisk 
aromatisk doft. W R Ceder anses vara ett av de 
bästa och mest användbara träslagen till utom-
husprojekt och är även lämplig till invändiga 
paneler. 

NATURLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT - INGA KEMISKA 

TILLSATSER 

W R Ceder är motståndskraftigt mot röta och 
insektsangrepp, då den innehåller naturliga 
röt- och svamphindrande ämnen (thujapliciner 
och thujacider). W R Ceder avlastar därmed 
miljön om det används som ersättning för 
impregnerat virke.

LÄTT OCH FORMSTABILT

Genom att cedern har så låg densitet, 
vikten är ca 385 kg/ m3, har det god 
värmeisoleringsförmåga. Träslaget är 
dessutom formstabilt och fuktrörelserna 
är betydligt mindre jämfört med många 
andra träslag. 

FÄRGNYANSER OCH PATINA

W R Ceder varierar i färg från rödbrunt 
till brunt och ljusgult. Dess naturliga 
hållbarhet är utmärkt och kan använ-

das obehandlad. Efter exponering för 
väder och vind antar W R Ceder vackra 
silvergråa nyanser. För bevaring av ur-
sprungsfärg skall den underhållas med 
pigmenterad träolja. 

CEOS HANTERAR STÖRRE OCH KOM-

PLEXA FÖRFRÅGNINGAR. 
Genom att lägga fokus tidigt i projek-
ten tillsammans med våra kunder och 
leverantörer skapar vi tryggare helhets-
lösningar. 
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CEOS - WESTERN RED CEDER 
VARIERAR FRÅN RÖDBRUNT 
TILL BRUNT OCH LJUSGULT

Cederträ ger möjlighet att bygga både 
vackert och ekologiskt 

Cederträ har, tack vare sina fina egenskaper, 
använts under flera tusen år för byggnation 
men är ett relativt nytt material i svensk arki-
tektur. Det har skapat nya spännande möjlig-
heter till olika uttryck i till exempel fasader. 
Antingen som enda fasadbeklädnad eller som 
inslag i till exempel en putsad fasad. Skapar 
flera spännande möjligheter till olika uttryck i 
till exempel fasader.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Det är ett av de bästa och mest användbara 
träslagen till utomhusarbeten men även lämp-
ligt till invändiga paneler. Cederträ används till 
en mängd olika bygg och inredningsprojekt;- 
till exempel fasadpaneler, fondväggar, solskydd, 
pergola, bastu, staket, båtar. 

BEHANDLING OCH RENGÖRING

Cedern är ett lättarbetat trävirke som 
lämpar sig för limning och ytbehandling. 
Vill man få fram den vackra grå färgen 
så behövs ingen ytbehandling. Vill man 
däremot ha kvar den vackra rödbruna 

färgen måste cedern ytbehandlas med 
en speciell olja. Brandskyddsbehandling 
på ceder är möjligt, kontakta oss för 
alternativ. Cedern mår bäst av naturliga 
rengöringsmedel vid rengöring.
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CEOS - WESTERN RED CEDER 
SORTIMENT

Väl utvalda produkter från hållbart 
skogsbruk

För CEOS är det en självklarhet att den verksamhet 
vi bedriver ska ske med minimal miljöpåverkan. 
Vi har som mål att överträffa våra kunders förväntan. 
Oavsett var och hur kunden gör affärer med CEOS 
skall man kunna lita på att vi levererar produkter och 
tjänster som håller den standard som våra kunder 
har rätt att kräva. 

Allt vårt cederträ (W R ceder) från Kanada är 100% 

PEFC certifierad. 

CEOS ÄR PEFC CERTIFIERADE

Sedan 2018 är vi certifierade enligt PEFC, ett 

globalt certifieringssystem som garanterar att 

flertalet av våra produkter är 100% PEFC certi-

fierade och kommer från ett hållbart skogsbruk.

CEDER VIRKE
21 x 100/150/200 mm
44 x 100/150 mm

PROFILER
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Egen profil
Förutom våra tre egna profiler kan vi hjälpa er ta fram er egna profil och dimensioner. Kontakta oss för förslag.

CEDERSPÅN  FINSÅGAD 
Längd 406 mm, bredd varierar mellan 50-250 mm. 
Tjocklek 10 mm med ett avslut på 2 mm likt ceder fjällpanel.

CEDERFJÄLLPANEL VÄNDBAR- HYVLAD / FINSÅGA
Bredd 190mm, tjocklek 19 >mm. Liggande panel som skapar 
ett spännande uttryck på fasaden. Monteras horisontellt med 
den sågade kanten utåt. 
*Utgående produkt - Begränsat parti på lager. 

Enkelfasspont (beställningsvara)

17,5 x 142 mm
Spårpanel (beställningsvara)

17,5 x 138mm

142 m
m

138 m
m

17,5 mm 17,5 mm

Dubbelfasspont  Vändbar - Hyvlad / Finsågad
17,5 x 93 mm (lagervara)

17,5 x 143 mm (lagervara)

93 m
m

  alt  143 m
m

17,5 mm

*Utöver vårt standardlager finns följande virke 
att tillgå mot förfrågan: 
23,5 x 100/125/150/200 mm
32 x 100/150 mm 
50 x 100/150 mm
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FORSERUM order@ceos.se tel 0380-67 58 00
GÖTEBORG order@ceos.se tel 031-51 51 51
NORRKÖPING order@ceos.se tel 011-36 11 60 
SKELLEFTEÅ order@ceos.se tel 0910-852 16

@ceosab

https://pefc.se/det-har-ar-pefc/vi-verkar-foer-ett-haallbart-skogsbruk
https://pefc.se/det-har-ar-pefc/vi-verkar-foer-ett-haallbart-skogsbruk
https://ceos.se/produktinformation/utomhusmiljo/ceder-panel-fasad.html?cat=260

