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Global Timber er en international virksomhed med 
mere end 40 års erfaring i import og eksport af hårdttræ. 
Hovedkontoret i Aarhus huser Nordeuropas største 
hårdttræslager på ca. 8.000 m3. Udvalget består af mere 
end 40 forskellige træsorter af højeste kvalitet.

Vores troværdighed hviler på et grundlag af viden om 
hårdttræ og træindustrien, der er blevet oparbejdet 
gennem mange år i branchen. Virksomheden blev 
etableret i 2006 og består af hovedkontoret i Danmark 
samt et salgskontor i Malaysia med mere end 35 ansatte.

Vores medarbejdere har alle stor erfaring fra træindustrien. 
Ved at stille de rigtige spørgsmål sikrer vi, at kundens 
individuelle behov bliver afdækket og opfyldt til fuld 
tilfredshed.

Med rødderne dybt i skandinaviske værdier, bestræber vi 
os kontinuerligt på, at vokse og udvide vores forretning  
globalt uden at gå på kompromis med vores respekt for 
miljøet.



GLOBAL    BÆREDYGTIGHED

Vores mission er at levere træ af højeste kvalitet samtidig med, 
at vi bidrager til at bevare vores globale skove gennem vigtige 
miljøcertificeringer. Vi køber derfor kun ind hos godkendte 
leverandører, der overholder EU’s krav til lovligt træ (EUTR).

Bæredygtigt forvaltet skovdrift er den bedste måde at bevare 
planetens naturlige skove på. Træet fra disse skove er symbolet 

på et miljøvenligt materiale, som bidrager til en 
bedre kulstofbalance ved at lagre CO2. Som en global 
forhandler forpligter vi os til at beskytte skovene ved 
at indkøbe bæredygtigt forvaltet træ. Gennem nøje 
kontakt og besøg hos vores leverandører er det muligt 
for os at spore træets rute, hele vejen fra skov til vores 
lager. 

Træ er en 100% naturlig ressource og som råmateriale 
er intet mere miljøvenligt. Træer får næring af 
solenergi og betaler generøst tilbage ved at fjerne 
og opbevare CO2 fra atmosfæren. Som et levende 

materiale forbedrer træ luftkvaliteten inde som ude ved at hjælpe 
luftfugtigheden. Ydermere er det bevist, at træ er godt for dit helbred 
og mentale velvære.

Global Timber er  et aktivt og engageret medlem af Dansk 
Træforening, som foreskriver sine medlemmer at source træ på 
bæredygtige principper og at kontrollere deres leverandørers 
miljøansvarlighed.
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GLOBAL    BÆREDYGTIGHED

I arbejdet for bedre sikring af bæredygtig skovdrift i hele verden 
anerkender og støtter Global Timber the Forest Stewardship 
Council® (FSC®) og the Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes™ (PEFC™).

For at sikre, at Global Timber kun forhandler lovligt høstet træ, har 
vi et Due Diligence system. Gennem dette system kan vi spore 
vores træ samt vise gennemsigtighed i hele vores forsyningskæde.

Vores Due Diligence system sikrer:
• at alt træ, vi henter, er lovligt høstet
• at vi ikke overtræder kulturelle traditioner eller borgerrettigheder
• at vi har overblik over vores værdikæde
• at vi har verificeret dokumentation for lovligheden af vores træ

Som en af   markedslederne har vi et ansvar for at være ambitiøse på 
vegne af vores fælles planet og fremtidige generationer. At forpligte 
os til en mere bæredygtig fremtid 
og sætte interne mål hjælper os 
med at være et eksempel for andre, 
der også ønsker at gå en grønnere 
fremtid i møde.
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TERRASSE
Vores velassorterede lager af kvalitets hårdttræ byder på populære træsorter 

med ubegrænsede muligheder. Levetiden for hårdttræ er op til fem gange 

længere end mere bløde træsorter. 

Som nævnt er træ er en 100% naturlig ressource og som råvare er intet 

mere miljøvenligt. Det er vigtigt for os, at vi passer godt på de skove, hvor 

træet kommer fra og vi dermed kan garantere vores kunder et produkt med 

god samvittighed med omtanke for miljøet. 

Se garanti for XTwood på side 16.

XT GARAPA (se garanti på s. 16)

Dimensioner

Vægt Ca. 850 kg/m3

21 x 145 mm + 25 x 145 mm

Oprindelsesland Sydamerika

XT IPÉ (se garanti på s. 16)

Dimensioner

Vægt Ca. 1.100 kg/m3

20 x 185 mm + 21 x 145 mm

Oprindelsesland Sydamerika

XT JATOBA (se garanti på s. 16)

Dimensioner

Vægt Ca. 1.000 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Sydamerika
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BANGKIRAI

Dimensioner

Vægt Ca. 900 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Asien

XT CUMARU (se garanti på s. 16)

Dimensioner

Vægt Ca. 1.000 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Sydamerika

XT EG (se garanti på s. 16)

Dimensioner

Vægt Ca. 650 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Europa

FAVA AMARGOSA

Dimensioner

Vægt Ca. 800 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Sydamerika

GUARIUBA

Dimensioner

Vægt Ca. 750 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Sydamerika
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MAHOGNI

Dimensioner

Vægt Ca. 650 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Afrika

TALI

Dimensioner

Vægt Ca. 900 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Afrika

THERMO ASK

Dimensioner

Vægt Ca. 550 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Europa

BILINGA

Dimensioner

Vægt Ca. 750 kg/m3

21 x 145 mm + 25 x 140 mm

Oprindelsesland Afrika

CANGA

Dimensioner

Vægt Ca. 850 kg/m3

21 x 145 mm

Oprindelsesland Sydamerika
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TILBEHØR

Propper

Strøer

Stolper

Træpropper til at dække skruer og skruehuller i terrasseplanker. 
Propperne laves i samme træsort som vores terrasseplanker, hvorved 
man kan opnå et glat og roligt udtryk uden forstyrrende huller. Propperne 
limes fast med vandfast trælim og slibes i niveau, når limen er hærdet.

Strøer i hårdtræ til anvendelse under terrasseplankerne for længere 
holdbarhed og bedre formstabilitet i terrassen. Hårdttræsstrøer i 42 x 
70 mm anbefales. Ved evt. brug af trykimprægneret træ skal murpap 
monteres mellem planker og strøer. Der skal anvendes dobbeltstrøer ved 
stødsamlinger.

Stolper er meget anvendelige til bl.a. opbygning af hegn rundt om 
terrassen. Stolper i hårdttræ er fra naturens side modstandsdygtige og 
kræver ikke behandling.



BEKLÆDNING
Global Timber forsyner byggeriet med facadebeklædning til både indvendigt 

og udvendigt brug. En facadebeklædning i træ skaber et varmt naturligt 

miljø.

Ønskes andre dimensioner kan de tilbydes efter aftale.

XT CUMARU (se garanti på s. 16)

Liste

Rhombe 20 x 60 mm

20 x 40 mm + 20 x 90 mm

Vægt Ca. 1.000 kg/m3

Oprindelsesland Sydamerika

XT EG (se garanti på s. 16)

Liste

Rhombe 20 x 60 mm

20 x 40 mm + 20 x 90 mm

Fer & Not 20 x 90 mm

Vægt Ca. 650 kg/m3

Oprindelsesland Europa

XT MAHOGNI (se garanti på s. 16)

Liste

Rhombe 20 x 60 mm

20 x 40 mm + 20 x 90 mm

Fer & Not 20 x 90 mm

Vægt Ca. 650 kg/m3

Oprindelsesland Afrika

12



CEDER

Liste 20 x 40 mm + 20 x 90 mm

XT GARAPA (se garanti på s. 16)

Liste

Rhombe 20 x 60 mm

20 x 40 mm + 20 x 90 mm

Fer & Not 20 x 90 mm

Vægt Ca. 400 kg/m3

Oprindelsesland Nordamerika

Vægt Ca. 1.000 kg/m3

Oprindelsesland Sydamerika

XT IPÉ (se garanti på s. 16)

Liste

20 x 60 mm

20 x 40 mm + 20 x 90 mm

Fer & Not 20 x 90 mm

Rhombe

Ca. 1.100 kg/m3

Oprindelsesland Sydamerika

Vægt

THERMO ASK

Liste

Vægt Ca. 550 kg/m3

20 x 40 mm

Oprindelsesland Europa
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PROFILER

30o

50mm

60mm

GT 40
20x60mm

Liste

Rhombe

GT 14
20x90 (78mm)

GT 12
20x90 (81mm)

90mm

72mm

13mm 77mm

13mm

20mm

90mm

68mm

74mm13mm

20mm

13mm

Fer & Not

20mm

40mm

20mm

90mm

20mm

GT 30
20x40mm

GT 31
20x90mm

Ved valg af både terrasse- og beklædningstræ, kan man vælge mellem flere 
dimensioner og profiler. Andre dimensioner kan tilbydes efter aftale.

Terrasse

20mm

Glat / Glat Rillet / Glat
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FÅ GARANTI PÅ 
DIT TRÆ MED XTwood®

XTwood® er et ambitiøst og bæredygtigt garantiprogram, som skal være med 

til at fremme træ i byggeriet. Derfor yder vi op til 40 års garanti på udvalgte 

træsorter med en forventet funktionstid på op til 75 år. Disse træsorter kræver 

minimal vedligeholdelse uanset, om det er til terrasse eller facadebeklædning.

Her ses et sammenligningsskema over vores træsorter inden for terrasse og 

beklædning med dimensioner, funktionstid og garantier. Derudover ses et 

generelt overblik over varighedsklasse, formstabilitet og farveudtræk for de 

enkelte sorter.

Fava Amargosa

Thermo Ask

Tali

Guariuba

Ceder

Canga

Bilinga

Bangkirai

XT Mahogni

XT Jatoba

XT Ipé

XT Garapa

XT Eg

XT Cumaru

Terrasse
Liste

20 x 40
Funktionstid Garanti20 x 185 21 x 145 25 x 145

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

50 år

40 år

40 år

60 år

40 år

40 år

40 år

50 år

50 år

30 år

30 år

50 år

40 år

25 år

20 år

20 år

30 år

20 år

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Beklædning
Liste

20 x 90

Ja

(mm)



Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Garantiperiode:
Garantien dækker kun vores XTwood®-program, som kan ses på tilbuddet/salgsfakturaen. Er XT ikke nævnt, dækker garantien ikke. For at opnå 
garantien skal du registrere dit køb senest 45 dage efter leveringsdato på slutbrugers adresse. Læs mere på www.globaltimber.dk

Det nordiske klima er generelt hårdt med fire meget skiftende årstider. Valg af 

hårdttræ til beklædning og terrasse sikrer et eksklusivt udtryk og lang levetid, selv 

under hårde vejrforhold. Vi har nøje udvalgt træsorter, der kan modstå det nordiske 

klima og derved sikre lang holdbarhed både til terrasser og facadebeklædning.

“Med vores XTwood®-program tager vi ansvar; for materialet, for kvaliteten og ikke 

mindst for bæredygtigheden i vores træ.”

- Anders Bitzer, Managing Director hos Global Timber

Beklædning Generelt*

*Skala 1-5, hvor 1 er bedst

Varighedsklasse Formstabilitet FarveudtrækListe
20 x 90

Rhombe
 20 x 60

Fer & Not
 20 x 90

Funktionstid Garanti

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

60 år

50 år

50 år

75 år

35 år

30 år

30 år

40 år

50 år 30 år

50 år

50 år

1 2 1

2 3 3

2 2 1

1 1 1

2 3 4

3 2 3

2 2 3

1 2 2

1 2 2

2 1 1

3 3 3

3 2 3

1 2 1

3 2 1
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SAVET TRÆ
Vi har mere end 40 forskellige træsorter på lager fra hele kloden. Vores 

centrallager er sammensat af markedets mest efterspurgte træsorter og 

dimensioner, og sortimentet tilpasses løbende efter sparring med vores kunder.

Vores specialister i indkøb og produktion aflægger ofte besøg hos savværkerne 

rundt i verden og foretager jævnlige inspektioner for 

at sikre, at de fortsat lever op til vores høje standarder, 

og vores kunders stigende krav.



Kantskåret træ

Blokvarer

Semi-skåret træ

Emner

Boules
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Amerikansk Europæisk

Ahorn

Ask

Birk

Bøg

Douglas

Eg, røget

Eg

Thermo ask

Ahorn

Ask

Basswood

Ceder, Western Red

Eg, hvid

Eg, rød

Elm

Kirsebær

Oregon Pine

Poppel

Red alder

Southern Yellow Pine

Valnød
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Zebrano

Tropisk

Abachi

Azobe

Bilinga

Bubinga

Cumaru

Denya

Guariuba

Ipé

Iroko

Jatoba

Kempas

Mahogni, khaya

Mahogni, sapele

Mahogni, sipo

Meranti

Merbau

Tali

Teak, plantage

Wengé

Læs mere om
vores træsorter her
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Montagevejledning
– Terrasseplanker

Der skal påregnes ca. 5-10% spild (10-15% spild ved thermo ask) til sortering og afkapning ved 
faldende længder. Ved udelukkende brug af lange længder kan spildet være større.

Underlaget skal være fast. Der kan med fordel anvendes fliser som underlag til strøerne.

Der skal holdes en afstand på minimum 20 cm fra terræn til underkant af terrasseplanken.

Der skal laves fald væk fra huset på minimum 1 cm pr. meter terrasse, så nedbør ledes væk fra hus 
og planker.

Hårdttræsstrøer i 42 x 70 mm anbefales for længere holdbarhed og bedre formstabilitet for 
terrasseplankerne. Ved brug af evt. trykimprægneret træ skal murpap monteres mellem planker 
og strøer. Der skal anvendes dobbeltstrøer ved stødsamlinger.

20-21 mm planker, tykkelse maks. 50 cm c/c (21 mm Thermo Ask maks. 40 cm c/c).
25 mm planker maks. 60 cm c/c. Strøer i hårdttræ 42 x 70 mm (BxH) kan maks. spænde over 100 
cm c/c – ved strøafstand på maks. 50 cm c/c.

Terrassen/plankerne skal have tilstrækkelig ventilation, så plankerne ikke slår sig. Terrassen skal 
ventilere fra siden/siderne, og der skal være minimum 5 cm luftspalte.

Montage af skruer udføres 25-30 mm fra plankekant i begge sider samt endekant og altid oppe fra. 
Stød monteres med knassamlinger.

Anvend skruer i syrefast rustfri A4 stål:
   Ved brug af hårdttræs strøer: NKT SPUN+ SUH A4 5,0x60 mm eller tilsvarende
   Ved brug af trykimprægneret strøer: NKT SPUN+ SUH A4 5,0x70 mm eller tilsvarende.
(Anvendelse af skruer eller beslag til skjult montering er ikke tilladt – alt reklamation frafalder).

Spild:

Underlag:

Afstand til terræn:

Hældning:

Strøer:

Strøafstand:

Ventilation:

Fastgørelse:

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
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Forbor hullerne på planken langsomt med undersænkningsbor. Til forboring anvendes et bor, der er 
0,5 mm mindre end skruens tykkelse. Strøer i hårdttræ skal også forbores. Strøer i trykimprægneret 
træ må ikke forbores.

5 -7 mm ved Ipé
8-10 mm ved andre træsorter
15 mm til murværk, faste søjler eller lignende
NB: Brug afstandsklods mellem plankerne, og evt. snor til at sikre, at plankerne ligger rigtigt.

Endetræ er enten vokset/malet for at beskytte imod udtørring. Varen leveres i rå lændger og skal 
evt. renskæres inden endelig montering. Ved renskæring kan træet med fordel beskyttes med 
endetræsforsegler for at minimere eventuelle revnedannelser.

Der skal anvendes skruetvinge under fastgørelsen eller andet egnet værktøj. ”Skæve planker” er 
uundgåeligt for hårdttræ og især ved lange længder. Dette skyldes træets hårde egenskaber.

De fleste træsorter har med-/modvækst (årerne rejser sig på tværs og bliver ikke glatte). Dette kan 
afhjælpes ved at pudse terrassen efter lægning.

Høvlen har ikke forarbejdet planken ordentligt og må kun forekomme i mindre omfang.

Limes fast med vandfast trælim og slibes i niveau, når limen er hærdet.

Rillet/Glat – Rillet forside/bagside ikke altid renhøvlet.
Glat/Glat – Glat forside/bagside ikke altid renhøvlet.

De fleste træsorter har farveudtræk ved fugtpåvirkning, der kan smitte af på vægge og fliser, især 
hvis terrassen/altanen er hævet over terræn (husk at dække af under montering). Efter montering 
skal alt savsmuld fjernes, inden fugtpåvirkning fra nedbør.

Der skal udvises god håndværksmæssig byggeskik. I ekstraordinære forhold/omgivelser skal 
projektet godkendes i samråd med relevante fagpersoner omkring byggeriet.

NB: Der tages forbehold for løbende ændringer i montagevejledningen. Find opdateret version på www.globaltimber.dk

Forboring:

Afstand mellem planker:

Endetræ:

Skruetvinge:

Med-/modvækst:

Hit & mis:

Propper:

Profil:

Farveudtræk:

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
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Vandrette profiler skal monteres på stabilt underlag med maks. 60 cm c/c afstand. Det anbefales, 

at beklædningen opsættes med skrå forkant for optimal afvanding. 

Lodrette profiler skal monteres på stabilt underlag med maks. 60 cm c/c afstand. Underlaget 

udføres som krydsopbygning for optimal ventilation mellem beklædning og den bagvedliggende 

konstruktion. 

Underlagsbredden/afstandslisten skal være min. 50 mm. Ved stødsamlinger dog min. 100 mm. 

Anvend skruer som NKT SPUN+ A4 5,0x50 mm ved profiltykkelser op til 20 mm. Ved profiltykkelser 

over 20 mm tilpasses skruens dimension tilsvarende. 

Skruehovedet må ikke monteres under profilbrættets/listens niveau for at forebygge eventuelle 

revner/ flænger. 

Der skal altid forbores med et bor, som er 0,5mm mindre end skruetykkelsen for at forhindre 

revnedannelser. 

Stød monteres med knassamlinger. Stødafstand udføres med min. 5 mm til hjørner, vinduer og 

døre. Ved stødsamlinger gør skruens afstand fra kant sig ligeledes gældende. 

Listebeklædning udføres med en afstand på min. 5 mm mellem listerne (standard er 10 mm).

Fer & Not beklædningen udføres med frigang i noten

på 4 mm for at give træet mulighed for at arbejde

– beklædningen må derfor ikke stødes helt sammen.

Se illustration: 

Ved listebeklædning på op til 70 mm er 1 stk. befæstelse tilstrækkeligt. Ved bredder over 70 mm 

(maks. 150 mm) skal der anvendes 2 stk. befæstelser. Skruen fastgøres ca. 20-30 mm fra kanten.

Fer & Not beklædning på op til 90 mm er 1 stk. befæstelse tilstrækkeligt. Ved bredder over 90 mm 

(maks. 150 mm) skal der anvendes 2 stk. befæstelser. Skruen fastgøres ca. 20-30 mm fra kanten.

Ved anvendelse med 1 stk. befæstelse skal skruen centreres i beklædningen.   

Afstand fra beklædningens underkant til terræn anbefales at være min. 200 mm.

Montagevejledning
– Facadebeklædning

4 mm

4 mm

• 

Vandret og lodret facadebeklædning: 

Anbefalet fastgøring: 

Afstand til terræn: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Antal fastgørelser:

• 

• 

• 

• 
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Afdækning: 

Konstruktionsopbygning: 

• 

• Beklædningen skal i toppen inddækkes med en egnet drypnæseprofil. Trædele, som kan blive 

udsat for regn eller vandsprøjt, skal forsynes med en skrå drypkant ved underkanten, så vandet ikke 

kan løbe langs undersiden og opsuges i træet. 

Den bagvedliggende konstruktion udføres efter gældende lovkrav, da beklædningen alene udføres 

som regnskærm. 

Der skal udvises god håndværksmæssig byggeskik. I ekstraordinære forhold/omgivelser skal 

projektet godkendes i samråd med relevante fagpersoner omkring byggeriet.

NB: Der tages forbehold for løbende ændringer i montagevejledningen. Find opdateret version på www.globaltimber.dk



Olieret

Patineret

Olie bevarer træets glød og beskytter overfladen. Ved oliering minimerer man tørreridser og revner 

samt deformation af træet. Træets levetid forlænges, når træet beskyttes. Vi anbefaler oliering 

minimum én gang årligt. Følg producentens anbefalinger.

Ønsker man at opnå en ensartet sølvgrå farve, bør man lade træet være ubehandlet. Træets fibre 

vil rejse sig, og overfladen vil føles mere ru. Deformation af træet, oprifter, tørreridser og revner 

vil forekomme.

Vedligeholdelse 
– Terrasseplanker & Facadebeklædning

Oliering

Patinering

• 

• 

Med et organisk, bæredygtigt og levende materiale som træ, kan du vælge 

et udtryk, der ændrer sig over tid. Vores træsorter kan anvendes med eller 

uden overfladebehandling, så man kan få lige det look, man ønsker til sin 

terrasse eller sin facade.

Ønsker man at beholde det varme udtryk, kan man oliere 

sit træ, så man fastholder det arkitektonisk eksklusive 

udseende med dybe og varme nuancer for et mere 

naturligt og organisk miljø.

Vælger man derimod at lade træet være ubehandlet, vil 

man opnå en smuk sølvgrå patina på længere sigt som 

følge af det danske vind og vejr, hvilket giver et mere råt 

look.
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Træet vil i starten variere i farven, og misfarvninger, skjolder, strømærker m.m. vil forekomme. Det 

udlignes over tid ved solens påvirkning og årstidernes gang.

Alger kan forekomme og skal minimum fjernes to gange årligt (f.eks. forår og efterår) for at sikre træet 

mod nedbrud. Anvend algerfjerner/trærens og følg producentens anbefalinger.

Almindeligt snavs på træet kan rengøres med trærens. Følg producentens anbefalinger.

Svampesporrer og andet udefrakommende kan forekomme. Det er ikke skadeligt for træet. De fleste 

pletter kan fjernes med trærens samt en træbørste. Følg producentens anbefalinger. Typisk forsvinder 

pletterne over tid.

Forarbejdning af metal på eller omkring træet kan betyde, at de små metal-splinter/støv giver sorte 

pletter og misfarvninger på træet. Kontakt Global Timber for løsning.

De fleste træsorter har med-/modvækst (årerne rejser sig på tværs og bliver ikke glatte). Dette kan 

afhjælpes ved at pudse træet.

Bredden vil variere i løbet af året, da træ optager og afgiver fugt. Det må forventes, at smigsamlingerne 

giver sig efter en periode.

Træets første leveår er altid hårdest, fordi det skal tilpasses klimaet og hærdes igennem de fire årstider. 

Træet arbejder mere, hvorfor tørreridser, revner og deformation vil forekomme. Der kan forekomme 

enkelte udskiftninger løbende. Efter det første år stabiliserer træet sig og bliver mere roligt.

NB: Der tages forbehold for løbende ændringer i vedligeholdelsesvejledningen. Find opdateret version på www.globaltimber.dk

Farve

Alger

Snavs

Sorte pletter

Metalspåner

Med-/modvækst

Dimensionsændringer

Generelt

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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KONTAKT

+45 48 27 00 00
salg@globaltimber.dk
globaltimber.dk

HOVEDKONTOR & LAGER

Global Timber
Michael Drewsens Vej 1
8270 Højbjerg, Aarhus


