
 

  

Et højkvalitets råmateriale med følelse 

SpaDealers hottubs og saunaer er alle lavet af holdbar, 

varmebehandlet fyr under markedsnavnet Thermowood. Det 

er et materiale, der tillader permanent kontakt med vand, 

vejr og vind, og som ud over de fremragende 

bæredygtighedsegenskaber minder om eksotiske træarter i 

udseendet. 

 

Thermowood - varmebehandlet fyr fra Lunawood 

• Ikke-giftige, miljøvenlige naturlige materialer 

• Kådfritt 

• Meget dimensions og form stabilt 



 

• Smuk farve og overflade, træet er helt gennemskinneligt 

• Råd og vejrbestandigt - til alle klimaer 

• God varmeisolering 

• Reduceret fugt og svamp risiko 

• Minimal pleje, oliebehandling en gang om året 

                             

Den varmebehandlede fyr, Thermowood, er produceret af finske Lunawood Ltd, der 

siden 2000 har været en forløber og nu også markedsleder på markedet. Med sin 

årlige produktionskapacitet på 105.000 m3 er Lunawood verdens førende producent af 

Thermowood, og virksomhedens omdømme som en førende producent er baseret på 

innovativ tænkning, pålidelighed og samarbejde. 

Skoven i den nordiske skov 

At Lunawood og Finland er derfor pionerer i området er ikke tilfældigt. Finland er 

tusindvis af søer og skove, og det nordiske hårde klima har i århundreder produceret 

langsomt voksende, fyrtræ. Finske skove giver en kilde til bæredygtig udvikling og et 

bedre liv - folk føler sig bedre tæt på naturen og rigtigt træ giver forskellige bygninger 

en behagelig følelse. 

Det er skovenes kærlighed, der har lavet Lunawood til eksperter i branchen, og kun 

det højeste råmateriale bruges til fremstilling af Thermowood. Under processen 



 

forbedres træets naturlige egenskaber, samtidig med at man beskytter naturen. Den 

nordiske skov omdannes til de bedst mulige byggematerialer. 

  

Varme og damp - ingen kemikalier 

Lunawood bruger primært PEFC-certificeret nordisk fyr og gran, som er sorteret efter 

strenge kvalitetskrav. Pine bruger kun kerne træ med friske kviste fra toppen, og 

SpaDealers bastards bruges kun fyrretræ. Den patenterede produktionsproces er 

baseret på gradvis termisk behandling af træet, hvor dets kemiske og fysiske 

egenskaber ændres permanent. Temperaturen i varmebehandlingsrummet øges 

gradvist til 212 ° C, og hele processen tager op til 110 timer eller fem dage.  

  



 

Efter behandling er fugtindholdet i træet reduceret til 4-7%, hvilket væsentligt 

forbedrer materialets størrelse og formstabilitet. Under behandlingen anvendes kun 

vanddamp og varme - ingen kemikalier. Resultatet er vejr og rødlig, såvel som giftfri 

og ikke brændbart træ egnet til udendørs og indendørs brug. 

Holdbar, smuk og stabil 

På denne måde ”ældes” træ massen for at svare til århundreder gamle træer, og i 

klassificering af forskellige træarter og deres holdbarhed er der Thermowood i klasse 

2 sammen med cedertræ og eg. Træets levetid er forlænget, det bliver mere holdbart 

og smukkere. Den har en fløjlsagtig overflade, behagelig at røre og ældes smukt. De 

nordiske skove er et ægte skattekammer for designere med lidenskab og kreativitet, 

som både Thermowood og SpaDealer's produkter er et konkret bevis på. 

 

 

 


