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MEN VI ÄLSKAR TRÄ OCH ATT HANTERA DET

VI ÄLSKAR TRÄ!

Trä är ett naturligt, intressant, taktilt, varmt och miljövänligt material
som därför lämpar sig ypperligt att användas till lekredskap.
Vi vill berätta för dig varför trä erbjuder så högt lekvärde, varför det
är bästa miljövalet, hur lavinskyddande skog kan tjäna ett andra syfte
och på vilket sätt vi arbetar med trä för att skapa maximalt lekvärde
med minimal miljöpåverkan.

TRÄ, LEKVÄRDE OCH MILJÖ
Trä, med sin varierande struktur, färgskiftningar och inneboende små defekter
blir väldigt intressanta för barnens alla sinnen. Du kan se, känna, ja till och med
lukta på trä. En träspricka kan bli en perfekt vas för en maskros eller förvaringsplats för lösa material barnen samlar på sig. Som material har trä många unika
egenskaper som stimulerar barn och ger ett högt lekvärde.
En träprodukt från ett hållbart skogsbruk är dessutom det mest miljövänliga
material man kan bygga med.
Även när det kommer till trä så har allt ett pris. Varje förädlingsprocess kostar
energi, material och spill. I vissa fall innebär det också att man behöver använda kemiska komponenter.
Vår uttalade ambition är att hålla vårt virkesutnyttjande så effektivt och miljövänligt som möjligt. Det absolut bästa är givetvis att använda hela, massiva
stockar. Varje gång vi sätter ett sågblad i virket, torkar och hyvlar så ökar vi
miljöpåverkan av en produkt.
När massiva stockar inte lämpar sig är fortsatt ambitionen att minimera miljöbelastningen och bevara trävirkets naturliga lekfullhet. Beroende på var en detalj används och redskapets funktion behåller vi olika grad av träytans struktur.
En panelbräda har en grövre struktur där trädets egen rundning och karaktär
bibehålls. En golvbräda har däremot en slätare och mer förlåtande yta.
Att inte bearbeta mer än nödvändigt sparar på både material och miljö. Och
adderar lekvärde!

VÅRA TRÄSLAG
Vi arbetar nästan uteslutande med lärk i våra redskap. Lärken har sitt ursprung
på mellan 1000 och 1800 m höjd längs alpernas bergssluttningar och det virke
vi använder växer inom bara 1-2 timmar från vår produktionsanläggning.
Lärk har en otroligt viktig funktion som lavinskyddande skog i hela alpområdet. När träden sedan blir för höga och inte längre fungerar skyddande, då tas
de ner och ett nytt bestånd odlas på dess plats.
Givetvis har vi PEFC-certifikat för skogsbruket, och dess viktiga funktion säkerställer att skogen hålls efter och återväxten fungerar. I Österrike, där vårt
virke har sitt ursprung, är hållbart skogsbruk dessutom reglerat i lag.
Lärk som växer i karga förhållanden på hög höjd får en helt annan karaktär än
den som växer i andra områden. Den växer långsammare och blir tätare, med
högre halt av harts och kåda. Egenskaper som ger starkt virke och god motståndskraft mot röta. Det är därför vi refererar till den som ”bergslärk”.
I somliga fall använder vi oss även av andra träslag än lärk:
Stegpinnar i redskapen är i ask, som har en väldigt fin och jämn yta vilket lämpar sig bra i en funktion som kräver bra grepp och med regelbunden kontakt
med barnens händer.
I systemet Climbing Forest använder vi oss av ekstockar. Ek lämpar sig ypperligt för de dimensioner som krävs i konstruktioner med fristående stolpar och
höga laster.
Våra klätterstrukturer finns även tillverkade av robinia. Med sin naturligt krokiga form passar det väl med strukturernas oregelbundna formspråk.
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Poppel växer i grova dimensioner, har god formbarhet och mjuk, läderartad
yta. Vi har en serie djurskulpturer avsedda för taktil lek där de egenskaperna
är precis vad vi vill ha.

ANVÄNDARSÄKERHET - VÅR HANTERING
Strukturell stabilitet är den enskilt viktigaste säkerhetsfaktorn att hantera när
det kommer till lekredskap i trä. Det kan i sig delas in i två delar:
- Konstruktionell stabilitet
- Motståndskraft mot röta/långsiktig stabilitet
Övergripande så är alla våra redskap konstruerade och dimensionerade i enlighet med de belastningsfall och -krav som återfinns i SS-EN1176.
Generellt så arbetar vi med väldigt grova dimensioner. Det gäller allt från material till infästningar, distanser och skruvar. Förutom att möjliggöra våra överlag större plattformar och spännvidder i redskapen så är detta också en god
garant för långsiktig stabilitet utöver den nivå som EN1176 sätter.
Robinia är vida känt för sina goda egenskaper gällande röta. Men även ek och
vår bergslärk har mycket gott naturligt rötskydd. Trots det använder vi bara
robinia i markkontakt. För våra övriga träslag sker markgenomförningen istället med andra material, oftast varmförzinkat stål.
Vid kraftiga dynamiska belastningar i enskilda infästningar, som gung- och
linbanebommar, använder vi varmförzinkat stål istället för trä.
Alla infästningar, gungleder och beslag är av egen konstruktion. Det innebär
att de är direkt anpassade efter de material vi använder och situationen de används i. Givetvis även för påverkan av träsprickor. Vi arbetar också med redundans, där hela belastningen inte vilar på enskilda infästningar.
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TRÄSPRICKOR
Det finns egentligen inget tekniskt hinder för oss att producera redskap i
rundstock som blir mer eller mindre sprickfria.
En massiv trästock kommer dock alltid att spricka. Som en naturlig följd av att
virket torkar.
Ska man åstadkomma rundstock med låg sprickeffekt så behövs ytterligare
hantering, mer produktion, energikrävande torkning, spillet ökar avsevärt och
materialåtgången mångdubblas. Det kräver också att kemiska komponenter
som lim används.
Det kostar helt enkelt enormt mycket mer. För miljön.
Träsprickor väcker en del frågetecken kring dess påverkan på redskapets säkerhet. Det är inte en fråga med ett svartvitt svar. Åtminstone inte för oss.
Längsgående sprickor på en massiv stock har karaktären av en tårtbit. De är
störst på ytan och minskar sedan gradvis in till stockens kärna där de avtar
helt. Man kan tydligt se den formationen om man betraktar stocken från dess
kortända.
Den här typen av spricka ska inte anses som fingermått enligt SS EN1176-1,
4.2.7.6. De ska normalt inte testas avseende snoddmått enligt EN1176-1, 4.2.7.3
heller.
Vi hanterar dock frågan vidare än så. Allt beror på typ av produkt, hur detaljen
är monterad, används och kontakten mellan den och användaren. Utifrån det
är toleransnivån olika. I somliga applikationer (som produkten intill) har vi en
väldigt låg tolerans. I andra fall är den betydligt högre.
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Har ni frågor kring träsprickor i relation till användarnas säkerhet får ni gärna
kontakta oss. Då kan vi ge mer detaljerad information, både kring enskilda produkter men även vår hantering överlag. För den som trots allt önskar minska
omfånget av träsprickor har vi också alternativ att tillgå.
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