R e s y s ta M A R I N
Hög kvalitet och miljövänligt alternativ
till teak i båt industrin.

15 års

Garanti
• sväll-fri
• sprick-fri
• flis-fri
• röt-fri

100� trä-fri, vatten och uv-resistent, halkfri yta

Resysta Marin sätter till sjöss.
Aggressiv påverkan av väder, fluktuationer i temperatur, saltvatten, UVstrålning samt onödigt slitage är de viktigaste miljöfaktorerna du måste ta
itu med i båten branschen.
Resysta Marin är ett innovativt och högkvalitativt alternativ till teak som
utvecklats för att möta den karakteristiska utmaningar i elementet “vatten“.
Materialet lyckas i varje aspekt. Till skillnad från trä, varken sväller, rötnar,
flisar eller spricker Resysta Marin och är resistent mot svampangrepp. Det
kan bearbetas och behandlas som trä med alla verktyg och metoder varje
erfaren båtbyggare är bekant med.
En annan unik aspekt är att Resysta Marine är bipolär dvs det förenar sig
med vatten utan att absorbera det, skapa en Halkfri yta för maximal säkerhet
och en ännu mer naturlig look. Idag kan ett verkligt innovativt material inte
bortse från vårt ansvar för miljön.
Resysta Marine är banbrytande på detta område: Det är ett material som
består av ca. 60% risskal, ca. 22% vanligt salt och ca. 18% mineralolja. Resysta är 100% återvinningsbar och innehåller inte ett spår av trä. Således bidrar
till att lösa av hotade regnskogar.
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Ett material, oändliga möjligheter.
Tillämpningar av Resysta Marin är nästan obegränsade. För det yttre är
vackra och hållbara däck bara början. Den är också perfekt för landgångar, plattformar, räcken och nästan alla landbaserade projekt i maritim
omgivande, som bryggor.
Dessutom erbjuder Resysta Marin idealiska lösningar för båt interiörer
från vägg och foder tak till golv och möbler. Från den oöverträffade
charmen i den gamla världen till klarhet och ren stil i modern tid eller båtägarens vilja att utforska nya och individuella sätt att designa yacht:
Lösningen är enkel - Resysta Marin.

Speciella egenskaper Resysta Marin
• 100% felfria utseende
• Kan borras, sågas, limmas - kort sagt bearbetas precis som äkta trä
• extremt UV-beständig
• Halkfri yta
• Brand Betyg B1 (IMO typgodkännande pågår)
• mycket lätt bearbetning med lim och lacker från yacht branschen
• extremt slitstarkt i alla förhållanden
• saltvatten resistent
• inga utsläpp

durk/golv

tak beklädnad

möbler konstruktion

Kontakt:
In & Outdoor AB / Resysta
Hantverksvägen 1, 436 33 Askim
Telefon: +46 (0) 31 7577599
info@resysta.se
www.resysta.se

Framtiden Formula kallas Resysta
Raw materials used:

ca. 60 � risskal +ca. 22 � salt + ca. 18 � mineral olja = Resysta

Alla detaljer som gäller för installationen enligt vår installationsguide och motsvarande
användning under utomhus exponering. Denna installationsguide kan anpassas till den tekniska utvecklingen utan
förvarning.
Den nuvarande versionen kan laddas ner från www.resysta.se
Reservation för ändringar. Abberations till den ursprungliga färger, bilder eller grafik är baserade på trycktekniker.

För offert och andra frågor kontakta oss
info@resysta.se | www.resysta.se

