
Fortfarande lite känt i Europa, skiljer sig dessa 
eleganta och originella möbler från de produkter 
som för närvarande erbjuds på marknaden.

Dess huvudsakliga tillgång är trä, vit ceder, ro-
bust och hög kvalitet, en garanti för långsiktiga 
investeringar och användarnöjdhet.

Faktum är att alla våra möbler är gjorda av vit 
cederträ (Thuja occidentalis) från östra Kanada, 
ett luktande trä som är känt för sin skönhet, håll-
barhet och kvalitet.

Våra möbler erbjuder maximal komfort tack vare 
en sandblästringsprocess som ger en mjuk och 
slät yta utan splinter och en överlägsen finish.

Naturligtvis rutt-bevis, de kräver ingen behand-
lingsprodukt.

Utan kemiska konserveringsmedel kan våra mö-

bler användas både inomhus och utomhus.

Utomhus är de inte rädda för dåligt väder, en 
vacker naturlig blek färg, de kommer att bli en 
magnifik silvergrå med tiden.

De erbjuder också möjligheten att lackeras, fär-
gas eller målas i önskad färg.

Våra möbler levereras i de flesta fall som ett kit 
med de förmonterade elementen och en detal-
jerad monteringshandbok (på franska och en-
gelska) som garanterar dig snabb och enkel 
montering.

Kojan marknadsför en komplett samling av ekologiska inomhus- och utemö-
bler som kan justeras efter kundernas förväntningar och anpassas till var-
je budget, i massivt och naturligt trä, 100% vitt cederträ, tillverkat i Kanada.

MÖBLER I VITCEDER: 
ETT EKOLOGISKT OCH HÅLLBART VAL



Om vitcederträ

Den vita cedern är ett träd från östra Kanada 
(Eastern White Cedar) och är faktiskt en ceder, 
den västra vita cedern.
Western Cedar (Thuja occidentalis L.) är en 
art av barrträd av släktet Thuja av Cupressa-
ceae-familjen, infödd i nordöstra Nordamerika 
(främst Quebec och New Brunswick).

Det kallas ”vitceder” eller ”ceder” i de fransk-
talande regionerna i Nordamerika, där dess 
befolkning kallas ”ceder”. Det kallas också 
kanadensisk Thuja och mer sällan Western 
Thuja eller Broom.
Denna barrträd, infödd i nordöstra Nordamerika, 
växer mycket långsamt. Med en genomsnittlig 
storlek på 15 till 20 meter och en diameter som 
varierar mellan 40 och 90 centimeter kan den 
mäta över 20 meter vid mognad med en diame-
ter på 120 till 150 centimeter. Vissa exemplar är 
utrustade med stor livslängd och lever upp till 
800 år.

Kornet av vitt cederträ är vanligtvis rakt och 
jämnt.
Dess struktur är fin och träljus.
Jämfört med västra rött cederträ (Thuja plicata 
L.) är vitt cederträ vanligtvis blekare, finare i 
struktur och med mindre märkbara tillväxtringar.
Vitt cedar skördas i liten skala jämfört med an-
dra kanadensiska barrträd (gran, tall, gran).

Vit ceder: en fråga om tradition …

I århundraden har en av Quebecs traditioner va-
rit att använda vita cederkistor för att skydda klä-
der från insektskador.
Cedar singelbeläggningar och staket har alltid 
varit en del av Quebecs arkitektoniska arv tack 
vare sin unika skönhet.

I åratal har jordbrukare använt cederträ för att 
stänga sin boskap på grund av dess virkes ex-
ceptionella hållbarhet.

Lite historia
På Jacques Cartiers andra resa 1535, under 
vintern som tillbringades i Stadaconé, dödade 
hans besättning en epidemi av skörbjugg. 
Amerindianerna avslöjade för honom ett effek-
tivt botemedel mot denna sjukdom, annedda. 
Cartier förde exemplar tillbaka till Frankrike, 
men posterna gick förlorade, det var inte förrän 
på 1900-talet som växternas ursprung var känt. 
Efter omfattande undersökningar bestämde 
Quebecs botaniker och forskare Jacques Rous-
seau att örtte som botade Saint-Malo-utforskar-
na var gjorda av de krossade löven och barken 
av vit ceder, rik på C-vitamin.

I ett ord !

Färg: Splintved är grädde och vanilj i färg. 
Kärnveden är ganska halmgul och kan ha små 
knop.
Textur: Mjuk, splittringsfri yta. Mjukt, lätt trä 
med en jämn korn.
Egenskaper: Obehandlad – Motståndskraftig 
och hållbar – Underhållsfri – Bra bearbetning, 
spikning och skruvning – Lätt att limma – 



Lämpar sig mycket bra för att måla, fläcka, 
fläcka och lack – Utmärkt permeabilitet – 
Motståndskraft mot mögel och insekter.

Applikationer

Träet av vitt cederträ används främst som 
utseendeprodukt och är väl lämpat för interiör 
och utomhusbruk.
Ytterväggar: tavla, planka, fogskydd, singel, 
takshingel, uteplats, veranda, veranda, stolpar, 
staket och galler, Mulch, kaj, pontoner och bå-
tar, …
Interiörbeläggningar: tak, träarbete, paneler, 
dörrar och fönster, …
Möbler: Gjutning och möbelkomponent. Utemö-
bler eller inomhusmöbler i naturligt skick, fär-
gade eller målade.
Trä: det bästa ekologiska valet
Trä är ett förnybart, återvinningsbart och mil-
jövänligt material.
Vetenskapliga studier bekräftar att trä, träkom-
ponenter och hus i första hand av trä kräver 
mindre energi vid tillverkning, montering och 
underhåll än hus som huvudsakligen är gjorda 
av betong och stål.

Plastmaterial, såsom polyvinylklorid (PVC) tar 
tretton gånger mer primär energi för produktion 
och tillverkning än trä (77,4 mot 5,8 MJ / kg), 
enligt en rapport från University of Michigan. 
Dessutom kommer träimiterande produkter som 
plast aldrig att matcha träets egenskaper. 

Standarder och certifieringar

Hela sortimentet uppfyller EN350 Very Durable 
Wood Standard, vilket garanterar dig en lång-
siktig investering.
Våra soffor och fåtöljer med låg rygg uppfyller 
kraven i Standard NF P99-610 - Egenskaper 

för robusthet och stabilitet hos sittmöbler som 
garanterar din arbetssäkerhet.

Hållbar skogsförvaltning

Rainforest Alliance-certifierade skogar han-
teras enligt strikta miljömässiga, sociala och 
ekonomiska kriterier som syftar till att bevara 
vilda djur, bevara mark och vattenvägar, skydda 
arbetare, deras familjer och lokala samhällen 
och öka deras försörjning. För verklig långsiktig 
hållbar utveckling.

För att inte göra dig besviken
 
Vi uppmärksammar de naturliga delarna av vita 
cederträar

Alla timmermöbler är föremål för det naturliga 
fenomenet klyvning. De uppträder när träet 
torkar, men de är ytliga och minskar inte träets 
soliditet.

Slitsar sträcker sig aldrig bortom kärnan i 
stocken. Faktum är att den här funktionen bara 
tillför dina möbler den naturliga skönheten med 
en speciell touch.


