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RESYSTA 
Återvunnet risskal ger ett hållbart alternativ till olika träslag

RESYSTA är ett fiberförstärkt hybridmaterial tillverkat av risskal vilket ger en gynnsam
ekobalans. Resysta ser ut som trä och utmärker sig för slitstyrka, termiska stabilitet samt 
kemiska resistens. Till skillnad från trä, är Resysta sväll-, flis- och sprickfri, det grånar inte och
 tål svamp- och insektsangrepp. Resysta produkter är mycket hållbara utan att kräva särskild 
vård eller underhåll, och lämpar sig därför särskilt för utomhusbruk såsom parkmöbler.

RESYSTA - ÅTERVUNNET OCH ÅTERVINNINGSBART!

MATERIAL
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60%
risskal

22%
vanligt salt

18%
mineralolja

Vad är Resysta? 
RESYSTA - FRAMTIDENS MATERIAL
Resysta ser ut som trä och utmärker sig för slitstyrka, termiska stabilitet samt kemiska resistens. 
Det är ett fiberförstärkt hybridmaterial som framställs av ca 60% risskal, 
ca 22% vanligt salt och ca 18% mineralolja. Resysta produkter ger en ovanligt gynnsam eko-
balans med material som är återvunnet och återvinningsbart!

EN BRA KÄNSLA MED RESYSTA
Resysta inte bara ser ut som trä - det känns också som trä. Och det inte bara känns lika bra, 
det överträffar också många av de traditionella träslagens egenskaper. Tack vare sin speciella 
sammansättning förblir ytan fri från sprickor och stickor, även efter flera år. Skador som orsakas 
av träflisor är därför ett minne blott. 
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RESYSTA
100% vattenavvisande

Frostsäkert
UV-beständigt

100% återvinningsbart
100% Träfri

Hög haptisk kvalitet
Lång livslängd

Ingen sprickbildning
Hög brandklassificering

Jämn och hög kvalitet
Motstår svampangrepp

Minimalt underhållsbehov

MINIMALT UNDERHÅLL, MAXIMAL LOOK
Resysta är extremt väderbeständigt mot sol, regn, snö eller saltvatten. Till skillnad från trä, är 
Resysta sväll-, flis- och sprickfri, det grånar inte och tål svamp- och insektsangrepp. Resysta är 
mycket hållbart utan att kräva särskild vård eller underhåll. Det är därför ett särskilt lämpligt 
material för produkter i utemiljöer, exempelvis parkmöbler.

RESYSTA – ETT ALTERNATIV TILL TROPISKA TRÄSLAG 
Så länge som det finns en efterfrågan på tropiskt trä, finns hotet mot regnskogarna kvar. Genom 
att välja Resysta som ett alternativ till det traditionella tropiska träslaget, kan alla hjälpa till att 
rädda regnskogarna. Resysta är 100% träfritt. Detta innebär att inte ett enda träd måste fällas för 
det. 
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Natural
Natural

lackförseglad Siam C14

Resysta färger
Resysta kräver ingen ytbehandling i betydelsen ”träskyddsmedel”. Av estetiska skäl kan man 
välja att behandla Resysta med en lackförsegling, med eller utan färg. Behandling med en lack-
försegling  ger också skydd mot fläckar. 

Vi erbjuder tre standardfärger på Resysta 
(fler färger är möjligt på begäran ) 
• Natural 
• Natural med lackförsegling 
• Siam

PRODUKTER MED RESYSTA TRÄERSÄTTNING
Parkmöbler  Intervera - Intervera Tillgänglighetsanpassad - Miela - Rivage - Vera - Vera Solo
Bord  Intervera - Miela - Vera - Vera Solo
Papperskorgar  Diagonal - Prax
Planteringskärl  Florium 

Frågor & Svar
Vad tillverkas Resysta av?
Råmaterial som används: ca 60% risskal, ca 22% vanligt salt och ca 18% mineralolja.
Resysta produkter ger en ovanligt gynnsam eko-balans. Återvunnet och återvinningsbart 
material!

Varför är det så hållbart?
På grund av sin unika sammansättning av ingredienser är Resysta mycket slitstark, hållbar och 
miljövänlig. Resysta innehåller inte några träkomponenter, som kan leda till grånande.

Varför spricker det inte?
Resysta varken absorberar eller släpper någon fukt. Därför kan sprickbildning inte äga rum.

Bleknar eller grånar färgen efter en tid?
Resysta kommer inte att gråna. Men med tiden kan en viss blekning förekomma - beroende på 
miljöförhållanden. 
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