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NATURMATERIALER 
Ethvert møbel fremstillet i naturmateriale har sit eget smukke og unikke udtryk 
 
Ethvert FUMAC produkt eller møbel fremstillet af naturmaterialet træ kan have et struktur- og nuance-
mæssigt spænd, som vi med nedenstående ønsker at beskrive.  
 
Beskrivelsen har til hensigt at afstemme forventningerne til et givent produkt fremstillet af natur- 
materiale – til gensidig forståelse og fordel for alle parter. 
 
Vores finér, der som bekendt er naturtræ, sorteres i 3 kategorier: Mixed Match, Planskåret og Kvart- 
skåret. Disse sorteringer bevirker, at møblet får en så ensartet lød og årestruktur som muligt. Der kan 
dog – selv indenfor disse 3 sorteringer – forekomme markante nuance- og strukturforskelle. 
 
Vores massive trækomponenter, heriblandt låger, indkøbes med en angivet træsort – f.eks. eg. Her er 
det aktuelt ikke muligt at indkøbe materialet inddelt i årestruktur. I stedet sorteres komponenterne in-
ternt i huset, så det enkelte møbel fremstår med så ensartet lød og årestruktur som muligt. Dette  
bevirker, at ét møbel kan have en lidt vild struktur, og et andet møbel kan være mere rolig i strukturen. 
 
Derfor vil det visuelle indtryk af den vareprøve eller det møbel, der ses i butik eller på hjemmeside, altid 
kun være vejledende for det faktiske møbel, der leveres. 
 
Som alle andre naturmaterialer vil både massiv træ og finér også ændre lød og nuance over tid, når 
møblet udsættes for sollys og atmosfære. Som oftest vil møblet, som en naturlig del af processen, blive 
mørkere over tid. 
 
Ønsker en kunde et møbel med et meget ensartet udtryk, anbefaler vi laminat eller decor laminat. På 
disse overfladematerialer kan mønster, farve og struktur kontrolleres 100%. 
  
Naturen er forunderlig… 

 
Et træ antager farve og årestruktur alt efter, hvor træet har vokset. Mineraler i undergrunden, tilgænge-
lighed af vand, jordens hårdhed samt miljø har alt sammen indflydelse på, hvordan veddet i stammen 
kommer til at se ud, når stammen skæres op. 

 
Naturen lader sig ikke styre… 
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