
FARVEVARIATION & 

STRUKTURFORSKELLE 



Farvevariation mørke træsorter 

Mørke træsorter som f.eks. røget eg kan variere i farven. Oftest går overfladebehandlingen i forbindelse den gar-
vesyre der er i træet. Da træ er et naturmateriale kan farven derfor variere alt efter indholdet af garvesyre i træ-
et. Derudover er der også ofte variation i strukturen som gør at ikke 2 trin bliver ens. 
 
Vi anbefaler at man som udgangspunkt bestiller alle trappedele, døre, møbeldele samtidigt, dermed opnår man 
en mindre variation. 
 

Farvevariation NATURA farver 

Ved Natura-overflader vil der ligeledes ofte forefindes farve- og strukturforskelle fra det viste i udstillingen til 
hvordan det ser ud i boligen. Her er der flere faktorer der spiller ind. 

 Lyset kan variere, og derfor kan farven syne og opleves anderledes fra da man så den. 

 Træ og træstruktur varierer, og derfor kan man opleve at selve træet er lysere/mørkere end den prøve der 
er forevist. 

 Slibning/behandling har stor betydning for hvor meget træet åbnes og hvor meget den tager imod farven.  

 Hviletiden er også vigtig for hvor mørk/lys farven bliver. Da olien indeholder hærder skal den forholdsvist 
hurtigt tages af, og et par minutter kan gøre stor forskel. Uanset hvor omhyggelig en maler er vil resultatet 
altid variere fra gang til gang. 
 

Hvorfor vælge farvevariationer 

 
Træ er et utrolig smukt og varmt naturmateriale, så selvom strukturerne ikke er ens kan det give et smukt farve-
spil og flotte nuancer. Du skal blot være indstillet på at et naturmateriale altid vil variere i farverne. Farveforskel-
le i strukturerne og træsorterne kommer oftest til udtryk ved mørkere farver 
 
Ønsker man en mørkere farve/dybde kan man på nogle farver i Natura bestille en plejeolie som er med til at gøre 
træet mørkere. Dog vil dette være en process som fortsat skal vedligeholdes. 
 
Herunder kan ses eksempler på variation 

Lysforskel spiller en stor rolle. Denne er valgt i NATURA Char-

coal (Sort) men syner brun/Mørkebrun.—Alt efter lysfaldet og 

solen kan den virke lysere/mørkere brun. 

Øverste billede viser en Natura Pure samt træstruktur på mørke/lyse 

stave. Nederste er en trappe i Natura Charcoal, hvor træet har været 

lyst, samtidig er der stort lysindfald på trappen—derfor bliver trappen 

mere brunlig end sort. Kan efterbehandles med sort plejeolie. 


