
 

 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                          

                                                                                                         

                Produktlista:  

 

 

               Tällberg  

        Vedförvaring 

 

Tällberg vedförvaring i 4 mm tjock cortenplåt är mycket tålig och kan vara 

utomhus året om, men kan även placeras inomhus. Den har ett stort fack för 

ved och tre mindre fack för träpinnar/stickor och brastillbehör.  

Innan väggmontering är det viktigt att man först säkerställer att väggen är 

tillräckligt stabil/stark för att hålla uppe det mycket tunga vedstället. 

Alternativt kan man ställa det på marken/golvet och fästa det i bakkant mot 

en vägg.  

Vedstället levereras nytillverkat i sin ursprungliga mörkgrå stålfärg och kan 

ha ett visst inslag av påbörjad korrosion.   

I bakkant på vedstället finns borrade hål för att kunna skruva fast vedstället 

mot väggen. Det ingår inte några skruvar eller liknande. Det får man själv 

ordna utifrån det material som vedstället skall monteras mot. Är ni osäkra på 

vad som skall användas rekommenderar vi att ni tar kontakt med er lokala 

bygghandel för tips och råd. Vedställets vikt ökar betydligt när det fylls med 

ved.  

Tällberg vedförvaring kan beställas i rå cortenplåt eller med svart 

pulverlackad yta. Vi rekommenderar att vedställ med svart pulverlack 

används inomhus eftersom cortenplåtens rostiga yta efter en tid kan börja ta 

sig igenom det pulverlackade lagret när det utsätts för fuktig utomhusmiljö. 

Tångvägen 20 

311 32 Falkenberg 

 Telefon: +46 (0346) 88 85 88 

Stalmiljo@stalmiljo.se 

www.stalmiljo.se 

 

 

Materialfakta:  Cortenstål är ett material 

som rostar långsamt och bildar en 

vacker rödbrun färg. När stålet får vara 

utomhus utvecklas en atmosfärisk 

korrosionsprocess/rostning som med 

tiden bildar ett jämnt, tätt och skyddande 

oxidskikt på stålytan. Den 

rödbruna/rostiga ytan blir på så vis till ett 

eget rostskydd, vilket står sig mycket 

bra och fördröjer vidare 

korrosion/rostning. Den rostfärgade ytan 

förändras med tiden och har till en 

början en ojämn och fläckig yta som med 

tiden blir jämnare och mörkare i sin färg.  

Cortenstål kan missfärga andra känsliga 

material, så som exempelvis betong, 

puts och sten under tiden den bildar det 

rostbruna oxidskiktet, vilket tar upp till 2 

år. Känsliga material bör därför skyddas 

från att komma i kontakt med 

cortenstålet eller det missfärgade vatten 

som kan rinna därifrån.  

        

    

 

            Artikel nr:                                              Mått: (mm)                                       Vikt: (kg)     Material:  

                                                                           (Diameter, Djup)   

          

101 Ø960 D:350 83 S355J2WP EN 10025-5 

102 Ø600 D:350 43 S355J2WP EN 10025-5 

103 Ø960 D:350 Svart pulverlack 83 S355J2WP EN 10025-5 

104 Ø600 D:350 Svart pulverlack 43 S355J2WP EN 10025-5 
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