
 

 

 

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                              

 

                                                                                      

                  Produktlista:  

                             Grycksbo 

Vedställ 

 

Grycksbo vedställ i 4 mm tjock cortenplåt är mycket tålig och kan 

placeras både utomhus och inomhus. Den har ett stort fack för ved 

och ett mindre fack för träpinnar/stickor och brastillbehör.  

Vedstället är konstruerat att placeras på golvet/marken. Vi 

rekommenderar att man även fäster det i väggen för att det ska bli 

helt stabilt och inte kunna välta. I bakkant på vedstället finns därför 

borrade hål. 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.  

Grycksbo vedställ kan beställas i rå cortenplåt eller med svart 

pulverlackad yta. Vid beställning av rå cortenplåt levereras 

vedstället nytillverkat i sin ursprungliga mörkgrå stålfärg och kan ha 

ett visst inslag av påbörjad korrosion. För att få den helt rostbruna 

ytan får du placera vedstället utomhus under minst ett halvår. 

Vedställ i rå cortenplåt lämpar sig därför främst för utomhusmiljö.  

Grycksbo vedställ i svart pulverlackat cortenstål rekommenderas 

främst för inomhusbruk. Den svarta pulverlacken sitter mycket bra, 

men efter en tid utomhus kan den eventuellt börja rosta en aning om 

den utsätts för fuktig utomhusmiljö.  
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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. På grund av dessa 

egenskaper har cortenstål blivit ett 

mycket omtyckt material. Den rostbruna 

färgen passar också mycket fint in i de 

flesta miljöer och ytans patina är 

spännande att följa då den förändras 

över tid. Den har till en början en något 

ojämn och fläckig yta som med tiden blir 

jämnare och mörkare i sin färg.  

Viktigt att känna till: Om cortenstålet 

utsätts för vatten kan det missfärga 

andra känsliga material, så som 

exempelvis betong och puts. Detta gäller 

under tiden den bildar det rostbruna 

oxidskiktet, vilket kan ta upp till 2 år. 

Även efter den tiden kan en viss 

missfärgning förekomma och det är 

därför viktigt att man regelbundet sköljer 

av underlaget om man ser missfärgat 

vatten.  

   

 

                     Artikel nr:                                       Mått: (mm)                                        Vikt: (kg)                             Material:  
                                                                                   (Höjd, Bredd, Djup)   

          

106 H: 1200 B: 700 D:370 77 S355J2WP EN 10025-5 

107 H: 1450 B: 800 D: 370 93 S355J2WP EN 10025-5 

108 H:1200 B: 700 D: 370 Svart  77 S355J2WP EN 10025-5 

109 H: 1450 B: 800 D: 370 Svart 93 S355J2WP EN 10025-5 
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