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Vi produserer i Skandinavia

Alle våre produkter blir laget i Skandinavia, med fornybar energi, kortreiste 
råvarer og miljøvennlig produksjonsteknologi.

I Norge, Sverige og Danmark er vi til sammen 21 millioner innbyggere. 
Hver for oss kunne vi aldri blitt best på alt. Derfor samarbeider vi med de 
fremste miljøene innen hvert enkelt produksjonsområde. Og derfor har 
våre produkter et lite stykke Värmland, Småland, Vestfold, Vestlandet og 
Nordjylland i seg.

Vår egen fabrikk i Torsby er designet av Snøhetta og åpnet i 2013.  
Vestre er kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001, og vi  
jobber kontinuerlig med innovasjon og forbedringer drevet frem av  
medarbeiderne våre.
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VestreQualityProgramme™

3,5 t CO2 / t stål
Kina

Sverige
1,5 t CO2 / t stål

USA 
2,9 t CO2 / t stål

Skandinavia
1,5 t CO2 / t stål

EU
1,7 t CO2 /t stål

India
3,1–3,8 t

CO2 / t stål

I hovedsak 
fornybare 

energikilder

Utslipp fra stålproduksjon

Vestre bruker nordisk stål og aluminium med svært høy kvalitet og lavest 
mulig fotavtrykk. Stålindustrien i verden står for 7 % av de globale klima- 
gassutslippene. I Norden produserer vi stål med opptil 30 % lavere utslipp 
enn gjennomsnittet. Det samme gjelder for aluminium – her er energibruken  
vesentlig lavere og klimagassutslippene rekordsmå. Dette er mulig takket 
være ny teknologi og den store andelen fornybar energi. Våre produkter  
er robust dimensjonert for å tåle røff bruk. Vi skjærer metallet med høy-
teknologiske lasermaskiner som sikrer høy presisjon og minimalt ressurs- 
svinn. Og vi sveiser både manuelt og med sveiseroboter. Til slutt blir 
metallet som er til overs, sendt tilbake til verk og resirkulert. 

Nordisk stål og aluminium 
har lavere utslipp

Vi har livstidsgaranti mot rust
I Vestre bruker vi varmforsinket stål og aluminium som ikke ruster. Derfor 
leverer vi produktene våre med livstidsgaranti mot skadelig rust. Garantien  
dekker normal bruk. Vær gjerne oppmerksom på at enkelte misfarginger 
kan forekomme etter mange års bruk i værharde miljøer.

Vi gir 15 års garanti på lakk og tre
Vestre tilbyr 15 års heftgaranti på pulverlakkerte overflater så fremt de ikke 
blir utsatt for mekaniske skader, slag, etsende kjemikalier eller lignende. 
Vi gir også 15 års garanti mot råteskader på standard linoljeimpregnert 
furu og Kebony. Garantien forutsetter at treverket blir holdt rent for smuss 
og grønske, og at det ikke blir brukt høytrykksvask eller kjemikalier som 
kan skade overflaten og vaske bort den beskyttende oljen. Treverk er et 
levende materiale, og det er naturlig at små sprekker oppstår med tiden.

Delene går aldri ut på dato
Er uhellet ute? Blir produktet utsatt for hærverk, eller skulle det bli behov 
for utvidet vedlikehold, kan vi hjelpe. Vestre leverer nemlig alle reserve- 
deler gjennom hele produktets levetid.

Møbler fra Vestre krever minimalt vedlikehold, men vi anbefaler at 
møblene blir sett over en gang iblant, og at eventuelle skader blir fikset.

Skruer og låsbolter bør bli sjekket og strammet etter noen uker. Stålde-
ler rengjøres på vanlig måte og ved behov. Men vær oppmerksom på at 
sterke kjemikalier kan påvirke overflaten. 

Standard linoljeimpregnert furu har en naturlig farge som etter en tid vil 
gråne. Treet får lengre levetid om tredetaljer blir oljet hvert 3–6 år. Hvor 
ofte kommer an på slitasje og klimaforhold.

Alt lever lenger med litt kjærlighet
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Livstidsgaranti mot rust 

Alle stålkomponenter fra Vestre er varmforsinket i et flytende bad med 
sink som holder om lag 450 °C. Badet varmes opp med 100 % fornybar 
energi. Prosessen danner en rustbeskyttende legering (80–120 ) som 
gjør at produktet kan stå utendørs i flere tiår. Om lag 2–4  av legeringen 
forsvinner det første året, og deretter 1–2  per år som følge av vær og 
vind. Varmforsinking ble patentert av den franske ingeniøren Sorel i 1837. 
Prosessen skjer i henhold til ISO 1461 og strenge miljøregler. Sink (Zn) er 
en viktig byggestein som finnes naturlig i stein, vann og mennesker. I Ves-
tre bruker vi sink produsert i Odda i Norge. Stål som er varmforsinket, vil 
lege seg selv dersom overflaten blir skadet – sinken kryper sammen og 
danner en ny legering over det ødelagte området. Dette kaller vi katodisk 
beskyttelse. Er stålet pulverlakkert etter varmforsinking (Duplex-system), 
vil det ha en enda lengre levetid. Lakken beskytter nemlig sinklegeringen.

Varmforsinket stål Malt stål

Stål

RustdannelseSelvreparerende 
sink

Varmforsinket stål Malt stål

Stål

RustdannelseSelvreparerende 
sink
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Før lakkering behandler vi materialet grundig i mange steg. Dette skjer i 
flere dyppbad som består av avfetting, beising, renset vann og aktivatorer. 
Pulverlakken er helt fri for løsemidler. Vi påfører materialet elektrostatisk 
ladet pulverlakk gjennom avanserte dyser. Til slutt smeltes pulveret i en 
herdeovn, og produktet får sin endelige overflate. Denne prosessen er 
utviklet i Norge for å sikre svært høy finish i møte med de strenge kravene 
til korrosjonsklasse C5-M (ISO 12944). Vestre tilbyr nesten 200 RAL Classic- 
farger uten tillegg i prisen.

Pulverlakkering utviklet 
for Nordsjøen

C1

C2

Korrosjonsklasse 
(EN ISO 12944)

Oppvarmede bygninger

Utendørs i innlandsklima eller i lagerbygg hvor det kan 
forekomme kondens

C5-I Utendørs i kystklima med høyt saltinnhold

C5-M 
(Vestre-standard)

Utendørs i kystklima med høyt saltinnhold, høy fuktighet 
og aggressiv atmosfærisk korrosjon

C3 Utendørs i kystklima med lite saltinnhold eller innendørs 
i produksjonslokaler med høy fuktighet

C4 Utendørs i kystklima med moderat saltinnhold eller innendørs
i svømmebasseng

Eksempler
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Kebony (Pinus radiata)

Type treverk
(1 = meget holdbar, 5 = ikke holdbar) 

Hardhet EN 1534  
(Brinell N7MM2)

1 41

Linoljebehandlet nordisk 
furu (Pinus sylvestris) 

1 19

2 33Oljet eik (Quercus)

2

A

D

B

C 30Oljet ask (Fraxinus)

Type treverkFarge

Vi bruker bare 
bærekraftig treverk

Til våre møbler bruker vi som standard FSC®- og/eller PEFC-sertifisert furu 
av høy kvalitet fra Norge og Sverige (Pinus sylvestris). Det kalde klimaet i 
nord gjør at trærne vokser sakte og blir felt først etter 80–120 år. Dermed 
er skandinavisk furu både hardere og mer egnet for utendørsmøbler enn 
furu fra varmere strøk, som gjerne vokser 3–5 ganger raskere. Skandinavia 
har et av verdens mest bærekraftige skogbruk. Treverket er impregnert 
med linolje, som beskytter mot råte. Etter en tid utendørs får overflaten 
en naturlig grå patina.

Vestre tilbyr ikke treverk fra regnskogen. Et mer miljøriktig alternativ er 
Kebony. Teknologien bak Kebony® er en miljøvennlig og patentert tre-
behandling utviklet i Norge. Denne prosessen forbedrer egenskapene 
til treet ved hjelp av en biobasert væske. Treets cellestruktur blir endret 
permanent og får en helt spesiell kvalitet – og dessuten en dyp brun-
farge som vi finner igjen i tropiske tresorter. Når møblet har stått ute en 
tid, får overflaten en naturlig sølvgrå patina. Til Kebony bruker vi FSC- og 
PEFC-sertifisert furu (Pinus radiata) fra New Zealand. Etter behandlingen 
er Kebony hardere og mer bestandig enn selv teak og mahogny.

For innendørs bruk anbefaler vi alltid eik eller ask.

A

C

B

D
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«Alt er mulig for Vårherre 
og en mekaniker»

Med dette som motto etablerte Johs. Vestre sitt første mekaniske verksted 
i Haugesund i 1947. Under kummerlige forhold i en gammel tyskerbrakke 
fulgte han drømmen om å starte noe eget. Fra å produsere sagklemmer 
og enkle rørkonstruksjoner leverte Vestre snart benker og lekeapparater 
til parker over hele Norge.

I 1980 inviterte Vestre til landets første designkonkurranse om å formgi 
en offentlig parkbenk. Titalls forslag fra industridesignere og landskaps- 
arkitekter strømmet inn. Vinneren – den kraftige og fargerike benken 
Hvilan – er fortsatt i produksjon. Og siden den gang har over 30 designere 
og en lang rekke designutmerkelser kommet til.

I dag er Vestre en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler.  
Vårt oppdrag er å skape fellesarenaer for hverdagsdemokratiet: sosiale 
møteplasser der mennesker kommer sammen på tvers av generasjoner 
og uavhengig av sosial, økonomisk eller kulturell bakgrunn.
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Årets inspirasjonsbok fra Vestre presenterer en  
komplett møbelkolleksjon som er laget for å bringe 
mennesker sammen. Vi forteller også hvordan  
Vestre skal bli anerkjent som verdens mest 
bærekraftige møbelprodusent. I andre del finnes 
teknisk informasjon, målsatte tegninger og prisliste.




