
W o o d s t y l e



HÅNDLAVET AF RECYCLET EG MED 

OMTANKE FOR MILJØET

Plankeborde, møbler og andre interiørløsninger er hos Woodstyle håndlavet af recyclet eg 
med stor omtanke for miljøet.

Træet kommer med sin unikke historie fra nedlagte bygninger som herregårde,
købmandsforretninger, gamle industrielle maskiner m.m. og er i den forbindelse
blevet bevaret og dernæst recyclet til et unikke Woodstyle træborde eller andre
møbler. Hvert produkt udstråler derfor historie og patina på hver sin unikke facon.

Historie blandet med design kan skabe stemning i et hvert rum og Woodstyles 
produkter er alle hver deres unikum.

Vi tror på at forene bæredygtighed, kvalitet og omtanke for miljøet med lækkert 
design i bedre kvalitet.



HØVLET GLAT

Unikke plankeborde af genbrugstræ.
Woodstyles plankeborde af genbrugstræ findes med to forskellige overflader.

Udover bordets mange øvrige detaljer såsom dyvler, romertal og mindre udskæringer, 
har alle vores plankeborde bløde kanter og overgange

for bedre komfort.

Et høvlet plankebord vil typisk se lysere og mere enkelt ud end et rustikt bord.

Man vil stadig have en tydelig åretegning samt de øvrige detaljer – bare mere glat.



PRODUKTINFORMATION

Materiale

Vores plankeborde fremstilles af genanvendt egetræ.

Mål

Plankeborde bliver fremstillet af planker med en tykkelse på 5-6 cm.

Længde/bredde
Som standard produceres bordene i 180-450 cm længder og 110 cm bredde. Vi kan 

specialproducere præcist efter individuelle mål.



Du ser og mærker tydeligt eksklusiviteten, tyngden og den enestående historie, der 
løber i træets flere hundrede år gamle årer.









UNIKKE CAFÉBORDE AF GENBRUGSTRÆ

Woodstyles caféborde i genbrugstræ findes med to forskellige overflader.

Her på siden ses de unikke caféborde i høvlet glat.

Udover bordets mange øvrige detaljer såsom
dyvler, romertal og mindre udskæringer har alle vores caféborde bløde kanter 

og o ve rga n ge for den bedste komfort .

Et høvlet cafébord vil typisk se lysere og mere enkelt ud end et rustikt bord. 
Man vil stadig have en tydelig åretegning samt de øvrige detaljer – bare mere 

glat.



P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Materiale

Vores caféborde fremstilles af genanvendt egetræ.

Caféborde bliver fremstillet af planker med en tykkelse på 5-6 cm.

De kan bestilles med kvadratisk eller rund bordplade.

Længde/bredde
Cafébordene produceres i dimensionerne 60 x 60 cm op til 100 x 100 cm, men kan 

produceres efter individuelle mål.

Runde borde produceres i størrelserne Ø 60 cm op til Ø 200 cm, men kan produceres efter 
individuelle mål.





UPCYCLET WALL DECO

Upcyclet egetræ har fantastiske egenskaber, både akustisk og i forhold til 
indeklimaet i et rum – især når mange mennesker er samlet.



De gennemgående linjer, gløden og varmen 
kan være med til at understrege husets 
arkitektur og giver både lofter og vægge 
karakter, alt efter træets fremtoning og 

behandling

Vores wall deco er et godt mix af varm natur 
over i de mere kølige grå nuancer.

Det ser lækker ud både på enkelte vægge, 
som paneler eller en rå og rustik detalje på 

reception, bar eller butiksinventar.





FREGATTEN BORDE

Recyclet egetræsbord med dansk nationalhistorie.

I de kommende år skal egetræsplankerne på Fregatten Jyllands vejrdæk udskiftes, 
men i stedet for at lade de gamle planker af dansk flåde eg gå til spilde har museet i 
Ebeltoft indgået et upcyclingssamarbejde med Woodstyle. Et samarbejde der blandt 

andet skal forvandle de historiske dæksplanker til unikke reycylet egetræsborde.



Fregatten Jylland borde er nummereret og der medfølger et signeret certifikat, når man køber 
dette bord. Således bevares værdien som minimum og møblet kan gå i arv generationer frem i 

tiden.



Fregatten Jylland og Woodstyle er gået sammen 
om at forvandle dæksplanker med mere en 200 

års historie til upcyclede plankeborde og 
interiørløsninger til både private og erhverv.



UPCYCLEDE RUNDE PLANKEBORDE



Den rustikke overflade holdes af vores 
store beams (bjælker) på 35 x 35 cm.
Disse ”fødder” stammer fra remmen i

gamle bygninger og fremstår autentiske 
med blandt andet øksehug og til tider 

romertal.
Vores glatte overflade står rigtig flot 
sammen med lakerede ben – f.eks. 

stjernestellet. Lad os finde en løsning 
sammen, der passer dig.



Træet kommer med sin unikke historie fra nedlagte bygninger som herregårde,
købmandsforretninger, gamle industrielle maskiner m.m. og er i den forbindelse
blevet bevaret og dernæst genanvendt til et unikt rundt plankebord af Woodstyle.



UPCYCLET FACADETRÆ I EG

Upcyclet træ har fantastiske egenskaber når det kommer til facader, der skal være 
levende og samtidig bæredygtige.

Vores facader i træ findes både i upcyclet eg og fyrretræ. Begge muligheder vil efterlade en facade, 
der leger med øjet uanset vind og vejr.



PRAKTISK

Upcyclet træbeklædning kan eksempelvis anvendes til vægge, loft samt facade 
indendørs og udendørs, og kan leveres til både private hjem og større 

erhvervsopgaver.
Vi imødekommer de forskellige behov og integrerer gerne produktet med lyd, lys, 

ventilation eller andre særlige forhold efter aftale.



WOODSTYLES BÆNKE

Upcyclet bænke med historie.
Anvendelsesmulighederne for Woodstyles udendørs bænke spænder lige fra parkmøbler og 
kommunale bænke på byens pladser til eksklusive by inventar i storcentre eller transithaller.

Vores indendørs bænke kan anvendes i receptioner, foyerer, restauranter, halls og i private hjem.



Vores populære massive beams i 
upcyclet træ gør sig også godt både som 
sofabord eller hygge omkring bålfadet.







UPCYCLET LOUNGE SÆT.

Loungemøbler med moderne og tidløst design, hvor der er plads til hele familien. Læn dig 
tilbage og nyd eftermiddagen i de behagelige loungemøbler.

Enkeltheden i stellet og sammensætningen af materialerne giver et design, som altid vil se flot og 
eksklusivt ud.

Både med og uden hynder. Hynderne er med magneter så de kan klikkes sikkert sammen.



Materiale  

Bord

Stel: Pulverlakeret sort

Bordplade: Upcycleteg 300 år

Bænke
Stel: Pulverlakeret sort 

Mål: 200 × 45 cm

Hynder: Hamp / bæredygtigt materiale 

Træ: Upcyclet eg 300 år



Vi byder velkommen i vores showroom og aftaler gerne fremvisning af vores unikke 
møbler i Aarhus eller Hedensted.

Venligst kontakt os på:
Mail: kundeservice@woodstyle.dk eller 

Telefon: +45 26 15 25 76

Showroom i Aarhus: 
Balticagade 15B, 8000 Aarhus C

Showroom i Hedensted: 
Spettrupvej 5A, 8722 Hedensted

www.woodstyle.dk

mailto:kundeservice@woodstyle.dk
http://www.woodstyle.dk/

