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Langtømmer løftes over på afkortebord Lager af granrafter med bark

Savværkets lagerhal med Kalmar planker, brædder og tømmer
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Kære Kunde / Forhandler

Lundum Savværk er et gammelt savværk indrettet og istandsat med det for-
mål at fremme kendskabet til og forarbejde produkter i de røde træsorter, som 
Dansk lærk og Douglas, der begge udgør miljørigtige alternativer til trykim-
prægnerede og importerede træsorter.

Lundum Savværk producerer og leverer dansk lærk i hel- og halvtømmer, 
samt alle gængse tømmerdimensioner efter ordre.

Herudover produceres en række gængse profi ltyper, ligesom Lundum Sav-
værk er leveringsdygtig i dansk lærk i specielt store dimensioner til restaure-
ringsopgaver som f.eks. ved gamle kirker og herregårde.

Tekniske egenskaber

Dansk lærk og Douglas tilhører »de røde træsorter«, der fra naturens hånd har 
stort indhold af harpiks med garvestoffer og æteriske olier, hvilket beskytter 
godt mod råd og svamp.

Dette bevirker, at både lærk og Douglas har en meget længere levetid uden 
brug af giftige trykimprægneringsmidler, og kan derfor med hensyn til holdbar-
hed sammenlignes med cedertræ og andre ædle træsorter.
Dette er helt i tråd med tidens stadig stigende interesse og krav for bæredyg-
tige og miljørigtige byggematerialer til indbygning i og omkring vore boliger.

På Lundum Savværk oppindes og lufttørres lærketræet for at sikre en ensar-
tet tørring, undgå blåsplint og samtidig fjernes spændinger i træet inden den 
videre forarbejdning. Herved minimeres de særlige problemer med vridning 
inden høvling og kløvning.

Lærketræ kan afhængigt af klimatiske forhold holde i 20-30 år uden behand-
ling, såfremt træet ikke kommer i kontakt med jord.

Uden oliebehandling bliver det sølvgråt og farveløst - nogle kalder det naturlig 
patina, andre mener, at træet ældes med ynde, præcis som man bliver gråhå-
ret med alderen. En regelmæssig behandling med pigmenteret træolie er dog 
en god make-up og kan anbefales, hvis man gerne vil bevare træets smukke, 
gyldne lød.

Lundum Savværk tager del i ansvaret, når det gælder om at sikre balancen i 
naturen, også for kommende generationer.

Lærk og Douglas langtømmer

Silvatec skovningsmaskine på arbejde

Lærkeskov - Yding Skovbrug 
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Barkfl is

Granrafter

Granraftehegn - Flækkede granrafter

Granrafteindustri:
Granrafter, med bark - ren natur
Lundum Savværks granrafter er håndskovet med motorsav. Rafterne afgre-
nes og afkortes på stedet i ønsket længde, og køres fra skov til savværk for 
bundtning i 50-100 stk., klar til afhentning eller levering til kunde/bygherre. 
Rafterne fremstilles af 10-14 årige grantræer fra førstegang-udtyndingen, hvor 
der med motorsav laves kørerækker.

Rafterne kan påsømmes/påskrues lærkestolper i 75x75 mm eller runde lær-
kestolper Ø 10-15 cm, afhængig af højde.

Ønsker man selv at montere et raftehegn, startes med de kraftigste rafter 
nederst og rafterne vendes skiftevis med tyk og tynd ende over hinanden, 
således at rafterne bliver vandrette og sluttelig giver et harmonisk udtryk.

Runde granrafter med bark (lagervare-importeret-Kaukasus)                 Ekskl. moms
Ø 4-6 cm, længde 2,2 m, pr. stk. kr. 16,00
Ø 6-8 cm, længde 2,2 m, pr. stk. kr. 16,80

Runde granrafter med bark (fra egen skove bestilles)                                Ekskl. moms
Ø 1,5-5 cm, længde 1,8 m, pr. stk. kr. 14,00
Ø 3-7 cm, længde 1,8 m, pr. stk. kr. 18,00
Ø 3-7 cm, andre længder, pr. lbm kr. 12,00
Ø 5-9 cm, længde 1,8 m, pr. stk. kr. 20,00
Ø 5-9 cm, andre længder, pr. lbm kr. 14,00
Ø 8-12 cm, længde 2,0 m, pr. stk. kr. 26,00
Ø 8-12 cm, andre længder, pr. lbm kr. 16,00

Flækkede/gennemskårne granrafter er
lettere at montere/fastgøre for »gør-det-selv kunden«

Flækkede granrafter med bark                                                                   Ekskl. moms
Ø 8-12 cm, længde 2,2 m, pr. stk. kr. 18,00
Ø 8-12 cm, andre længder, pr. lbm kr. 20,00

Til spejdere leveres i mange tykkelse og længder - indhent tilbud

Dækfl is, dansk lærk
For feinschmeckere til afdækning af bede, havegange m.v.                         Ekskl. moms
Savværksfl is pr. m3 (min. 5 m3) kr. 200,00
Barkfl is pr. m3 (min. 2 m3) kr. 250,00
Eksspeditionsgebyr for læsning med gummiged kr. 150,00

Savværksfl is sælges til fjernvarmeværker - forhør om lager inden fremmøde.
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Stokke saves
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Stok færdiggøres

Langtømmer løftes over på afkortebord

Brædder Dansk Lærk Længder op til 5,10 m
(kr. pr. m3 4.160,00)

Længder over 5,10 m
(kr. pr. m3 4.680,00)

Varetype Højde x bredde Pris pr. lbm ekskl. moms Pris pr. lbm ekskl. moms
Brædder 19x100 mm kr.   7,90 kr.   8,90
Brædder 19x125 mm kr.   9,80 kr. 11,10
Brædder 19x150 mm kr. 11,90 kr. 13,30
Brædder 25x125 mm kr. 13,00 kr. 14,60
Brædder 25x150 mm kr. 15,60 kr. 17,50
Brædder 25x175 mm kr. 18,30 kr. 20,50
Brædder 25x200 mm kr. 20,80 kr. 23,40
Brædder 32x100 mm kr. 13,60 kr. 15,00
Brædder 32x125 mm kr. 16,60 kr. 18,60
Brædder 32x150 mm kr. 20,30 kr. 22,50
Brædder 32x175 mm kr. 23,30 kr. 26,20
Brædder 32x200 mm kr. 26,70 kr. 30,00

Planker Dansk Lærk (kr. pr. m3 3.600,00) (kr. pr. m3 4.200,00)
Varetype Højde x bredde Pris pr. lbm ekskl. moms Pris pr. lbm ekskl. moms
Planker 38x100 mm kr. 13,70 kr. 16,00
Planker 38x125 mm kr. 17,10 kr. 20,00
Planker 38x150 mm kr. 20,50 kr. 23,90
Planker 38x175 mm kr. 23,90 kr. 27,90
Planker 38x200 mm kr. 27,40 kr. 31,90
Planker 38x225 mm kr. 30,80 kr. 35,90
Planker 50x100 mm kr. 18,00 kr. 21,00
Planker 50x125 mm kr. 22,50 kr. 26,25
Planker 50x150 mm kr. 27,00 kr. 31,50
Planker 50x175 mm kr. 31,50 kr. 36,75
Planker 50x200 mm kr. 36,00 kr. 42,00
Planker 50x225 mm kr. 45,00 kr. 47,25
Planker 63x100 mm kr. 22,60 kr. 26,50
Planker 63x125 mm kr. 28,35 kr. 33,10
Planker 63x150 mm kr. 34,00 kr. 39,70
Planker 63x175 mm kr. 39,60 kr. 46,30
Planker 63x200 mm kr. 45,40 kr. 52,90
Planker 75x125 mm kr. 33,75 kr. 39,60
Planker 75x150 mm kr. 40,50 kr. 47,25
Planker 75x175 mm kr. 47,25 kr. 55,10
Planker 75x200 mm kr. 54,00 kr. 63,00
Planker 75x225 mm kr. 60,80 kr. 78,90
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Savværks fl is - Se prisliste side 2

Tømmer/brædder til levering

Diverse savet dimensioner

Tømmer Dansk Lærk Længder op til 5,10 m
(kr. pr. m3 3.600,00)

Længder over 5,10 m
(kr. pr. m3 4.200,00)

Varetype Højde x bredde Pris pr. lbm ekskl. moms Pris pr. lbm ekskl. moms
Tømmer 100x100 mm kr.   36,00 kr.   42,00
Tømmer 100x125 mm kr.   45,00 kr.   52,50
Tømmer 100x150 mm kr.   54,00 kr.   63,00
Tømmer 100x175 mm kr.   63,00 kr.   73,50
Tømmer 100x200 mm kr.   72,00 kr.   84,00
Tømmer 100x225 mm kr.   81,00 kr.   94,50
Tømmer 125x125 mm kr.   56,25 kr.   65,60
Tømmer 125x150 mm kr.   67,50 kr.   78,75
Tømmer 125x175 mm kr.   78,75 kr.   91,90
Tømmer 125x200 mm kr.   90,00 kr. 105,00
Tømmer 150x150 mm kr.   81,00 kr.   94,50
Tømmer 150x175 mm kr.   94,50 kr. 110,25
Tømmer 150x200 mm kr. 108,00 kr. 126,00
Tømmer 175x175 mm kr. 110,25 kr. 128,50
Tømmer 175x200 mm kr. 123,80 kr. 147,00
Tømmer 200x200 mm kr. 144,00 kr. 168,00
Tømmer 200x225 mm kr. 162,00 kr. 189,00
Tømmer 225x225 mm kr. 182,00 kr. 212,00
Tømmer 225x250 mm kr. 202,00 kr. 236,00
Tømmer 250x250 mm kr. 225,00 kr. 262,00
Tømmer 300x300 mm kr. 324,00 kr. 378,00

NB. Tillæg for Douglas
Brædder og Planker: 10% ekskl. moms på alle længder.
Douglas tømmer: 20% ekskl. moms på alle længder.

NB. 300x300 mm er max. mål for fuldkantet tømmer,
da vor afbarkemaskine max. kan klare rundstokke på Ø75 cm.

Strøpant, 25x25 mm-1 m                                                                  kr. 1,50 pr. stk.

Alle priser er pr. lbm ekskl. moms, AB Savværk
Ekspeditionsgebyr ved køb under 1.500,- kr.                          kr. 150,- ekskl. moms
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Kalmar planker stables

Afbarkede stokke til Kalmar planker

25x150-250 mm Kalmarplanker 

Kalmarplanker, dansk lærk, tykkelse 25 mm                                        Ekskl. moms
Ø 15-25 cm, 25 mm, pr. lbm kr. 17,00
Ø 20-25 cm, 25 mm, pr. lbm kr. 19,00
Høvlet (2 sider) pris pr. lbm kr.   4,00
Ved større dimensioner - indhent tilbud

Kalmarplanker, dansk Douglas, tykkelse 30 mm                                       Ekskl. moms
Ø 15-25 cm, 30 mm, pr. lbm kr. 26,00
Ø 20-25 cm, 30 mm, pr. lbm kr. 30,00
Høvlet (2 sider) pris pr. lbm kr.   4,00
Ved større dimensioner - indhent tilbud

Sorteringskriterier:
Kvalitet B:   Bygningskvalitet
Kvalitet A:   Friske, ikke-udfaldende knaster max. 10 mm

Cylinderdrejet lærketræ - ren natur                                                            Ekskl. moms
Ø 16, 300 cm, pr. stk. kr. 292,00
Ø 18, 300 cm, pr. stk. kr. 380,00
Ø 20, 300 cm, pr. stk. kr. 460,00
Ved bestilling min. 20 stk. ellers gebyr på kr. 400,00 til fragt.

Ved større eller mindre diameter eller længder, indhent tilbud,
da der er leveringtid.

Tillæg pr. fas: kr. 3,00

* Lagervare
Alle priser er ekskl. moms, AB Savværk
Ekspeditionsgebyr ved køb under 1.500,00 kr.: kr. 150,00

Kalmarplanker, dansk lærk, tykkelse 30 mm                                       Ekskl. moms
Ø 15-25 cm, 30 mm, pr. lbm  kr. 18,00
Ø 20-25 cm, 30 mm, pr. lbm kr. 20,00

Kalmarplanker, dansk Douglas, tykkelse 25 mm                                       Ekskl. moms
Ø 15-25 cm, 25 mm, pr. lbm  kr. 20,00
Ø 20-25 cm, 25 mm, pr. lbm kr. 22,00
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1 palle Ege stolper 125x125 mm,
fuldkantet

Frisksavet Egeplanker og Egetømmer

Egeskaller Ege lister - oppindet til lufttørring

Ege-kævler 

Dimension, længde 3,0 meter                                                              Ekskl. moms
Planker, 50x100 mm, pr. stk. kr.   82,50
Planker, 50x125 mm, pr. stk. kr. 108,75
Tømmer, 100x100 mm, pr. stk. kr. 174,00
Tømmer, 100x125 mm, pr. stk. kr. 217,50
Tømmer, 125x125 mm, pr. stk. kr. 272,00

Som nævnt kan der spares 15% i råtræ ved at købe med bomkant
(ikke fuldkantet).

Egeskaller sælges kr. 500,00 pr. rm ekskl. moms, AB Savværk.

Lundum Savværk ApS leverer gerne i fl ere længder, men vi har begrænsede
mængder af råtræ i Eg, så bestil i god tid.

Max. mål for EGETØMMER 125x125 mm (5x5”)                               Ekskl. moms
Fuldkantet Egetømmer, længde 3,0 m, pr. m3 kr. 5.800,00
Med bomkant, længde 3,0 m, pr. m3 kr. 4.900,00

Lundum Savværk ApS gør venligst opmærksom på at vore planker og tømmer i Eg 
er frisksavet.
Lundum Savværk ApS oppinder egetømmer - men vi tørrer ikke.
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Træ er natur. Træ skaber mijlø. Træ er CO2 ækvivalent
- eller det kan omsættes i naturen uden miljøbelastninger af denne.

Sepcialopgaver: Lundum Savværk ApS kan udføre forskellige specialopgaver vi kan nævne
1. Afbarkning af tømmerstokke
2. Rå bordplader i natur
- men husk vi er et savværk, der arbejder i frisksavet træ.
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- det grønne savværk
Brædder og beklædning
CE-mærket i henhold til DS/EN 14915
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Lundum Savværk ApS
- det grønne savværk
Torpvej 59, Lundum
8700 Horsens 

Tlf. 7565 42 58
Fax 7565 49 44

www.lundumsavvaerk.dk
info@lundumsavvaerk.dk

Som standard kan vi afbarke tømmerstokke i længde af 6,00 meter og op til Ø 70 cm. Savværket kan mod merpris klare længder 
på 8 meter, men så holder savværksdelen stille og det reducerer vor kapacitet.

NB: Indhent tilbud på afbarkning af tømmerstokke - afhænger af ønsket tykkelse og længde.

Savværket er køber til Lærk, 
Douglas og Eg via Skovdyrker-
foreninger eller via SLS A/S
= PEFC CERTIFICERET træ.
Vi køber gerne direkte på rod,
idet vi selv har udkørsel og
Silvatec skovningsmaskiner.
Se www.maskinskovning.com
Østjysk Maskinskovning A/S 

Billederne viser en rå bordplade fra vor udstilling på byggeri i Fredericia. Bordpladen 
kan produceres i en bredde på max 30 cm og tykkelse efter ønske. Bordpladerne kan 
leveres i en længde af 5-6 meter og er på billedet placeret på en tømmerstok med en 
diameter på Ø ca. 50-60 cm eller mere. Bordpladen er frisksavet og rå. Den kan høvles 
på 1 eller 2 sider af os. Evt. pudsning må klares af kunde/køber.

Savværket udfører gerne lønarbejde for skovejere eller andre efter ønske.
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