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TRESTENGER



Zabala Group 1958 er et familieeiet selskap som i mer enn et halvt århundre har vært engasjert i pro-
duksjon av treprodukter. Fabrikken ligger i Santesteban, midt i de Navarriske Pyrineene, og har hånd 
om hele prosessen fra skogsdrift, via sagbruk til produksjon og ferdiggjøring av treprodukter som i dag 
selges til 25 land på alle verdens kontinenter. 

Virksomheten har produksjon av parkettgulv i laminat og heltre, gardinstenger i tre og salg av trevirke 
som sine hovedområder, og har fokus på miljø og kvalitet som sitt varemerke.
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TRESTENGER          

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert i 1999.  
Fra 2002 fikk systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og 
har nå medlemmer over hele verden. Bokstavene PEFC står for Pro-
gramme for the Endorsement of Forest Certification scheme.

“Vårt sosiale og miljømessige engasjement vises gjennom vår serti-
fisering i PEFC som garantist for at våre råvarer har sin opprinnelse 
fra økologisk og bærekraftig skogsdrift. Vi forplikter oss derfor til å 
etterstrebe korrekt vedlikehold og fornyelse av vår skogsdrift slik at 
dagens og fremtidige miljømessige hensyn blir ivaretatt. ”



TRESTENGER          

Gulling av stenger og tilbehør
Gulling er også en av våre spesialiteter - vi tilbyr både helgulling og brush-gulling.

Spesialmaling 
Ønsker du en egen spesiell farge som passer 
til ditt interiør? Du bare sender oss fargeko-
den så kan vi male stengene for deg på vårt 
malerverksted.. 

Tilpasning 
Hos oss kan du få tilpasset stengene 
nøyaktig på dine mål, også  til karnapp 
og hjørneløsninger

Weba har i over 30 år importert hovedtyngden av våre trestenger fra 
Zabala Group, og kan i dag tilby norges største utvalg både med hensyn 
til design, tykkelser og fargeutvalg. Vi importerer mesteparten av sten-
gene ubehandlet, har vårt eget malerverksted og kan derfor tilby både 
malte og beisede kvaliteter i et meget stort utvalg.



ø63 Classic trestang og York spyd i valnøtt, holder i konjakk. 
Stenger i antikk eik, mørk eik og konjakk. Tekstil: Weba Resina Abel.

Ø63 CLASSIC



ø45 Classic trestang og Victoria spyd, 
i hvit lin og konjakk.

Ø45 CLASSIC



ø35 Classic trestang og Sevilla spyd, 
i mørk eik, brun beis og eggehvit.

Ø35 CLASSIC



Disse designene er fra serien ø35 Classic trestenger i fargene lys antikk, varmgrå og New York.
Design Cup, Sevilla og York

Ø35 CLASSIC



Damasco i sort

Rustic i brun beisEndcap i hvit

Pineapple i eggehvit

Disse designene er fra serien ø28 Classic trestenger 

Hawai i hvit lin

Ø28 CLASSIC



ø35 dekorstang Deco og spyd Traditional i antikk gull.
Tekstil: Weba Resina Ninfa

Ø35 DECO



ø35 trestang i sort og spyd Sydney med gull brush.
Fra serien ø35 Antikk.

Ø35 ANTIKK



ø30 Classic trestang i mellomgrå med 
Cord spyd, og titan dekor

Ø30 MIX & MATCH



 

Ø30 MIX & MATCH

Konjakk

Elfenben 
silkematt

Mørk eik

Antikk eik

Gren 
silkematt

Koksgrå 
halvblank

Her er vist hvordan man kan matche detaljer som spyd, metalldeler og stang 
i mange forskjellige fargekombinasjoner. Fra serien ø30 Mix & Match.



ø30 og ø19 dekorstang med 
spyd i akryl. Fra serien Luxor.

Ø30 LUXOR



ø30 dekorstang i valnøtt og eik.
Fra serien ø30 Classic aldret.

Ø30 CLASSIC ALDRET


