
Ljugarbänken Malda  

Stockar och plankor, nerspolade i havet under stormar, tappad last från fartyg eller rester av skeppsbrutna träbåtar…. 

Drivved och vrakgods är ett vackert och naturligt patinerat material som ger en rustik känsla av gamla 

tider. Men de flesta av oss varken kan eller vill samla det perfekta vrakgodset och bygga sina egna möb-

ler. Att köpa från samlare och butiker kan vara krångligt och dyrt - varför då inte skaffa en riktigt bra 

och exklusiv färdigbyggd replika i ett modernt och mer hållbart material? 

 

”Alla behöver en ljugarbänk” 

Ljugarbänken Malda är exempel på en gammaldags möbel tillverkad på ett helt nytt sätt. Det är en enkel, 

stilren, stabil och mycket tålig sittbänk i handupplagd komposit som tilltalar både ögat och baken.  

Perfekt för sommar-torpet vid havet/på bryggan eller vinterstugan (med inbyggd värme) i skogen/fjällen. 

Denna beständiga sittbänk kommer ni att njuta av i flera decennier utan underhåll, tillverkad med tanke 

på lång beständighet. 

Denna rustika möbel för utomhusbruk är:  

 underhållsfri; inget behov  av att olja/slipa/mögel-sanera/skrubba el. skruva… 

 riktigt stabil och tålig; blir inte gisten med tiden. 

 väder/UV-beständig; kan stå ute året om. 

 en patinerad klassiker tillverkad i ett högteknologiskt material. 

 tillgänglig i olika utföranden; även som vinter-version med inbyggd värme i sitt-ytan. 



  Med underhållsfrihet avser vi att möbeln inte behöver omvårdnad på samma sätt som andra utomhusmöbler. 

Det finns ingenting som behöver eller kan åtgärdas förutom att den ska tvättas/torkas av vid behov.  

   Med stabil och tålig menar vi att möbeln står emot mekaniskt slitage och belastning i högre grad än de allra 

flesta andra utomhusmöbler .  

  Med väder och UV-beständighet avser vi att möbeln är byggd för att stå utomhus året om. Denna möbel är 

byggd för att klara västkust-klimat med allt vad det innebär med skiftande temperaturer, regn från höger till 

vänster, syror och salter, mm. Trä-möbler avsedda för utomhusbruk blir gistna  och skjuvar med tiden såvida 

de inte underhålls genom lackering eller inoljning— så icke denna sittbänk. 

Produktdata  

Dim: 175 x 22/54 x 43 cm.   

Vikt: Ca 20 kg     

Belastningsgrad: 700 kg (jämnt fördelat över ytan)       

Sopsorteras som ”blandat avfall”.   

Levereras färdigmonterad.      

Garanti: 5 år från försäljningsdatum.  

 

Cold climate-version inkluderar trafo och DIN- 

 anslutning för 230V.  

(Längd på förlängningskabel anges vid order) 

Effekt ca 60W. 

Kräver strömförsörjning 230/1/50-60.  

 

 

 

Tillval/extra tillbehör:  

 Tjärade hampa-ringar – för estetikens skull (Artikelkod SBMTH) 

 

 

 Järn-stag ger ytterligare gammaldags patina samt bidrar till ökad stabili-

tet (Artikelkod SBMJS) 

 

 

 Cold climate-version med uppvärmd sitt-yta (ca 30-35°C) gör att bänken 

hålls behagligt varm under kyliga höst-kvällar samt is-/snö-fri, även i den 

strängaste vinterkyla. Perfekt utanför fjällstugan! (Artikelkod SBMKF) 

Ljugarbänken Malda är en produkt från BPAB. 

För frågor och ytterligare information ser vi gärna att ni kontaktar oss på mejl eller telefon. Besök också gärna vår 

hemsida för mer information och inspiration angående vad vi kan göra med fiberkomposit.  

BPAB är ett svenskt innovationsbolag som arbetar med komposit-material för diverse ändamål. 

Vårt huvudkontor med försäljning och service ligger i Göteborg. Forskning, utveckling och produktion är i Bollebygd.  

Bo l l ebygds  P las t  AB  

Klippan 3 

41451 Göteborg 

Sweden 

T: +46 (0)768 688086 

E: kristian@bpabco.com 

W: www.bpabco.com 


