HØRNING bryr sig om miljön och
hållbart skogsbruk.
Naturligtvis är vi FSC-certifierade.
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Hørning Parket A/S
Trägolv genom generationer
Historian om HØRNING startades 1929. J.M Jensen påbörjade produktionen av massiva trägolv i sin verkstad och då
grundlades de fina hantverksmässiga traditionerna som fortfarande är de avgörande värderingar vi arbetar efter
än idag.
Under 1940 ritade Arne Jacobsen parkettmönstret till HØRNINGs trägolv som skulle monteras i Århus Rådhushall och
som ligger där i dag. Senare är det monterat HØRNINGs golv på bl. a flygplatser i København, Stockholm, Bergen,
Venedig, Amman, på Nationalbiblioteket i Madrid, Köpenhamns nya operahus och Statsministeriet samt i tusentals
hem, som har cementerat HØRNINGs position som leverantör av exklusivt kvalitets golv i Danmark och globalt.
Strax innan vi gick in i 2013 stärktes HØRNING genom förvärvet av verksamheten Woodfloor AS. De båda företagens
unika kvaliteter har nu slagits samman under ett varumärke: HØRNING. Det har bidragit till ett större och bredare djup
i sortimentet, vilket ni kan se i den här broschyren. Woodfloor har bl. a levererat golv till prestigebyggnader såsom Det
Kongelige Teater, ARoS Kunstmuseum och KPMG’s nya huvudkontor.
HØRNING är leveransduktiga inom massivparkett, planker och alla övriga golvtyper. Lamellgolv, Inline, terrassgolv och
mycket mer. Vi tillhandahåller såväl skräddarsydda lösningar för prestigefyllda byggnader såsom kvalitetslösningar för
bostäder. Förutom golv erbjuder vi fotlister, trappsteg, lim, olja, underhållsprodukt m.m.
I den här broschyren presenteras våra golvtyper. Mer detaljerad information ang. träslag, dimensioner, alternativ och
monteringsanvisningar finner ni på www.horningfloor.dk
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Hørning Parket A/S
Referenser
Kulturværftet, Helsingør, AART

Aarhus Rådhus,
Arne Jacobsen mfl.
Carlsberg Glyptotek,
København,
Vilhelm Dahlerup

KPMG Hovedsæde, København, 3XN

Skuespilhuset, København, Boje Lundgaard mfl.

DR Koncerthuset,
København,
Jean Nouvel

Hotel Koldingfjord, V. & B.S. Ingemann

Operaen, København, Henning Larsen
Miljøministeriet, København,
Axel Berg

Folketinget, København, Thorvald Jørgensen
Julemandens Værksted, Grønland,
arkitekt ukendt

DR Byen, København, Vilhelm Lauritzen
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Middelfart Sparekasse, 3XN

Vi är stolta över våra många referenser, vilket vi ser som ett värdefullt arv vi har
att förvalta. Vi har i generationer arbetat med de finaste arkitekter, entreprenörer
och installatörer i Danmark och internationellt. Nedan följer några av våra utvalda
referenser.

Globen, Stockholm, Berg Arkitektkontor

Københavns Rådhus, Martin Nyrop
Roskilde Rådhus, TNT Arkitekter

Håndværkets Hus, København,
Arkitektgruppen Aarhus

Lighthouse, Aarhus, 3XN
Nationalbiblioteket, Madrid, Francisco Jareño y Alarcón

ARoS, Aarhus,
Schmidt, Hammer & Lassen
Nationalbanken, København, Arne Jacobsen

Oslo Tinghus, Terje Grønmo

Børsen, København, Brdr. van Steenwinckel
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Referenser
Individuella lösningar

Herregården Gammel Estrup

Herrgården Gammel Estrup tillhörde ursprungligen släkten Scheel, som i perioder var en av Danmarks rikaste familjer.
Idag är det ett museum och i förbindelse med en större restaurering önskade man att återskapa det ursprungliga
golvet från 1700 talet i ”matsalen”. Ingen känner till var det ursprungliga golvet kommer från. Det antas att Greve Jørgen Scheel, som ägde herrgården under denna tidsperiod via sina nära relationer med hovet inspirerades av kungliga
byggnadsverk. Mönstret på det nya HØRNING golvet på Gammel Estrup Herrgårdsmuseum stämmer överens med
exempelvis ritningar från Kungliga Hirschholm slottet som tyvärr inte längre finns. Resultatet talar för sig själv. Golvet är
en blandning av dåtid och nutid och kommer säkerligen att överleva många generationer.
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Herregården Gammel Estrup

Privat bolig

HØRNING levererar också golv till många privata hem. Kunden till detta golv hade
en dröm om golv med unik och utsökt design. I samarbete med HØRNING blev det
först gjort en skiss varav vi sedan monterade ett provgolv och därefter blev designen
justerad under otaliga gånger till att kunden var helt nöjd. Kunden fick sitt personliga
golv som nu kunde matcha inredningen och fastighetens klassiska arkitektur.
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Privat bolig

Speciallösningar
Det unika golvet

Arne Jacobsen kompromissade inte,
inte heller då han ritade rådhuset i Aarhus,
som invigdes 1941 och som kom med i
Danmarks kulturkanon 2006. HØRNING
valdes som leverantör av golvet som Arne
Jacobsen själv utformat in i minsta detalj av
mönster, växlande färger och dimensioner.
Designen ger golvet ett 3-dimensionelt
intryck och som fortfarande framstår som
exceptionellt vackert efter mer än 80 års
bruk.

Aarhus Rådhus
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I en värld av standardiserade produkter, har vi förmånen att vi kan leverera det unika
golv som är konstruerat enligt kundens individuella behov.

HØRNINGs golv kan produceras och består i ett oändligt antal variationer.
Vårt mål är att förmedla glädjen i att använda unika och anpassade lösningar, detta
kan endast uppnås med full fokus på våra ledord: kvalitet, flexibilitet och service.
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Massiv mönsterstav
Anrikt exklusivt utseende

HØRNING bygger på solida hantverksmässiga traditioner. Varje stav går genom kunniga händer på väg till det unika trägolv med det karakteristiska fiskbensmönstret,
som ingen kan framställa i samma enastående finish som HØRNING.
Dessa unika golv monteras noggrant med precisionsarbete stav för stav med
mönsterstavar i utvalda dimensioner. Ek är den vanligaste träsorten för denna typ av
golv, men som alltid med HØRNING bredd i sortimentet kan man välja mellan många
träslag och sorteringar. Vår fiskbensparkett i den berömda 65,5 mm bredd är nu en
klassiker, men vi levererar också andra dimensioner efter önskemål.
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Massiv stavparkett
Ändlösa möjligheter

Kongemønster

Traditioner och hantverk kan inte stå ensam, därför har HØRNING utvecklat ett eget
kvalitetssystem, där alla medarbetare delar ansvaret för kvaliteten. Det innebär att vi
levererar produkter med de minsta toleranser. Det kan kallas ”noggrannhet”.
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Stigemønster

Stavparkett kan monteras fallande eller i otaliga
mönster. Mönstret kan vara fiskben, som visas
på föregående sida. Det kan också vara engelska mönster, rutmönster, stegmönster m.m.

Engelsk mønster

· 13

14 ·

Massiva plankor
Det äkta trägolvet

Plankgolven från HØRNING ger rummet storslagen exklusiv känsla. De många
träslagen ger oss fritt spelrum mellan ljusa och mörka träslag, olika bredder,
möjligheten för skeppsfog längs långsidorna i kontrast, färg m.m.
Vi har ett stort utbud av massiva tiljor i mer än 10 olika träslag. Våra golv kan
produceras och består i ett oändligt antal varianter, så att vi kan skräddarsy
lösningar för att möta kundens individuella behov och önskemål.
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Origin plankgolv
I storformat

Douglas

Eg

HØRNING Origin plankgolv produceras av noga utvalt certifierat trä från hundraåriga träd från södra Tysklands
skogar. Kvalitet tar tid och det tar upp till 2 år från fällning av träden till ett färdigt golv som kan monteras.
Dessa unika solida golven fås i stora dimensioner. Tjocklek upp till 35 mm, bredder till 40 cm, längd helt upp till
16 meter och virket är av Ek och Douglas.
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När detta unika golv monteras, kommer rummet att se större ut, upplevas längre
och inspirera besökarna. Rummet förvandlas.
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Inline parkett
Uttrycksfullt och oförstörbar

Brädorna profileras med not/fjäder efter att de är ytbehandlade med olja eller lack,
som ger ett vackert golv, nästan helt utan synliga skarvar. De många stavarna kombineras för att skapa ett uttryck som ett mäktigt hav.
Inline fås i en mängd olika träslag, bl. a Ask och Ek. För rum där det ställs särskilt
höga krav på tålighet fås NATwood Ek & Thermo Ask som är en patenterad tillverkningsprocess där träet värms och fylls med naturligt kåda och vax. Det kan användas i alla typer av rum där man i normala fall skulle välja bort trägolv. NATwood ger
träet en extrem hårdhet och högre motstånd med mindre krympning / expansion.
Inline är en patenterad produkt från Tilo i Österrike. Det är en exklusiv serie golv med
unika egenskaper som är ett alternativ i förhållande till traditionell mosaik / bas och
industriparkett.
Alla golv i serien är ytbehandlade så att de naturligt kan ingå i alla typer av miljöer.
Hellimmas på undergolvet och är färdigt i bruk efter monterting utan nödvändig
efterbehandling och slipning. Monteringsarbetet kan utföras i ett svep och då uppnår man en markant tidsbesparing. Alla golv i serien har hög resistens mot smuts.
Parketten levereras i färdiga element i dimension 10 mm tjocklek x 228 mm bredd
och 625 mm längd.
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Industriparkett
Ett robust golv

HØRNING Industriparkett är mycket hållbar och tåls att lägga i miljöer
med extremt slitage. Golvet kan slipas åtskilliga gånger.
Industriparkett är små massive stavar ställda på högkant, parketten är
normalt 10, 16 eller 23 mm tjock, 8-10 mm i bredd och 160 mm lång.
Stavarna är sammansatta på längder av ca. 320 mm, sammanhållna av
tejp på undersidan. Andra dimensioner kan förekomma.
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Kubbgolv
Tidlöst utseende

HØRNING kubbgolv produceras av massivt
kraftigt trä som tillpassas och läggs med ändträet uppåt. Det erbjuds i olika dimensioner och
i flera olika träslag efter önskemål. Kubbgolvet
är sammansatt i rader och levereras i rader i
längdenhet om ca. 700 mm. Detta gör att golvet smidigt kan monteras för större ytor.
Kubbgolv är ett av de mest tåliga golven
HØRNING har i sitt sortimentet med enastående akustiska egenskaper och kan monteras
i miljöer med extremt slitage. Golven kan fås i
tjocklekar för att överleva generationer till såväl
kyrkogolv som bostäder.
HØRNING erbjuder tre olika sorteringar enligt
DIN 68 702 GE, WE, RE för alla typer av utrymmen. Dimensionerna kan variera beroende på
vilken träsort och råvara som finns tillägglig.
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Kubbmosaik
Enkelt och slitstarkt

HØRNING kubbmosaik är i jämförelse med
traditonell kubb, mindre i storlek och levereras
på nät som standard, i rutmönster och engelsktmönster, det förenklar monteringsarbetet.
Ett populärt val pga. akustiska egenskaper och
slittåliga egenskaper.
HØRNING kubbmosaik fås i dimensioner från
10 till 18 mm (tjocklek) 23 (bredd) x 69 (längd)
Levereras som längdenheter à ca. 140 x 558
mm på nät. Dimensionerna kan variera beroende på vilken träsort och råvara som finns
tillgänglig.
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Mosaikparkett
Stilfulla mönster

Ge rummet ett elegant utseende med HØRNING mosaikparkett. Ett
populärt val i offentliga miljöer där det fås flera populära mönster att välja
mellan såsom engelskt ”tegel”, ruta, parallell eller fiskbensmönster.
HØRNING mosaikparketten har en normal tjocklek på 8 mm och levereras limmad på nät och tåls att lägga i miljöer med högt slitage. Golvet kan
slipas åtskilliga gånger och har lång livslängd.
HØRNING producerar mosaikparkett i de flesta träslag bl. a Ask, Ek, Lön,
Rökt Ek m.fl.
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Basparkett
Prisvärt stav alternativ

HØRNING basparkett är nästan identisk till mosaikparketen som levereras på nät
men i jämförelse något tjockare, bredare och längre stavar, kan också fås som lösa
stavar.
I likhet med mosaik är det ett mycket prisvärt alternativ som påminner mer om
traditonell stavparkett, utan not/fjäder. Den fås i samma mönster som mosaiken.
HØRNING producerar basparkett i olika träslag bl. a Ask, Ek, Rökt Ek m.fl.
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Slottsplank
Ett herrskapligt golv
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Slottsplank från HØRNING är ett lamelluppbyggt golv av kvalitetsmaterial
med en extra kraftig konstruktion som kanske inte kan förvandla byggnaden till ett slott, men ger rummet en herrskaplig känsla.
Slottsplank från HØRNING fås i ask och ek med en mängd färdiga ytor
och upp till hela 6 mm slitskikt på en kärna av björkplywood. Levereras i
tre olika tjocklekar 16, 20 & 21 mm och en mängd olika bredder från 130
till 300 mm och upp till 3 m längder, vid specialbeställningar ännu längre.
Kan även levereras i andra träslag vid förfrågan.
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Lamellparkett
Det ekonomiska valet

Lamellparkett fås i ett stort urval av varierande kvalitet. Det är ofta valet där man försöker att anpassa budgeten. HØRNING kompromissar inte med kvalitén men garanterar kunden ett kvalitets golv med bra värde för
pengarna.
HØRNING lamellparkett fås också med 6 mm slitskikt för rum där det ställs särskilt höga krav på tålighet i
16/22 mm för flytande montering och montering på reglar.
Våra lamelluppbyggda golv fås i allt från 1-stavs lamellplank 2-stav & 3-stavs och levereras i regel med klickfog för flytande montering och limfog för montering på reglar. Fås i en mängd olika träslag i tjocklekar, bredder
och med slitskikt från 3,6 till 6 mm. HØRNING erbjuder en otalig variation av ytbehandlingar och sortering.
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Terrassgolv
Utegolv av högsta kvalitet
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Också när vi talar om utomhusgolvdesign är HØRNING i ledning med
produkter av yppersta kvalitet. Träslag vi vanligtvis levererar är Balau, Cumaru, Ipè, Kurupay, Teak, Sibirisk lärk och Thermoask, den gemensamma nämnaren är hög slitstyrka och lång livslängd, upp till 50 år eller mer.
HØRNING erbjuder olika typer av trädäck, såsom Exterpark med helt
dold monteringsanordning. Detta är en patenterad monteringslösning
som innebär att det inte finns några synliga skruvar eller fästen, samtidigt
som det är optimal dränering av regnvatten. Det är inte heller möjligt att
titta ner eller upp mellan plankorna.
HØRNINGs trall fås i flera olika dimensioner, typiskt 20 x 100/120/140
mm i olika längder.
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