
Når arkitekturen dikterer ægte storformat. 
 
HØRNING Origin plank produceres af nøje udvalgt træ 
fra flere hundrede år gamle træer fra danske og tyske 
skove.  
 
Kvalitet tager tid, og der går op til 2 år fra fældning af 
træerne, til det færdige gulv er klar til montering. Dette 
unikke massive gulv leveres i særligt kraftige dimensio-
ner i tykkelser op til 35 mm, bredde op til 40 cm og 
længder helt op til 16 m.  
 
En enestående gulvløsning, der vil få rummet til at 
fremstå større og længere.  
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Side 2 

Origin er et unikt produkt fra Hørning Parket. Massive plan-
kegulve i særligt kraftige dimensioner. Douglas og egetræ i 
høj kvalitet fra udvalgte tyske skove - udviklet i naturen 
gennem flere hundrede år til træer på op til 50 meters højde 
og en diameter op til 2 meter, herefter nænsomt forarbejdet 
til HØRNING Origin Plankegulve. 
 
Træsorter, sorteringer og dimensioner 

HØRNING Origin Plankegulve leveres i egetræ og douglas 
i mange forskellige varianter. 
 
Tykkelse: op til 35 mm 
Bredde: op til 400 mm 
Længder: Eg op til 8 meter, Douglas op til 16 meter 
 
Sorteringerne er Exquisit/Living eller Living/Country. 
 
Plankerne leveres ubehandlet. De slibes let og overfladebe-
handles efter montage for det perfekte resultat, som kende-
tegner ægte massive trægulve. 
 
Særligt om længder 

HØRNING Origin Plankegulve leveres både i faldende 
længder og, i de kraftigste dimensioner, også i faste rum-
længder. 
 
Ved valg af faste rumlængder skal rummene være målt op. 
Vær sikker på at evt. skæve rum er målt op flere steder, så 
der ikke leveres planker, som er for korte! Plankerne leve-
res i faste længder for hver 50 cm, så længe lageret af rå-
træ rækker. Vær opmærksom på at planker i hele rumlæng-
der skal kunne håndteres fra lastbilen ind gennem et vindue 
eller en dør samt gennem evt. andre rum, og de skal kunne 
håndteres i det rum, hvor de skal monteres! 
 
Husk at regne spild ind. Her spiller længden på brædderne 
og rummenes bredde i forhold til plankernes bredde ind. 
 
Sorteringsbeskrivelser 

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et 
naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid 
forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstrukti-
on og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikker-
hed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer. 
 
Select/Exquisit 
Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbe-
tingede variationer forekommer dog altid. Sunde knaster og 
enkelte udspartlinger af knaster og mindre revner kan fore-
komme. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunker-
ne kan forekomme i minimalt omfang. Også for denne sor-
tering gælder at jo bredere og længere plankerne er, jo fle-
re og større variationer, knaster mv. forekommer.  
 
Natur/Living 
Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. 
Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, 
sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter fore-
kommer afhængigt af træsorten. Knaster forekommer na-
turligt i både små og store størrelser. Åbne knaster, revner 
mv. er udspartlet. Splint, brunkerne og marv forekommer 
afhængigt af træsorten.  
 

Rustik/Country 
Meget levende udseende med alle naturlige farvevariatio-
ner og træstrukturer. Knaster af alle typer, splint, brunker-
ne, spartling af knaster og revner forekommer. Åbne kna-
ster, revner og spartlinger kan forekomme.  
 
Bestilling og leveringstid 

Et HØRNING Origin Plankegulv er i enhver henseende 
unikt og stiller store krav til produktionsprocessen. Alle  
ordrer produceres til den enkelte kunde efter specifikation. 
 
Der kan gå op til 2 år fra træerne er fældet, til plankegulvet 
er klar til montage. En del af processen er at sikre leveran-
cer af planker i de rigtige længder og bredder, hvilket i sig 
selv er vanskeligt. Dette betyder, at så snart en ordre er 
afgivet til savværket, skæres de rå planker op til den speci-
fikke ordre, og så er der ingen vej tilbage. Ordren kan ikke 
annulleres, og mængden kan ikke reduceres! 
 
Plankerne tørres herefter ned til den korrekte træfugtighed, 
inden gulvet fremstilles. Tørringsprocessen på store dimen-
sioner er kompliceret, og leveringstiden kan derfor svinge i 
forhold til det oplyste. En oplyst leveringstid er derfor altid 
med et vist forbehold! 
 
Levering og modtagelse 

HØRNING Origin Plankegulve kræver omhyggelig logistik-
koordinering, fra afsendelse til levering, modtagelse,  
indbæring og opbevaring. 
 
Plankerne leveres pga. de lange længder med kranbil og vil 
blive aflæsset ved fortovskant. Der skal være nogen til  
stede, når plankerne leveres, og de skal være klar til straks 
at håndbære plankerne ind. Plankerne skal typisk håndbæ-
res ind 1 ad gangen! Plankerne skal monteres 1-2 døgn 
efter indbæring i lokalerne. 
 
Hvis plankerne opbevares ved en luftfugtighed ved eksem-
pelvis over 50% RF, vil de kunne optage fugt og derved 
udvide sig, hvilket senere kan medføre svind. 
 
Gulvvarme 

Gulvvarme kan anvendes efter specifik afstemning med 
Hørning Parket og under hensyntagen til gulvvarmeleveran-
dørens anvisninger. 
 
Indeklima 

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig over-
stiger 27 grader!  
 
Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 
65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.  
 
Læs altid  monteringsvejledningen fra HØRNING før 
montage. 
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Side 3 

Miljø 

FSC varer leveres på forespørgsel. 
 
HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skov-
drift. Vi er naturligvis FSC-certificeret. 
 
Deklarationer 

Reaktion på brand: Dfl-s1 
Formaldehyd emission: E1 (EN 14342:2005 / EN 717-1) 
 
CE-mærkning 

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i over-
ensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til inden-
dørs brug; EN 14342. 
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