
3-stavs lamelgulve 

Tre lager kvalitet. 
 
Bara för att golvet inte är genomgående massivt så, 
behöver du icke kompromissa med kvaliteten.  
 
HØRNING Lamellgolv leveras i en rad olika träslag 
med totaltjockleken 13,5, ett slitskikt på toppen på 
3,2mm. Med andra ord är detta ett solitt alternativ som 
fungerar där budgeten inte tillåter ett massivt golv.  
 
Sortimentet omfattar såväl lamelltilja som 3-stav, dessa 
erbjuds i en rad olika ytbehandlingar såsom olja och 
lack, transparent eller vitoljad.  
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Sida 2 

3-stavs lamellgolv 13,5 mm - Datablad 
HØRNING Lamellgolv - mycket värde för pengarna. 

 

Dimensioner 

Tjocklek: 13,5 mm  

Bredd: 190 mm  

Längd: 2250  mm  

Slitskikt: ca. 3,2 mm 

Kärna: ca. 8 mm granlamell 

Spärrskikt: ca. 2 mm granfanér 

 
Andra dimensioner på förfrågan 
 
Profil 
Drop-down klicksystem, limfri montering. 
Parketstavarna är 250-500 mm långa.  
 
Andra träslag på förfrågan 
 
Toleransnivåer 
Tjocklek: +/- 0,2 mm. 
Bredd: +/- 0,2 mm. 
Vinkelräthet: Max 0,2% av bredden. 
Producerat enligt EU-norm EN 13489. 

 
Träslag   
Ek och Ask.  
 
Fuktkvot 
8% +/- 2%. 

 
Golvvärme 
Kan användas, se golvvärmeleverantörens rekommendatio-
ner. 

 
Ytbehanding 
Lätt borstad. 

Lack: klar eller vit mattlackad 
Olja: klar eller vit. 
 

Färgvariationer som beror på träets naturliga struktur kan 
förekomma. 
 
Det kan också förekomma glans och nyansskillnader, kan 
dessa skillnader enbart ses i ett speciellt ljus eller släpljuset 
så är detta inte en grund till reklamation. För att undgå det-
ta, använd korrekt belysning vid montering. 
 
Användningsområde 
Privatbostäder eller lättare offentlig miljö. 

 
Sorteringsbeskrivelser 

Sorteringar varierar efter träslag och dimension. HØRNING 
lamellgolv framställs av råträ anpassade efter golven di-
mensioner. Generellet har större dimensioner flest variatio-
ner såsom kvist, spacklingar etc.  

Trä är ett naturligt material och variation i förhållande till 
beskrivningar och foton kommer alltid att förekomma. Even-
tuella. prover visar enbart dimension och konstruktion och 
kan sålede ej visa sorteringen. Variationer kommer med 
säkerhet förekomma mellan prover och verklighet. 

Exquisit 
Genomgående mycket uniform i färgspel och ådring.  Åd-
ringsbetingade variationer förekommer. Ganska små, friska 
kvistar kan förekomma. Virvlar, smårepor, fjäll och brunkär-
na kan förekomma i minimalt omfång. Också för denna sor-
tering gäller reglen: ju bredare och ju längre lamell, ju större 
variationer i kvist och ådring etc förekommer.  

Living 
Levande utseende med ett naturligt färgspel och ådring. 
Små friska kvistar tillåtna. Sällan förekomna repor. Öppna 
kvistar och större sprickor är spacklade. Spel, virvlar och 
obetydliga sprickor, obetydlig splint eller brunkärna kan 
förekomma beroende på träslag. I princip fri från döda kvi-
star, splint och ingrodd bark samt märg etc  
 
Classic 
Består av lika delar Living och Country, se dessa sorte-
ringar. 
  
Country 
Mycket levande utseende med alla naturliga färgvariationer 
och strukturer. Både friska och döda kvistar förekommer. 
Svarta kvistar tillåtna upp till 30mm. Splint tillåtet med upp 
till 20% av bredden. Kvistar, splint och brunkärna förekom-
mer. Spackling av kvistar och sprickor förekommer. Öppen 
kvist, sprickor och spacklingar kan förekomma.   
 

Inomhusklimat 
Det är mycket viktigt att yttemperaturen aldrig överstiger 
27 grader! 
 
Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 

65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering. 

 

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före 

montering. 

 

Miljö 

FSC
®
 certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr 

sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis 

FSC-Certifierade 

 

 

 

 

 
 

 

CE-märkning 

Hørning Parket A / S golv är generellt CE-certifierade enligt 

med EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk 

; EN 14342. 
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