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Superb kvalitet i oändliga varianter. 
 
Ett praktiskt taget oändligt antal kombinationer av bredder 
och längder, ljusa och mörka träslag, möjligheten till skepps-
golv med gumminåt och i kontrasterande färger längs väg-
garna etc. 
 
Plankgolv från HØRNING ger dig utrymme för att skapa ex-
akt det uttryck som passar rummet bäst. Ek eller Ask? 
 
HØRNING massiva plankor finns både som oljade, lackade 
och obehandlade, detta ger dig möjligheten att skapa exakt 
det du är ute efter. 
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Plankgolv från HØRNING ger rummet ett magnifik uttryck 

 

Dimensioner:  

Tjocklek: 16 / 20 mm 

Bredd: 100 / 120 / 130 / 150 / 180 mm 

Längd: 600-2700 / 800-2500  

 
Andra dimensioner levereras vid förfrågan.  
 
Träslag  

Ask, Billinga, Ek. Jatoba, Merbau, Rökt Ek, Teak, Valnöt, 
Wengé. Andra träslag levereras vid förfrågan.  
 
Profil  

Not och spont på 4 sidor.  
Levereras som standard med skarpa kanter. Kan efter öns-
kemål produceras med Micro fas. Plankorna kan levereras 
med fals för fog / skepps nåt längs långsida. 
 
Ytbehandling  

Plankorna levereras som standard obehandlade. Hörning 
erbjuder även ett stort sortiment med prefabricerade plan-
kor både hårdvaxoljade, oljade & mattlackade. 
 
 
Sorteringsbeskrivelser 
Trä är ett naturmaterial, variation finns alltid. Beskrivningar 
och foton på olika sorteringar finns på vår hemsida. Prover 
och bilder visar enbart tjocklek struktur/mönster och kan ej 
visa sorteringen.  
 
Variationer kommer med all säkerhet förekomma mellan 
små prover och faktiska leveranser av större arealer. För 
bilder och mer information se: www.horningfloor.dk alterna-
tivt kontakta oss på salg@horningfloor.dk 
 
Exquisit:   

Genomgående mycket uniform gällande färg och struktur. 
Variationer i träet förekommer dock. I princip fri från kvist 
och ytved. Virvlar, fjäll och splint och brunkärna kan före-
komma, dock i liten utsträckning. 
 
Living:  

Levande utseende med ett naturligt färgspel och struktur. I 
princip fri från öppna kvistar, märg, virvlar. Har friska kvis-
tar. Små repor, fjäll och märgstrålar förekommer. Splint el-
ler brunkärna förekommer beroende av träslag.  
  
 
Country:   

Mycket levande utseende med alla färgvariationer och 
strukturer tillåtna. Friska kvistar tillåtna upp till 70mm. 
Svarta kvistar tillåtna upp till 30 mm. Döda och spruckna 
och spacklade kvistar. Splint tillåten upp till 20% av bredd- 
mått. Märg och kantkvist tillåten. Ytliga repor tillåtet.  
 
Sortering varierar efter träslag och dimension.  
 
 
 
 

Fuktkvoter i färdigt golv  

Ugnstorkat till 8% +/- 2%. 
    
Golvvärme  

Lämpar sig mycket väl för golvvärme, se monteringsvägled-
ning.  
 
Underhåll 

Se längst bak i denna folder för mer information  
 
Regel och läktavstånd  

Hemmiljö och mindre verksamheter: Max 520 mm. Offent-
liga lokaler: Max 480 mm. 
 
 
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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