
Mosaikparkett 

Mycket slitstarkt och lätt att installera. 

 

8mm tjocka massiva stavar i träslagen Ek och Ask. Tre klas-

siska mönster, engelskt, parallell och ruta. Detta golv ger 

rummet ett vackert utseende. 

 

Levereras limmade på nät med antingen raka eller fingers-

karvade kant. Mycket lätt att montera. 
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Dimensioner  
Tjocklek: 8 mm 
Bredd:  23 mm 
Längd: 160 mm  
 
Träslag 
Lönn, ask, ek, rökt ek, jatoba, valnöt. 
  
Ytbehandling: Obehandlad 
 
Sorteringsbeskrivelser 
 
Exquisit 
Genomgående unison färg och trästruktur, små variationer 
förekommer dock alltid. Fri från splint, kvist, ingrodd bark, 
märg etc. Brunkärna och märgsträlar förekommer i mindre 
omfång beroende på vilket träslag som det gäller. 
 

Living 
Ett levande och naturligt utseende gällande trästruktur och 
variation. Märgstrålar och brunkärna  förekommer beroende 
på träslag. I princip fri från splintved, kvist, ingrodd bark, 
märg etc. 
 
Country 
Ett mycket levande utseende med alla variationer förekom-
mande hos träslaget. Kvist i alla storlekar och typer, 
splintved och brunkärna tillåts. Öppen kvist och sprickor 
kan förekomma. 
 
Trä är ett naturmaterial, variationer mellan foton och be-
skrivningar kommer därför alltid att förekomma. Eventuella 
småprover visar enbart konstruktion och dimension, de vi-
sar ej sorteringen, skillnader mellan prover och faktiskt lag-
da större arealer kommer därför med säkerhet alltid att 
uppstå. 
 
Golvvärme 
Kan användas, se monteringsvägledningen från golvvärme-
leverantören. 
 
Inomhusklimat 
Det är mycket viktigt att yttemperaturen aldrig överstiger 
27 grader! Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mel-
lan 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. 
. 

Mosaikparkett - Datablad 

Lönn Exquisit 

Engelskt mönster 

Ask Exquisit 

Rutmönster 

Rökt Ek Living 

Engelskt mönster 

Ek Exquisit 

Rutmönster 

Ask Living 

Engelskt mönster 
Ask Living 

Parallellmönster 

Ek Living 

Engelskt mönster 

Jatoba 

Rutmönster 

Rutmönster Parallellmönster 

Engelskt mönster Fiskbensmönster 


