
Datablad 

Stav- og mønsterparket 
Vores højeksklusive danskproducerede gulve 

Uendelige muligheder og markedets mindste  
tolerancer. 
 
Kortstave, langstave og mønsterstave i et væld af træ-
sorter, giver dig - og os - muligheden for at sammen-
sætte et helt unikt gulv.  
 
Uanset hvad, garanterer vi præcisionshåndværk, høj 
kvalitet og enestående finish.  
 
Kontakt os hellere end gerne, hvis du ønsker special-
forarbejdning ud over de træsorter, dimensioner og le-
veringstid, som fremgår nedenfor.  
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Side 2 

HØRNING massiv stav- og mønsterparket er dansk pro-
duceret højkvalitetsparket. 
 

Dimensioner og opbygning 
 
Kortstave 
Til lægning i faldende forløb. 

Tykkelse: 15 / 20 mm 
Bredde: 65,5 mm 
Længde: 300-600 mm, faldende længder 
 
Langstave 
Til lægning i faldende forløb på strøer eller fast underlag.  
Tykkelse: 20 mm 
Bredde: 63 mm  
Længde: 800-1200 mm 
 
Mønsterstave 
Til lægning på fast underlag.  
Tykkelse: 15 / 20 mm 
Bredde: 65,5 mm 
Længde: 327,5 / 393 / 458,5 mm. 
 
Mønsterstave leveres som hhv. højre- og venstrestave, lige 
mange af hver. 
 
Andre dimensioner leveres på forespørgsel. 
 
Produktionstolerancer 

For at sikre den høje kvalitet har vi meget strenge produkti-
onstolerancer til parketgulve: 

Tykkelse: +/- 0,1 mm 
Bredde: +/- 0,1 mm 
Længde: +/- 0,1 mm 
Retvinklethed: +/- 0,05 mm 
Træfugt: 8% +/- 2% 
 
Overflade: Ubehandlet. 
 
Profil: Leveres med fer/not og skarpe kanter på 4 sider.  
 
Træsort og sortering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækst-
betingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster 
og splint. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brun-
kerne kan forekomme i minimalt omfang.  
 
Natur  
Levende udseende med naturligt farvespil og struktur.  
Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, 
sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter fore-
kommer. Splint eller brunkerne forekommer afhængigt af 
træsort.  
 
Rustik 
Meget levende udseende med alle naturlige farvevaria-
tioner og strukturer. Knaster, splint og brunkerne forekom-
mer. Meget små åbne knaster og revner kan forekomme. 
 
Mønstre 

Gulvvarme 

Kan anvendes, se monteringsvejledning. 
 
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. 

 

Miljø 

FSC
®
 varer leveres på forespørgsel. 

 
HØRNING bekymrer sig om miljøet og bære-
dygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-
certificeret. 
 
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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  Sortering 

Træsort Select Natur Rustik 

Ask X X (X) 

Bilinga  X   

Bøg  X   

Doussie  X   

Eg X X (X) 

Jatoba  X   
Merbau  X   

Røget eg  X   

Teak  X   

Valnød  X   

Wengé   X   
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