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Elegant golv i industriparkett-mönster med rena linjer 
för snabb montering. 
 
 
Finns i flera stavbredder och kan användas i alla typer av 
rum / byggnader. De många stavarna tillsammans ger ut-
tryck som ett stort böljande hav. 
 
Solid Line är gjord av massivt trä som hellimmas mot fast 
underlag. Solid Line finns som ytbehandlad med olja eller 
obehandlad. Produkten förkortar och förenklar montering 
och ökar motståndet mot smuts, tryckmärken och slitage. 
 
Solid Line uppfyller alla krav för golvvärme. 
 
 
 

 
 
 
 
Solid Line erbjuder ett antal unika fördelar; 
 

• Kort tid mellan uppstart, installation och färdig yta. 
 

• Ingen risk för att stavar "poppar upp" som kräver 
tidsödande reparation, slipning och oljning. 

 

• Enkelt att lägga raka, snygga linjer vid montage. 
 

• Ingen slipning och därmed betydande tidsbesparingar. 
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Sida 2 

Dimensioner: och uppbyggning 

 

Tjocklek: 10 / 15 mm.  
Bredd: 163 / 245 mm.  
Längd: 490 mm 
Stavbredd: 10 / 16 / 22 mm 
 
 
Träslag: 

Ek och ask. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ASK OBJEKT                          EK OBJEKT 
 
 
Profil: 

Brädorna är profilerade med not och spont och resultatet 
blir ett vackert, slitstarkt golv med nästan osynliga skarvar. 
 
Ytbehandling: 

SOLID LINE finns som oljad eller obehandlad.  

 

Sorteringsbeskrivelse 

 

Objekt: 
Levande och naturligt färgspel med alla variationer i färg-
spel och trädstruktur. Sunda kvist, splint och brunkärna är 
tillåtna. 

 
Sorteringar varierar beroende på träslag och dimension.  

Trä är ett naturmaterial, variation i form av beskrivningar 
och bilder kommer alltid att inträffa. Prover visar endast di-
mension och konstruktion och kan inte visa sorteringen. 
Variationer kommer säkert att inträffa mellan små prov och 
faktiska leveranser av större områden. Se bilder på 
www.horningfloor.dk. 

 
Grundbehandlad med oxiderande olja: Oljan tränger ned i 
träet och beskyddar golvet effektivt mot smuts och slitage. 
Oljan ger ett silkesmatt utseende och framhäver den unika 
karaktären som finns hos ett riktigt trägolv.  
 

Till skillnad mot lackade golv finns här en möjlighet att repa-
rera skador och göra enkla underhåll. Ytbehandlingen är 
allergivänlig, enkel att rengöra, samt enkelt att underhålla.  
 
SOLID LINE skall installationsbehandlas med underhållsolja 
innan golvet tas i bruk med Rubio Monocat Universal 
Maintainance oil, denna är snabbhärdande och lösningsme-
delsfri vilket gör att du kan ta golvet i bruk redan efter 6 tim-
mar. 
 
Denna underhållsoljning görs alltid som sista åtgärd vid pro-
jektets slut. 
 
Montage: 

Skivorna kan snabbt och problemfritt hellimmas mot under-
golv med HØRNING MS Flexlim. SOLID LINE levereras 
ytbehandlat och sparar därmed tid i byggprocessen. 
 
Golvvärme: 

Fungerar mycket bra på golvvärme. Följ golvvärmeleveran-
törens anvisningar. 
 
Miljövänlig ytbehandling: 

Varken oljade eller lackerade ytor på SOLID LINE innehål-
ler formaldehyd eller lösningsmedel och avger därför inga 
farliga emissioner. 
 
Renovering:  

Utmärkt till renovering pga. den lilla bygghöjden på 10mm. 
 
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 håll-

bar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-

Certifierade.  

Produkten är bedömd i SUNDA HUS med 
betyg A. 

 

 

 

 

CE-märkning 

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

EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk; EN 14342. 

 


