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HØRNING Castleplank är ett formstabilt, lamelluppbyggt 
specialgolv producerat av noga utvalda material.  
 
HØRNING Castleplank levereras i Ek, rökt Ek, Ask och 
Douglasgran. Finns som standard obehandlad – tillval som 
oljad/hårdvaxoljad eller lackerad.  
 
Castleplank har not och spont på 4 sidor och är färdigsli-
pade och obehandlade som standard. Efterbehandling som 
lackering, oljning, borstning eller rökning finns på förfrågan.  
 
Castleplank levereras med skarp kant eller med microfas i 
längdriktningen, eller med microfas i både längdriktning och 
ändskarv. 
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Sida 2 

HØRNING Castleplank är ett lamellgolv tillverkat av nog-
grant utvald ek i en extra stark konstruktion som håller sig 
formstabil. 

 

Dimesioner och uppbyggnad 

Tjocklek: 15 / 20 mm 
Bredd: 130 / 180 / 220 / 260 / 300 mm 
Längd: 600-2400 mm 
Slitskikt min. 3,5 eller 5,5 mm på 11 , WPB limat (Water 
and Boiling Proof) på björkplywood 
Tjocklek på björkplywood: Ca. 11,5/14,5 mm 
Fuktkvot: 8-10% 
 
Andra dimensioner på förfrågan.  
 
Toleranser  

Bredd: +/- 0,2 mm 
Höjd: +/- 0,2 mm 
Vinkelräthet: Upp till 0,2 mm 
 
Träslag: Ek 
 
Sorteringsbeskrivelser 
 
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 
förekomma, dock i liten utsträckning. 
 
Living: 

Levande och naturlig färgvariation och genomgående 
variationer i träets struktur. Friska kvistar upp till ca. 6 mm. 
Öppna kvistar och sprickor är spacklade. Märgstrålar, vril 
och obetydliga sprickor samt obetydlig splint och brunkär-
na, tvärved och märg förekommer beroende på träslag. I 
princip fri från döda kvistar, splint, kvist, vankant, inåtväxt 
bark, märg. Dessa kan dock förekomma i liten 
utsträckning. 
 
Classic: 

Består av lika delar Living och Country, se beskrivningar. 
 
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 
breddmått. Märg och kantkvist tillåten. Ytliga repor tillåtet. 
 
Alla Castleplank kommer ur Europeisk produktion från fa-
briker där HØRNING löpande kontrollerar produktion och 
kvalitet. 
 
Profil 

Not/Spont på 4 sidor, skarpa kanter eller med mikrofas på 
2/4 sidor. 
 
Ytbehandling 

Som standard obehandlad, spacklad och putsad. Fråga 
gärna efter lackad, oljad, hårdvaxoljad, borstad eller rökt 
yta. 

Golvvärme 

Castleplank kan med fördel användas p.g.a. sina formsta-
bila egenskaper, se alltid vägledning från golvvärmeleve-
rantören vid installation. 

 
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 
EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk: EN 14342. 
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