
Datablad 

Mosaikparket 

Vanskeligt at slide ned, nemt at montere.  
 
Små massive stave lagt i tre klassiske mønstre der alle 
efterlader rummet med et stilfuldt udtryk, der holder. 
Meget længe.  
 
Vælg mellem engelsk, rude- eller parallelmønster.  
Leveres i monterbare moduler, der er lige til at lægge. 
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Side 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØRNING Mosaikparket er massive stave,  

der leveres i mønster på net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioner og opbygning 

Tykkelse: 8 mm 
Bredde: 23 mm 
Længde: 160 mm 
 
Overflade: Ubehandlet. 
 
Træsorter   

Ahorn, ask, eg, røget eg, jatoba, valnød. 
 
Sorteringsbeskrivelser 

Exquisit: 
Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbe-
tingede variationer forekommer dog altid. Fri for splint, kna-
ster, indgroet bark marv mv. Spejl og brunkerne forekom-
mer i mindre omfang afhængig af træsort.    

Living 
Levende og naturligt farvespil med gennemgående variatio-
ner i træstruktur. Spejl tilladt, brunkerne forekommer an-
hængig af træsort. I princippet fri for splint, knaster, indgro-
et bark, marv mv.  
   
Træ er et vidunderligt naturmateriale, variationer iht. beskri-
velser og fotos vil derfor altid forekomme. Evt. prøver viser 
kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. 
Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prø-
ver og faktiske leveringer af større arealer.  
 

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.  
 

Miljø 

FSC
®
 varer leveres på forespørgsel. 

 
HØRNING bekymrer sig om miljøet og  
bæredygtig 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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Sildebensmønster 

Eg - røget Living 

Engelsk mønster 

Living Living 

Engelsk mønster 

Rude mønster Parallel mønster 

Eg Exquisit 

Rude mønster 

Ahorn (eur) Exquisit 

Engelsk mønster 

Ask Exquisit 

Rude mønster 

Ask Living 

Engelsk mønster 

Ask Living 

Parallel mønster 

Eg Living 

Engelsk mønster 

Jatoba 

Rude mønster 


