Naturlige eikegulv

E I K H E LT R E G U LV

Gulvbord laget av massiv eik.
Børstet overflate med 1 mm fas
på alle 4 sider. Leveres med enten
oljet eller ubehandlet overflate.
Skrus eller hellimes til underlaget.

Oljet “Tabac”

E I K H E LT R E G U LV

Oljet “Onyx”

Teknisk informasjon:
Treslag: Europeisk Eik
Fuktinnhold: 8 % (+/-1)
Profil: N&F fire sider, 1 mm fas alle kanter
Dimmensjon: 21x180x1400-3000 mm
Sorteringer: Premium, Select, Classic, Rustikk

E I K S LOT TS P L A N K
Massive eikeplanker med en patentert
underkosruksjon av fragmentert
plywood. Dette gir en overlegen stabilitet
og kan også legges på gulvvarme.
Konstruksjonen har bedre varmeledningsevne enn tradisjonell parkett og gir en mer
skånsom oppvarming av treet siden det
trengs mindre effekt for å oppnå samme
temperatur.
Lett børstet overflate med 1 mm fas
på alle 4 sider. Legges flytende eller
skus/hellimes til underlaget.

Teknisk informasjon:
Treslag: Europeisk Eik
Fuktinnhold: Ca 7,5%
Profil: N&F fire sider, 1 mm fas alle kanter
Dimmensjon: 16x180/210/240 mm
Sorteringer: Premium, Select, Classic

Oljet “Slight white”

E I K S LOT TS P L A N K
O V E R F L AT E B E H A N D L I N G E R

Salto

Polar

Psara

Balmoral

Dover

Arctic

Narvik

Naturio

Lunarda

Khota

Bunyora

TILBEHØR
Enten du velger å legge gulvet flytende eller hellime det til
undergulvet, anbefaler vi å benytte festmidler fra Wakol for å
sikre en solid og varig forbindelse. Elastiske lim tillater naturlige
tregulv å bevege seg uten å sprekke opp.
Med ProVent parkettunderlag demper du trinnlyd både i rommet
og ned til naboen. I tillegg forhindrer fuktsperren skadelig fukt
fra underguvlet i å trenge opp i treet. Samtidig sørger den patenterte mikropumpingen for effektiv ventilering under parketten.
Alt dette bidrar til sunnere inneklima.
Etter montering påføres gulvet et strøk med Saicos hardvoksolje
og du får et problemfritt vedlikehold i mange år.
Lykke til!

Wakol Heltrelim

Saicos Hardvoksolje

Wakol Parkettlim

ProVent Parkettunderlag

Tre er et
naturprodukt
og må behandles
deretter.
For best resultat bør gulvet avklimatiseres i minimum 48 timer før
legging. Dette skal skje i samme rom og klima som gulvet skal legges i.
Sørg for ca 20 grader og 35-50% luftfuktighet.
Følg leggeanvisningene nøye for de ulike produktene og kontakt din
forhandler hvis du skulle ha noen spørsmål.
Treet vil bevege seg mellom de ulike årstidene. De sprekkene som vil
kunne komme mellom gulvbordene om vinteren vil forsvinne igjen når
vi får fuktigere klima om sommeren.

Grafisk produksjon og trykk: Skipnes Kommunikasjon AS
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Parkett & Interiør – det ligger i navnet at vår ekspertise er parkett og interiørprodukter.
Parkett & Interiør – det ligger i navnet at vår ekspertise er parkett og interiørprodukter.
Vårt sortiment består blant annet av laminat, parkett, massive gulv, dører og listverk.
Vårt sortiment består blant annet av laminat, parkett, massive gulv, dører og listverk.
med vår lange erfaring som leverandør til prosjektmarkedet i Norge vet vi hvor viktig det er med
med vår lange erfaring som leverandør til prosjektmarkedet i Norge vet vi hvor viktig det er med
en samarbeidspartner du kan stole på. Parkett & Interiør har derfor som mål å alltid holde hva
en samarbeidspartner du kan stole på. Parkett & Interiør har derfor som mål å alltid holde hva
vi lover av leveringstider, tilby god oppfølging, og samtidig levere kvalitetsprodukter til konkurvi lover av leveringstider, tilby god oppfølging, og samtidig levere kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser.
ransedyktige priser.
Listverk kan enten leveres i standard lengder eller ferdig kappet og gjæret fra fabrikk. Om du vil
Listverk kan enten leveres i standard lengder eller ferdig kappet og gjæret fra fabrikk. Om du vil
montere selv, eller benytte våre montører er helt opp til deg. du bestemmer – vi leverer!
montere selv, eller benytte våre montører er helt opp til deg. du bestemmer – vi leverer!
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for en avtale25
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sørger 21
for korrekt
oppmåling,
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La våre medarbeidere få vise hva vi står for, og kom gjerne innom vårt utstillingslokale på alnabru.
La våre medarbeidere få vise hva vi står for, og kom gjerne innom vårt utstillingslokale på alnabru.
Her kan du se alle våre produkter og få profesjonell hjelp til ditt neste prosjekt!
Her kan du se alle våre produkter og få profesjonell hjelp til ditt neste prosjekt!

