
Datablad 

Massive Planker 

Ypperlig kvalitet i lange baner. 
 
Et praktisk talt uendeligt antal kombinationer af bredder 
og længder, lyse og mørke træsorter, mulighed for 
gummifuger og bort i kontrastfarver langs væggene 
m.v.  
 
Plankegulve fra HØRNING giver dig frit spillerum til at 
skabe præcis det udtryk, der komplimenterer rummet 
bedst.  
 
HØRNING planker f.eks. leveres med en ultramat lakfi-
nish som giver dig oliens udseende og lakkens styrke. 
Færdigbehandlede planker fås på forespørgsel.  
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Side 2 

Plankegulve fra HØRNING  

giver rummet et storslået udtryk. 

 

Dimensioner  

Tykkelse: 16 / 20 mm 
Bredder: 100 / 120 / 130 / 150 / 180 mm 
Længder: 600-2700 / 800-2500 mm 
 
Andre dimensioner leveres på forespørgsel. 
 
Træsorter  

Ask, bilinga, eg. jatoba, merbau, røget eg, teak, valnød, 
wengé. Andre træsorter leveres på forespørgsel. Ikke alle 
træsorter leveres i alle dimensioner. 

 
Profil 

Fer/not på 4 sider. 
 
Leveres som standard med mikrofas på 4 kanter. Kan efter 
ønske produceres med skarpe kanter. Kan leveres med 
spor til fugning på langside. 
 
Overflade 

Leveres som standard ubehandlet, spartlet og pudset. 
Kan leveres færdig overfladebehandlet med olie eller lak. 
 
Sorteringsbeskrivelser 

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. HØRNINGs 
mange forskellige plankegulve fremstilles af råtræ tilpasset 
plankegulvenes dimensioner. Generelt vil store dimensio-
ner indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.  
 
Træ er et naturmateriale og variation ift. beskrivelser og 
fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension 
og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil 
med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske 
leveringer. 
 
Exquisit 
Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbe-
tingede variationer forekommer dog altid. Sunde knaster og 
enkelte udspartlinger af knaster og mindre revner kan fore-
komme. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunker-
ne kan forekomme i minimalt omfang. Også for denne sor-
tering gælder at jo bredere og længere plankerne er, jo fle-
re og større variationer, knaster mv. forekommer. 
 
Living 
Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. 
Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, 
sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter fore-
kommer afhængigt af træsorten. Knaster forekommer na-
turligt i både små og store størrelser. Åbne knaster, revner 
mv. er udspartlet.  Splint, brunkerne og marv forekommer 
afhængigt af træsorten.  
  
Country 
Meget levende udseende med alle naturlige farvevariatio-
ner og træstrukturer. Knaster af alle typer, splint, brunker-
ne, spartling af knaster og revner forekommer. Åbne kna-
ster, revner og spartlinger kan forekomme. 
 

Træfugt 

Ovntørret til 8% +/- 2%. 
 
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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