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LOC PARQUET
EG, UV-MATLAK, HVID / LIVING / 13,3 MM

Bemærk at træ er et levende materiale, og det leverede gulv kan derfor afvige fra det viste.

3-lags parket, opbygget med mellemlag af trælameller, ca. 2,7 mm slidlag.
For yderligere information, se specifikationerne.

PRODUKTBESKRIVELSE

Parketgulve er det sikre valg, når du ønsker et
gulv med mange muligheder. Parketgulvets
struktur har sin helt egen identitet og giver et
klassisk og flot udseende, der gør
boligindretningen spændende og individuel.

KVALITET

Moland-varemærket er lig med mange års
erfaring samt et højt kvalitetskrav til vores talrige
innovative løsninger inden for træ- og
vinylgulve og overfladebehandlinger.
Produktpaletten omfatter limfri læggesystemer
(klick-systemer), strølægning samt gulve til
nedlimning.

FORDELE

Vi er hele tiden på jagt efter nye muligheder for
at fremstille et gulv, som du kan få glæde af fra
den første dag, og mange årtier fremover.
Derudover er vi kendt for ekstremt korte
leveringstider, et højt serviceniveau,
troværdighed, dynamik og ikke mindst et højt
humør. Vi gør nemlig ikke tingene mere
kompliceret end nødvendigt.

OPBYGNING

Toplaget er stave i slidstærk ædeltræ med en
overfladebehandling i olie eller lak (se i øvrigt
specifikationer for toplagstykkelse). Mellemlaget
er tværlameller af nåletræ, som giver styrken til
gulvet. Til bagfineren bruges nåletræ, som
sikrer et stabilt gulv.

PRODUKTDATA

Varenr. 14308164

Varenavn Loc

Produktserie Living

Træsort Eg

Type Parquet

Overflade UV-matlak, hvid

7 x lak fra fabrik

m²/pakke 3,6

m²/palle 144

DB-nr. 1633406

Slidlag 2,7 mm

Tykkelse 13,3 mm

Bredde 182 mm

Længde 2190 mm

Kanter Skarpkantet

Opbygning 3-lags

Låsesystem Limfri loc (voksede samlinger)

Lægning Til svømmende lægning

Egnet til gulvvarme? Ja

Egnet til skibsgulv? Nej

Lagervare? Ja, mellemsalg forbeholdt

http://gulv.moland.biz/gulv/15/Loc

