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Plank | Eg accent børstet, ultramat lak hvid | 145035
På forsiden: Parket | Eg accent børstet, ultramat lak greywash | 144002BH
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Træ findes i mange sorter og et utal af vari-
anter. Lyse og mørke. Hårde og bløde. Med 
brædder, der varierer i længde og bredde,  
og overflader, der vidner om træets vækst i 
naturen. Gulvene spænder fra det mere ens- 
artede til det naturligt rustikke. For dig er  
det blot at vælge, hvilket trægulv der passer 
bedst hjemme hos dig. 

UNIK OVERFLADEBEHANDLING 
Alle vores trægulve er designet ud fra idéen 
om, at den skandinaviske kvalitet skal kunne  
ses og mærkes. Det kan den i ekstra mange  
år, bl.a. takket være en helt unik Easy To Clean 
overfladebeskyttelse. Gulvene har smukke 
overflader i ultramat lak, der giver dem et

naturligt olieret udseende. Alle gulvene har 
fået 8 lag lak, hvoraf de øverste to lag er
med antiscratch topcoat og efterbehandlet 
med Easy To Clean. Denne efterbehandling  
gør dem ekstra nemme at rengøre og sikrer,  
at de altid vil beholde deres naturlige skønhed. 

Alle vores trægulve er produceret efter PEFC 
mærket, specielt til vores klima og med hensyn-
tagen til miljøet. Træet, der anvendes, er lovligt 
skovet, og kommer hovedsageligt fra EU. 

Gulvene har patenteret click system, som gør 
dem nemme at montere, og som, sammen 
med de voksede samlinger, sikrer en flot 
overflade.

MENNESKER HAR ARBEJDET MED TRÆ SIDEN TIDERNES MORGEN,  
OG FOR MANGE ER DET STADIG DET FORETRUKNE MATERIALE, NÅR DET 
KOMMER TIL GULVBELÆGNING. DER ER EN SÆRLIG FØLELSE OVER ET 
TRÆGULV, OG EN HELT UNIK STIL. MED TRÆ ER DU I PAGT MED NATUREN 
OG SIKRET ET TIDLØST OG EKSKLUSIVT UDTRYK.

TRÆGULVE
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SORTERING

ASK PRIME
Harmonisk sortering i nuancer fra lys til 
lysbrun med et minimum af knaster.

EG RUSTIK
Sortering med større og udspartlede knaster, 
som er med til at skabe et flot spil i gulvet.

EG ACCENT
Levende sortering med lyse og 
mørke nuancer og en del knaster.

ASK ACCENT
Levende sortering i lyse og mørke 
nuancer med knaster.

1

Ultramat lak
Ekstra mat overflade 
Glansgrad 5  
8 gange lak med antiscratch  
topcoat som beskytter mod ridser og slid 
Efterbehandlet med Easy To Clean
Endestødsbehandlet for at undgå mørke endestød.

OVERF LADE

BØRSTNING
En børstning af gulvet fremhæver 
træets struktur og åretegninger. 
Samtidig bliver overfladen mindre 
sårbar overfor ridser og skader.

Easy To Clean
Som noget nyt har de fleste af vores 
gulve Easy To Clean overflade, hvilket 
er en unik overfladebehandling. Easy To 
Clean gør gulvet nemmere at rengøre, 
og sikrer, at det beholder sin naturlige skønhed. 
Læs mere om Easy To Clean på side 7.

FAS PÅ PLANKER
Fasede kanter fremhæver planken og giver et naturligt 
look, hvor du får den optimale plankeeffekt. Fasede 
kanter findes på plankens langsider eller på alle dens  
4 sider.

MONTERING
Vores patenterede kliksystemer  
med voksede samlinger gør gulvene 
nemme at montere.

VEDLIGEHOLDELSE
For at sikre at gulvet holder sig flot i mange år 
anbefaler vi, at man støvsuger ofte, sætter filt under 
møbelben og har dørmåtter ved indgange. 

65

3

2

Lakerede gulve
Den daglige rengøring foretages med støvsuger 
og laksæbe. Lakpleje kan anvendes efter behov.

PLEJE & RENGØRING7

4
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Innoplank | Eg prime, Ultramat Power lak hvid | 147030
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SMUKKE TRÆGULVE 
FOR LIVET MED 
EASY TO CLEAN
EASY TO CLEAN ER EN NY OG HELT UNIK OVERFLADEBEHANDLING, DER 
GØR DET LETTERE FOR DIG I HVERDAGEN AT BEVARE DIT TRÆGULVS 
NATURLIGE SKØNHED. EASY TO CLEAN GØR GULVET MINDRE MODTAGE-
LIGT FOR STØV OG SNAVS - OG DERMED LETTERE AT RENGØRE. 

Innovativ ekstra beskyttelse
Det vigtigste ved et trægulv er udseendet og den naturlige skønhed, planker med åre- 
tegninger og struktur tilfører rummet. Den bliver ikke mindre med Easy To Clean.  
Der er tale om en yderst innovativ ekstra beskyttelse, som tilfører funktionalitet, uden  
at det går ud over naturligheden. En beskyttelse der når helt i bund og gør det nemmere 
at rengøre gulvet i hverdagen. Sammen med Easy To Clean har gulvene fået en endestøds- 
beskyttelse, som sikrer at de ikke bliver mørke over tid.

Alle trægulve skal rengøres for at bevare sin skønhed. Med Easy To Clean bliver det, 
som navnet fortæller, lidt lettere. 

Gulvet til venstre er behandlet med Easy To Clean, mens det til højre er behandlet på normal vis. 
Tilfører man mudder til de to gulve og fjerner det efter 2 timer, kan man se, hvordan skidt har 
samlet sig i de små fuger i gulvet til højre, mens gulvet behandlet med Easy To Clean er 100% rent.
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HERREGÅRDSPLANK
MED EN BREDDE PÅ 260 MM HAR VI SKABT UBRUDTE FLADER, HVOR 
TRÆETS SMUKKE STRUKTUR FOR ALVOR KOMMER TIL SIN RET.  
HER FÅR HYGGEN IKKE SVÆRT VED AT BREDE SIG.

Flotte rustikke egeplanker i en bredde på 260 mm. Gulvet har en smuk børstet overflade, 
som understreger træets åretegninger. Den rustikke sortering har større og udspartlede 
knaster, som er med til at skabe et flot spil i gulvet. 

Lægges svømmende med Clic.  

Eg rustik børstet
15x260x2200 mm
Matlak natur
RW04385a

Eg rustik børstet
15x260x2200 mm
Matlak hvid
RW04386a
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PRESTIGEPLANK
PRESTIGEPLANK ER ET SLIDSTÆRKT TRÆGULV MED EN SMUK RUSTIK 
OVERFLADE, DER GIVER ET LEVENDE OG NATURLIGT UDTRYK.

Prestigeplank er et smukt gulv i børstet eg. Den børstede overflade fremhæver smukt 
træets natur. Accentsorteringen er en rustik sortering med splint, knaster og udspartlede 
knaster. Plankerne er overfladebehandlet med ultramat lak, der beskytter mod slid.  
Desuden har gulvet fået Easy To Clean overfladebehandling.

Lægges svømmende med MultiClic.

Eg accent børstet
13x190x1820 mm
Ultramat lak grå
145022

Eg accent børstet
13x190x1820 mm
Ultramat lak hvid
145023

Eg accent børstet
13x190x1820 mm
Ultramat lak sølvgrå
145030
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PLANK
STILFULD ATMOSFÆRE, NATURLIGT OG ENKELT. PLANK ER EN SMUK  
OG PRAKTISK GULVLØSNING, DER GIVER RUMMET KARAKTER.

Plankens børstning understreger træets naturlige struktur og farvespil, der med sine  
markante åretegninger skaber et gulv med karakter. Plankerne har flotte affasede kanter, 
som fremhæver bredden og sætter fokus på gulvoverfladen. Gulvet er børstet og  
behandlet med en ultramat lak, som giver et olieret look – med alle de funktionelle  
fordele af en lak. Derudover er gulvet behandlet med Easy To Clean overflade. 

Lægges svømmende med MultiClic.

Eg Accent børstet
13x145x1820 mm
Ultramat lak hvid
145035

Ask prime børstet
13x145x1820 mm
Ultramat lak hvid
145028a

Eg Accent børstet
13x145x1820 mm
Ultramat lak greywash
145002

Eg Accent børstet
13x145x1820 mm
Ultramat lak natur
145008

Ask accent børstet
13x145x1820 mm
Ultramat lak hvid
145027
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PARKET
PARKET ER ET KLASSISK MØNSTER. ET SMUKT OG HOLDBART GULV  
MED MASSER AF STIL.

Plankerne er udformet med 3-stave ved siden af hinanden i bredden, hvilket giver  
det enkelte gulvbræt et unikt udtryk og dermed hele gulvfladen sin helt egen karakter. 
Med parket får du en gulvoverflade med et flot spil af træets mange nuancer og åreteg-
ninger. Parketgulvet er behandlet med Easy To Clean. En helt unik overfladebeskyttelse, 
der gør gulvet nemmere at rengøre og dermed bevarer gulvets oprindelige udseende. 

Lægges svømmende med MultiClic.

Eg accent børstet
13x190x1100 mm
Ultramat lak greywash
144002BH

Ask accent børstet
13x190x1100 mm
Ultramat lak hvid
144017BH
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INNOPLANK
INNOPLANK ER EN HELT NY TYPE HÆRDET TRÆGULV, DER ER
SKABT MED HENBLIK PÅ AT GØRE DET LUKSURIØSE PLANKEGULV
TILGÆNGELIGT FOR ALLE.

Innoplank er skabt via den avancerede Woodura® overfladeteknologi, hvor et 
tyndt lag træfinér presses ned i en HDF-plade sammen med en unik pulvermiks. 
Som en ekstra bonus er Innoplank bæredygtigt. Overfladeteknologien tillader 
en bedre udnyttelse af råmaterialerne, da der bliver sparet væsentligt på træ-
produktionen, når der anvendes træfinér i stedet for massive træplanker.

Lægges svømmende med 5G.

Eg prime hvid
11x276x2379 mm. 
Ultramat power lak hvid
147030

Eg prime natur
11x276x2379 mm. 
Ultramat power lak natur
147020
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TRÆETS 
EGENSKABER

• Europæisk træ i topkvalitet – produceret til det skandinaviske klima
• Sorteringer: Prime, Accent og Rustik
• 8 x lakering i ultramat lak og med antiscratch topcoat, som gør gulvet mere  

modstandsdygtigt mod slid og ridser
• Efterbehandlet med Easy to Clean – som gør det nemmere at holde gulvets naturlige skønhed
• Endestødsbehandlet for at undgå mørke endestød
• Børstet overflader som fremhæver træets smukke åretegninger
• Velegnet til gulvvarme
• Nem montering med patenteret kliksystem, voksede samlinger som minimere knirkelyde.
• Vedligeholdes med sæbe velegnet til lakerede overflader
• Kan monteres i flader af 10x10 meter – Brydes ved døråbninger
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KORK ER ET 100% NATURLIGT MATERIALE, FREMSTILLET AF BARKEN 
FRA KORK EGETRÆER, OG HAR EN LANG RÆKKE FORDELE, DER GØR 
DET IDEELT SOM GULVBELÆGNING. ET KORKGULV ER SLIDSTÆRKT, 
ISOLERENDE OG LYDDÆMPENDE. DET EGNER SIG SÅLEDES TIL BÅDE 
BARE TÆER OG TRAMPENDE BØRNESTØVLER.

Et korkgulv er det oplagte valg for den moderne 
familie med en travl hverdag. Selvom det er slid- 
stærkt, har det en naturlig affjedring, der gør 
gulvet utroligt behageligt at gå på. Grundet 
de isolerende egenskaber er det lunt og godt 
til kolde fødder. Og så har det den fantastiske 
egenskab, at det bidrager til en god akustik i 
rummet. Noget som er særligt vigtigt i de  
nyere byggerier, hvor rummene ofte er store, 
og hvor der er højt til loftet. 

Kork er et bæredygtigt materiale, som høstes 
med håndkraft, så man ikke skader træerne. 
Efter 9 år er barken klar til at blive høstet igen. 
Dette gør korken CO2 positiv, og således op- 
tager træet mere CO2, end der bliver brugt til  
at producere gulvene. Gulvene er både allergi-  
og rengøringsvenlige. En flot og levende 
gulvflade, der samtidig er holdbar og nem at 
vedligeholde.

KORKVINYL
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Korkvinyl | Light Peach Oak | LJVI001
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KORKVINYL
KORKVINYL ER BEHAGELIG, PRAKTISK OG MODERNE. EN SOLID  
GULVLØSNING, SOM OPFYLDER NUTIDENS KRAV TIL BÅDE UDSEENDE, 
FUNKTIONALITET OG KOMFORT.

Korkvinyl er et moderne og praktisk gulv, som egner sig til alle boligens rum, vådrum  
undtaget. Gulvet er opbygget med to lag kork og en slidstærk vinyloverflade, som  
gør det langtidsholdbart og nemt at vedligeholde. Den indbyggede kork sikrer en  
behagelig affjedring, virker isolerende og forbedrer akustikken i rummet. Korkvinyl  
findes med flotte overflader i trælook.

Lægges svømmende med CorkLoc.

Light Peach Oak
10,5x185x1220 mm
LJVI001

Oiled Blossom Oak
10,5x185x1220 mm
L5VF001
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KORKVINYLGULVETS 
EGENSKABER

• Fremragende lyddæmpende egenskaber
• Lunt og isolerende
• Støddæmpende og ergonomisk
• Slidstærk og vedligeholdelsesfri overflade
• Fri for skadelige phthalater
• Kliksystem, sikrer let og præcis montering
• Integreret underlag i naturkork
• Bæredygtigt og miljøvenligt 
• Kan monteres i 10x10 meter – skal brydes i døråbninger
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Novego | Natural Oak | 155026
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Vinyl er et populært gulvvalg i de fleste danske 
hjem i dag. Og med god grund. Gulvet er både 
slidstærkt og holdbart – og så sikrer den lukkede 
overflade, at det er nemt at rengøre. Udover 
vinylgulvets smukke udseende, der på mange 
punkter ikke adskiller sig fra almindeligt trægulv 
for det blotte øje, er den overkommelige pris 
med til at gøre vinyl til en særdeles populær 
gulvløsning. 

NOVEGO er en serie af vandfaste vinylgulve 
med en meget formstabil kerne, der betyder 
at gulvene kan lægges svømmende i arealer 
op til 20x20 meter uden dilatationsfuger. Med 
en tykkelse på kun 7,0-7,5 mm kan det lægges 
de fleste steder som alternativ til eksisterende 
gulvbelægning, og med plankebredde på hele 
225-235 mm og længder på 1522 mm giver 
det en flot og harmonisk gulvflade.

DER ER MANGE FAKTORER, DER SPILLER IND, NÅR DU I DAG SKAL 
VÆLGE GULV TIL DIN BOLIG. ET GULV MED STIL HANDLER IKKE KUN  
OM UDSEENDET. DET ER I LIGE SÅ HØJ GRAD SPØRGSMÅLET OM  
FUNKTIONALITETEN, HOLDBARHEDEN, AKUSTIKKEN OG HÅRDHEDEN, 
GULVET KAN TILBYDE – OG SÅ ER PRISEN HELLER IKKE UDEN  
BETYDNING.

VINYL
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N OVEGO
NOVEGO ER EN LÆKKER NYHED MED MANGE FORDELE.

Med NOVEGO får du en meget formstabil kerne, der gør det muligt at lægge  
gulvet svømmende i rum op til 20x20 meter uden dilatationsfuger – dermed  
undgår du at lime gulvet fast til underlaget. 

Vinylplankerne er lange og brede med en meget naturtro overflade i 3D, og gulvets 
opbygning sikrer en høj slidstyrke og god gangkomfort med minimal vedligeholdelse. 
Plankerne er både 100 % vandfaste og 100 % phthalatfri. Fås i træ- og fliselook.

Lægges svømmende med 5G.

Grafit Flise
7,0x305x610
Sten 3D-mønster / 4-sidet microfas
155051

Antracit Flise
7,0x305x610 
Sten 3D-mønster / 4-sidet microfas
155052

V I N Y L
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Steel Oak 
7,5x225x1522
Træ 3D-mønster / 4 sidet microfas
155013

Fashion Oak
7,5x235x1522 
Træ 3D-mønster / 4-sidet microfas
155011 

Natural Oak
7,5x235x1522 
Træ 3D-mønster / 4-sidet microfas
155026

Grey Oak
7,5x235x1522 
Træ 3D-mønster / 4-sidet microfas
155016 

Light Washed Oak
7,5x225x1522 
Træ 3D-mønster / 4-sidet microfas
155012

Shadow Grey Oak
7,5x235x1522 
Træ 3D-mønster / 4-sidet microfas
155089

Ashford Oak
7,5x235x1522 
Træ 3D-mønster / 4-sidet microfas
155092

Urban Grey Oak
7,5x235x1522 
Træ 3D-mønster / 4-sidet microfas
155032
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Novego | Steel Oak | 155013
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VINYLENS 
EGENSKABER

• Plank dimension: 7,5x225x1522 mm / 7,5x235x1522 mm 
• Flise dimension: 7,0x305x610 mm
• Integreret skumbagside, benyt ikke ekstra underlag
• 0,55 mm vinyl slidlag
• 30 års slidgaranti til private/klasse 33
• Ny forbedret komposit kerne, endnu mere formstabil
• 100 % vandfast
• 3D struktur
• 4-sidet microfas
• Monteres direkte på afrettet undergulv af beton eller træ  

(dampspærre benyttes kun ved montering på nystøbte betongulv)
• G5 kliksystem, anvend hvid gummihammer til endesamlingerne
• Der kan monteres 400 m2 på en flade på 20x20 meter.  

Husk, at gulvet skal brydes ved dørene
• Trinstøjsdæmpning 20 dB
• Antiscratch og antibakteriel overflade
• 100 % phtalatfri
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TimberLUX m/fugtspærre 
2 mm tyk, 1m bred - 8m2 pr rl. 
184550

Rullekork
2 mm tyk, 1m bred - 10m2 pr rl. 
RL30101

• Ekstrem høj varmeledningsevne
• Høj materiale densitet
• Velegnet til gulvvarme
• Integreret alu fugtspærre - tapes med alu tape
• Monteres under svømmende gulve
• Trykstyrke 298 kPa
• Lyddæmpende 39% (RWS)
• Rullestørrelse 8 m2

• Dim.: 1000x8000x2.0 mm

• 100% ægte naturprodukt
• Fjedrende gangkomfort
• Optimal isolering
• Velegnet til gulvvarme
• Monteres under svømmende gulve
• Trykstyrke > 200 kPa
• Støjreduktion 20 dB
• Rullestørrelse 10 m2

• Dim.: 1000x10000x2.0 mm

TimberLUX 2.0mm kan monteres på undergulv af træ/spånplader og beton. 
På betonundergulv tapes samlinger med alu tape for at gøre underlaget  
fugtspærrende. 

Rullekork 2.0 mm monteres på undergulv af træ/spånplader og beton. 
På betonundergulv monteres der først 0.20 mm dampspærre.
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timberman.dk

Type Dim. i mm txbxl Beskrivelse m2 pr. pakke EAN-nr. Varenr. 

TIMBERMAN HERREGÅRDSPLANK, 15 mm til lægning svømmende

Eg rustik børstet 15x260x2200 Clic,  4-sidet fas / 1,5 mm fas, Matlak natur   3,43 5707048023385 RW04385a
Eg rustik børstet 15x260x2200 Clic,  4-sidet fas / 1,5 mm fas, Matlak hvid   3,43 5707048023392 RW04386a 

TIMBERMAN PRESTIGEPLANK, 13 mm til lægning svømmende 
Eg accent børstet 13x190x1820 Multiclic, 0,8 mm fas, Ultramat lak grå   2,08 5707048023460 145022
Eg accent børstet  13x190x1820 Multiclic, 0,8 mm fas, Ultramat lak hvid   2,08 5707048023477 145023
Eg accent børstet  13x190x1820 Multiclic, 0,8 mm fas, Ultramat lak sølvgrå   2,08 5707048023484 145030

TIMBERMAN PLANK, 13 mm til lægning svømmende
Ask prime børstet 13x145x1820 Multiclic, 0,8 mm fas, Ultramat lak hvid   1,58 5707048023965 145028a
Ask accent børstet 13x145x1820 Multiclic, 0,8 mm fas, Ultramat lak hvid   1,58 5707048023620 145027
Eg accent børstet 13x145x1820 Multiclic, 0,8 mm fas, Ultramat lak hvid   1,58  5707048023637 145035
Eg accent børstet 13x145x1820 Multiclic, 0,8 mm fas, Ultramat lak natur   1,58 5707048023668 145008
Eg accent børstet 13x145x1820 Multiclic, 0,8 mm fas, Ultramat lak greywash       1,58 5707048023644 145002

TIMBERMAN PARKET, 13 mm til lægning svømmende
Ask accent børstet 13x190x1100 Multiclic, Ultramat lak hvid   1,26 5707048023798 144017BH
Eg accent børstet 13x190x1100 Multiclic, Ultramat lak greywash   1,26 5707048023736 144002BH

TIMBERMAN INNOPLANK, 11 mm til lægning svømmende

Eg prime 11x276x2379 5G Clic, Ultramat Power lak natur   1,97 5707048023828 147020
Eg prime 11x276x2379 5G Clic, Ultramat Power lak hvid   1,97 5707048023835 147030

KORKVINYL, 10,5 mm til lægning svømmende

Light Peach Oak 10,5x185x1220 CorkLoc, 0,30 mm slidlag, træmønster   1,81 5602190113352 LJVI001
Oiled Blossom Oak 10,5x185x1220 CorkLoc, 0,30 mm slidlag, træmønster   1,81 5602190132827 L5VF001

NOVEGO VINYLGULV, 7,5 / 7,0 mm til lægning svømmende

Fashion Oak 7,5x235x1522 5G, 4-sidet micro fas, Træmønster   1,79 5707048023361 155011
Light Washed Oak 7,5x225x1522 5G, 4-sidet micro fas, Træmønster   1,71 5707048023873 155012
Steel Oak 7,5x225x1522 5G, 4-sidet micro fas, Træmønster   1,71 5707048023880 155013
Grey Oak 7,5x235x1522 5G, 4-sidet micro fas, Træmønster   1,79 5707048022982 155016
Natural Oak 7,5x235x1522 5G, 4-sidet micro fas, Træmønster   1,79 5707048023033 155026
Urban Grey Oak  7,5x235x1522 5G, 4-sidet micro fas, Træmønster   1,79 5707048023217 155032
Shadow Grey Oak 7,5x235x1522 5G, 4-sidet micro fas, Træmønster   1,79 5707048023354 155089
Ashford Oak 7,5x235x1522 5G, 4-sidet micro fas, Træmønster   1,79 5707048023002 155092
Grafit Flise 7,0x305x610 5G, 4-sidet micro fas, Stenmønster   1,12 5707048023118 155051
Antracit Flise 7,0x305x610 5G, 4-sidet micro fas, Stenmønster   1,12 5707048023125 155052

TIMBERMAN UNDERLAG
TimberLUX m/fugtspærre          2,0 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m, 8 m2  5707048023842 184550

Rullekork                                     2,0 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m, 10 m2  5602248664737 RL30101


