
Mange gange stærkere end et traditionelt trægulv
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Et nyt revolutionerende gulv
Bjelins brede planker er fremstillet med en patenteret teknik for at hærde træet 
og dermed gøre det stærkere. Et innovativt trægulv med en følelse af ægte træ 
som er mange gange stærkere og hvor udnyttelsen af genanvendelige råvarer 
er optimal.

Prismæssigt overkommelige brede planker
21 cm er bredere end de fleste plankegulve. 27 cm er helt unikt, specielt i 
denne prisklasse. Selv længden på plankerne er et selvsyn, godt og vel 2,3 
meter på de bredeste planker.

VITOLJAD BREDPLANKA 
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Stærkt og bæredygtigt
Woodura® er den patenterede teknik der gør det muligt at forstærke træ og 
at anvende hele træet som råvare. Bæredygtigt både for dig og vores miljø.

Overfladen på træet presses under høj varme sammen med en 
træfiberplade dækket af en træpulverblanding. Overfladen på træet 
komprimeres og træpulveret trænger ind i træet nedefra. Resultatet er 
hærdet træ som er mange gange stærkere og hårdere end et traditionelt 
trægulv samtidigt med at udseendet og følelsen af det ægte træ bevares. 
Med Woodura® sikrer du indretningen af dit hjem med hjælp fra de 
smukkeste dele af træet samtidigt med at resten af råvaren anvendes for 
at gulvet skal kunne holde i mange år.



6 | BJELIN HÆRDET TRÆ   BJELIN HÆRDET TRÆ | 7   

Følelsen af træ i 
alle stilarter
Variationerne i naturen giver uendelige 
muligheder for at skabe smukke gulve. 
Opdag et fantastisk sortiment af trægulve 
i alle farver, strukturer og nuancer, til alle 
stilarter fra det rolige elegante til det livlige 
og rustikke.

Match eller bryd gulvets farve mod vægge 
og tekstiler eller gør hjemmet mere rustikt 
med planker hvor de naturlige årringe er 
børstet frem.
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Hærdet 
sildebensparketgulv
I vores store sortiment af hærdede trægulve 
indgår også sildebensmønstrede gulve.
De enkelte stave er fremstillet i et noget større 
format end traditionelt sildebensparket,
hvilket gør at de passer glimrende også i lidt 
større rum. Den hærdede overflade giver også 
mulighed for at installere gulvene i miljøer med 
mere trafik.

Ligesom alle andre af Bjelins produkter 
klikkes gulvene meget enkelt sammen og 
installeres flydende.

96 x 576 mm

Farver og dimensioner
Bjelins hærdede plankegulve i eg fremstilles i 
forskellige udgaver baseret på farver – fra lyst til 
mørkt, hvor hver farve findes i tre sorteringer, 
Select, Nature og Rustic.
 
De findes også med to forskellige 
overfladebehandlinger – hårdvoksolieret 
eller matlakeret.

Plankegulvene findes i flere bredder. Disse kan 
udmærket kombineres for eventuelt at skabe et 
interessant udtryk. For at markere de enkelte 
planker har vi faset kanterne på plankerne. 

273 x 2378 mm208 x 2378 mm Select Nature Rustic

Vores produktsortiment opdateres kontinuerligt.
For at se det aktuelle sortiment, besøg gerne vores hjemmeside www.bjelin.com
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Ikke bare egetræ
Udover hærdede egetræsgulve fremstiller vi også hærdede gulve i 
asketræ. Unikt for disse gulve er at den er rolige og ensartede sortering 
af træet, uden asketræets mørke kernetræ og karakteristiske og 
markante farvevariationer. Askegulvene leveret matlakeret med en lys, 
hvid eller grå indfarvning.
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Det bæredygtige træ
Vores produktion bygger på enkle og kloge principper som 
sikrer at vores virksomhed er bæredygtig. Et af vores valg 
har været at udelukkende fremstille træbaserede produkter, 
eftersom træ er det mest miljøvenlige materiale til fremstilling 
af gulve.

Nærheden til skoven

Tømmeret der anvendes til vores hærdede trægulve, kommer 
fra skovbrug som forvaltes og vedligeholdes bæredygtigt ud fra 
et streng økologisk, socialt og økonomisk regelsæt.

Træet bearbejdes lokalt på vores egne fabrikker, hvilket 
indebærer at transporterne bliver kortere samtidigt med at 
arbejdspladserne sikres lokalt. Forvandlingen af spildmateriale til nyt gulv 

Det træ der ikke kan anvendes til produkternes overflade 
anvendes til fyldmaterialer eller energi. Intet går til spilde.

Savsmuld Fyldmateriale til Woodura® og Nadura®.

Traditionelt egegulv

Maksimering af gulvoverfladen fra hver stamme

Vi maksimerer anvendelsen af alle råmaterialer og hver eneste træstamme vi 
henter i skoven. Med vores produktionssystemer kan vi nøjagtigt udregne den 
perfekte udnyttelse af træstammerne afhængigt af deres individelle former 
og størrelser.

Sammenlignet med et traditionelt trægulv kan vi 
fremstille 10 gange mere hærdet trægulv fra den 
samme råvare.

Vores unikke måde at tage hånd om råvaren på 
gør at flere træer får mulighed for at blive stående 
i naturen og vokse sig store. Vi skover aldrig flere 
træer end der genplantes.

Hærdet træ – meget mere gulv fra 
hver m3 råtræ

Knivskæring for at minimere spild

Ved at anvende tyndere slidlag i produktionen af 
vores hærdede trægulve opnår vi betydeligt flere 
færdige m2 gulv af hver m3 råtræ.

Skovens miljøpåvirkning

Skov der anvendes ansvarligt, er miljøpositiv. Træet vi skover, 
lagrer kuldioxid i 100-vis af år i forskellige byggematerialer, for 
eksempel i trægulve.

Alt skovbrug er desværre ikke miljøpositivt og skovning kan være 
miljønegativt hvis skoven nedbrydes eller mindskes i forhold til 
genplantningen. For at undgå dette anvender vi FSC-certificerede 
råmaterialer. FSC står for Forest Stewardship Council og er en 
uafhængig international medlemsorganisation som igennem 
sit eget certificeringssystem arbejder for et ansvarligt og 
miljøtilpasset skovbrug.
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Klikgulv -for et 
perfekt resultat
Låsesystemet 5G® gør det lettere en nogensinde at montere et 
gulv. Læg det selv eller minimer projekttiden, installeres som 
et flydende gulv ovenpå undergulvet uden fastgørelse med 
eksempelvis sømning eller limning.

1.

2.

3.

4.

Produktopbygning
1. Hårdvoksolie eller matlakeret ægte træoverflade
2. Lag af træbaseret pulver
3. Fugtresistent HDF-plade af høj kvalitet
4. Kontrafinér
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Ingen bekymringer 
ved installation af 
tynde gulve
Sædvanligvis er brede plankegulve også tykke. 
Teknikken med hærdet træ tillader at gulvene 
kan produceres i hidtil usete bredder samtidigt 
med at de er meget tynde, -kun 11 mm.
Derfor slipper du i mange tilfælde for at skære 
af eksisterende døre og for andre tids- og 
omkostningskrævende ombygninger i dit hjem.

Sortering af eg
Select har en naturlig farvetone med fine årringe 
og er uden større farvevariationer. Mindre hele og 
sunde knaster forekommer men i mindre udstrækning 
sammenlignet med livligere sorteringer.

Nature indeholder knaster, marvstråler og splintved 
forekommer. Gulvet har en naturlig farvevariation 
og livlige årringe som giver et klassisk udtryk med en 
stærk følelse af træ. Indeholder også en afbalanceret 
forekomst af knaster og spartlede knasthuller og 
sprækker. Plankerne har en større dybde og karakteren i 
træet træder tydeligt frem.

Rustic giver et mere kraftfuldt og rustikt indtryk. En 
mere levende følelse med varierende farvetoner og 
årringe. Spartlede sprækker og større knasthuller 
forekommer for at give gulvet charme og karakter.

Almen og teknisk 
information
Tykkelse på produktet
11 mm

Bredde og længde
96 x 576 mm (sildeben) | 185 x 2000 mm | 208 x 2378 mm | 
273 x 2378 mm 

Afkortning og skæring
Vi anbefaler skæreværktøjer med hårdmetal skær når gulvplankerne 
skal tilpasses.

Anvendelsesområder
Gulv af hærdet træ er velegnet i stort set alle rum i hjemmet eller 
offentlige miljøer det udsættes for normal slidtage. (f.eks. kontormiljø, 
venterum eller butikker) Gulv af hærdet træ er ikke velegnet til 
vådrum eller saunaer.

Gulvvarme
Gulvene er velegnede til vandbåren gulvvarme. Folievarmesystemer 
af standardtype anbefales ikke. Undtaget hvis det drejer sig om 
selvregulerende varmesystemer med varmefølere som maksimalt 
tillader en overfladetemperatur på 27 gr. C. på trægulvet.

Installering
Undergulvet skal være tørt, jævnt, bærende og rent. Ujævnheder på 
mere end 3 mm. på den første meter samt 2 mm. pr. efterfølgende 
meter skal udbedres. Vores montageanvisning der leveres med 
produktet skal altid følges.

Garanti
30 års garanti.

Mærkninger
Spørg gerne efter vores certificerede produkter.

Vi kan ikke garantere at farverne i denne tryksag gengives 
korrekt i forhold til produkternes faktiske farve.

Derfor anbefaler vi at du rekvirerer en prøve af det aktuelle 
produkt for at få bedre perspektiv på nuancer mønstre 
og åretegninger.

The products meets 
the requirements 
of EN 14342:2013.3029 0021

SVANENMÄRKT
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Innovative gulve til 
den kreative indretning
Bjelin designer, udvikler, producerer og sælger en bred
produktportefølje af både traditionelle trægulve og 
innovative gulve i nye materialer.

Udviklingen sker i samarbejde med 
søsterselskabet Välinge innovation 
AB, mest kendt som opfinderne af 
klik-gulvet. Fremstillingen sker i Bjelins 
hypermoderne produktionsenheder i 
Viken i Skåne.

Bjelin som i dag har ca. 900 ansatte 
med produktionsenheder i Viken 
(Sverige) samt i Bjelovar, Ogulin og 
Otok (i den nordlige del af Kroatien) 
vil i de nærmeste år udbygge 
produktionskapaciteten i Sverige 

og Kroatien for at imødekomme 
efterspørgslen på først og fremmest 
keramiske kompositgulve og bredere 
plankegulve i hærdet træ.

Råvarerne til trægulvene kommer fra 
de verdenskendte skove i Slavonien, 
Kroatien.

Grundlæggerne af Bjelin opfandt 
klikgulvet i 1993 og udviklede i 1977 
under sin ansættelse hos Perstorp, 
verdens første laminatgulv.
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www.bjelin.com
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Verdensledende svensk gulvteknik fra samme selskab som opfandt klikgulvet


