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SIGTUNA  / Eg Select, hvid matlak

Nu er det lettere 
end nogensinde 
før at lægge rigtigt 
sildebensparket!
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SANDVIKEN / Eg Select, brun matlak

Den bedste kvalitet til 
en billigere totalpris

Har du nogensinde drømt 
om et klassisk trægulv i 
sildebensmønster – men er 
blevet afskrækket af den 
komplicerede monteringsproces?
 
Bjelin har udviklet og forædlet et traditionelt 
sildebensparket der i de fleste tilfælde stadig 
monteres af professionelle håndværkere til 
et produkt med alle de egenskaber man idag 
kan forvente af et moderne, konsekvent, 
pålideligt, effektivt og utroligt smukt gulv.

Ved monteringen af et traditionelt 
sildebensparketgulv limes, skrues, eller 
sømmes stavene til undergulvet hvorefter 
gulvet slibes og spartles, måske 3-4 gange 
inden det til slut overfladebehandles 
traditionelt ved oliering eller lakering, igen 
måske ved 2-4 arbejdsprocesser.

Dette er meget omstændigt og tidskrævende 
og specialviden og håndværksmæssig 
kunnen udover det sædvanlige er i mange 
tilfælde en nødvendighed.

Derfor udgør omkostningerne til monteringen 
af et traditionelt sildebensparketgulv en 
meget stor del af de totale omkostninger.
Med vores nye innovative sildebensparket 
reduceres monteringsomkostningerne til et 
absolut minimum.

En af de største fordele ved ”flydende” 
sildebensparket er den hurtige og enkle 
montering. De enkelte parketstave ”klikkes” 
sammen som et puslespil og hele gulvet 
”flyder” oven på undergulvet.

Udnyt den enkle montering så kan du meget 
snart nyde godt af følelsen af ægte træ under 
fødderne – og nyde skønheden som kun et 
ægte sildebensparketgulv giver dig i dit hjem.



Verdensledende gulvteknik
Vores sildebensparket er udviklet i samarbejde med vores 
søsterselskab Välinge Innovation AB, -måske mest kendt som 
opfinderen af ”klik”gulvet i midten 1990’erne.

Udviklingsarbejdet har været fokuseret imod at skabe et 
sildebensparketgulv som kan monteres ”flydende” det vil 
sige uden fastgørelse til undergulvet i form af f.eks. limning, 
sømning eller skruning.

Samtidigt har det været vigtigt at minimere mange af 
de problemer der kan opstå ved traditionelt monterede 
sildebensparketgulve som f.eks. sprækker imellem stavene 
og konkave/konvekse stave.
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Verdens første  
sildebensparket 
med klik
I 2014 fremstillede vi verdens første klikbare
sildebensparketgulv bestående af enkelte stave
og nu producerer og sælger vi den mest avancerede
version af parketstave hidtil.

Den sidste nye generation af parketstave er 69 mm. 
brede og de har en længde der er 5 gange bredden af 
staven (345 mm).

Stavene er opbygget omkring en højkvalitets 
specialfremstillet HDF-kerne og er udstyret med 
verdens mest stabile låsesystem udviklet til gulve.
Hver eneste parketstav er konstrueret for at give det 
færdige gulv stabilitet og lang holdbarhed.

Vores parketgulve er udviklet hos Välinge Production 
and R&D Center i Viken, Sverige der råder over 
verdens mest avancerede udviklingsfaciliteter, 
gulvene produceres i dag på Bjelins nye moderne 
parketgulvsfabrikker i Ogulin i Kroatien.

I øjeblikket produceres årligt over 12 millioner 
supermoderne parketstave på vores fabrikker. En 
ny monterings-klar parketstav produceres hvert 
fjerde sekund. Døgnet rundt, året rundt. Dette gør 
Bjelin til den producent i verden der fremstiller flest 
sildebensparketstave om året!
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KARLSHAMN / Eg Rustik, hvid matlak



Klikgulv – for et perfekt resultat
Vores patenterede mekaniske låsesystem på parketstavene gør 
installationen hurtig og enkel.

Læsesystemet 5G® gør det lettere end nogensinde før at klikke et gulv 
sammen, enten ved at lægge det selv eller minimere monteringstiden hvis 
du har professionel hjælp til lægningen.

Gulvet monteres flydende ovenpå undergulvet uden fastgørelse nedefter.

Let håndtering med små stave
Parketstavene leveres forsvarligt emballeret i forholdsvis små pakker der er 
nemme at håndtere.

Gulvet er konstrueret med omtanke for både let installation og en nem 
efterfølgende vedligeholdelse. Det mekaniske låsesystem giver en effektiv 
montering og fden stabile konstruktion sikrer et produkt der er en fornøjelse 
at eje og gå på. 
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ARVIKA / Eg Select, brun olie



Overfladebehandling: Matlakeret eller olieret 
Gradings: Rustic or Select 
Tykkelse: 14,6 mm
Bredde: 69 mm
Længde: 345 mm
Konstruktion: Kerne af HDF. 2,6 mm slidlag
Låsesystem: 2G/5G®

Indhold pr. pk: 0,45 m2

Hårdhed: 3,4 Brinell
Vægt pr. pk: 5,5 kg
Antal stave pr. pk: 19 stk
Garanti: 20 år
Varmeledningsevne: Velegnet til vandbåren gulvvarme.
Folievarmesystemer af standardtype anbefales generelt ikke. 
(undtaget er regulerbare anlæg med max. overfladetemperatur 
på trægulvet på 27 gr. C.)

Fornemmelsen af træ – uanset stil 
Naturens rigdom i forhold til variation giver uendelige 
muligheder for at skabe smukke gulve. Udforsk et 
fantastisk sortiment af trægulve i alle farver og stile, -fra 
roligt og elegant til kraftfuldt og rusikt.

A & B stave
Der findes to versioner af parketstave, 
A og B stave. Stavene er mærket på 
bagsiden og på emballagen.
Ved montering i sildebensmønster 
kræves både A og B stave.
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LYSEKIL / Eg Select, mørkebrun olie

BA



En stav – mange mønstre
Parketstavene kan også monteres i andre mønstre, f.eks. parallelmønster 
eller rudemønster. Installationstiden er stadig kun en brøkdel af et 
traditionelt mønsterparketgulv.

Farver og sorteringer
Bjelins parketgulve fremstilles i forskellige varianter baseret på farver – fra lyst til mørkt 
hvor hver farve findes i to sorteringer select og rustic.

De fås derudover med to forskellige overfladebehandlinger – olieret eller matlakeret.

Vores produktsortiment opdateres kontinuerligt. For at se det aktuelle sortiment 
besøg da vores hjemmeside www.bjelin.com

Select
En renere og mere homogen sortering hvilket 
kan være en fordel hvis man vil fremhæve 
selve mønsteret i gulvet. Splintved og små 
farvevariationer samt mindre knaster og marvstråler 
kan forekomme.

Rustic
En mere naturlig sortering som kan indeholde knaster 
karakteristiske marvstråler, splintved og større 
farvevariationer kan forekomme. Gulvet har en større 
dybde og trækarakteren fremtræder tydeligt.

Vi kan ikke garantere at farverne i denne tryksag gengives korrekt i forhold til produkternes faktiske farver.
Derfor anbefaler vi at du vurderer gulvet ud fra en rigtig prøve for et bedre perspektiv på nuancer, mønstre, farver og åretegninger.
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Det bæredygtige træ
Vores produktion er baseret på enkle og kloge 
principper som sikrer at virksomheden er bæredygtig. 
Et af de valg vi har gjort er at udelukkende producere 
træbaserede produkter idet træ er det det mest 
miljøvenlige gulvmateriale.

• Vi maksimerer udnyttelsen af alle råmaterialer 
og hver eneste træstamme. Med vores 
produktionsmetoder kan vi udregne den optimale 
udnyttelse af hver enkelt stamme uanset 
former og størrelser. Det råmateriale der kan 
ikke anvendes som overflade på produkterne 
anvendes som fyldmateriale, intet går til spilde.

• Vi maksimerer mængden af gulv vi kan producere 
ved at anvende ny teknik der tillader os at anvende 
tyndere slidlag.

• Alt spild i produktionen kan genanvendes og 
forvandles til fyldmateriale i nye gulve. Således 
minimeres spildet samtidigt med at mængden 
af færdigproduceret gulv pr. m3 råmateriale 
maksimeres.

• Vi henter vores råmaterialer fra ansvarsfuldt og 
kontrolleret skovbrug hvor træet bearbejdes 
lokalt. Dette indebærer at transporten af træet 
formindskes og at arbejdskraften sikres lokalt.

Træ skovet i bæredygtigt og kontrolleret skovbrug
Tømmeret til vores trægulve kommer fra skove 
som forvaltes og plejes efter bæredygtige metoder efter 
et strengt kontrolleret økologisk, socialt 
økonomisk regelsæt.



BJELIN Sildebensparket

18 19

KARLSHAMN / Eg rustik, hvid matlak
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Verdensledende svensk gulvteknik fra samme virksomhed der opfandt klikgulvet


