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Dinesen Fyr
Sorteringsbeskrivelse

Dinesen Fyr er en kollektion af kvalitets fyrretræsgulve, hvor tætheden
i årerne skaber et solidt gulv imens træets harmoniske karakteristika
taler til den tidsløse indretning.
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Skræddersyede løsninger i træ siden 1898

Dinesen har lavet skræddersyede løsninger i træ siden 1898. Vores
passion for træ og respekt for naturen har drevet håndværket, som
gennem generationer er ført videre og forædlet. Vi leverer smukke
planker til gulve og bringer et stykke af naturen tættere på dig. For os
udgør træ hjertet i rummet og bringer velvære, ro og skønhed med sig.
Vi skaber oplevelser, der bevæger sanserne, beriger vores liv og
generationer efter os.
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Dinesen Fyr

Fyrretræet er et stærkt og skattet træ, som er tiden værd at vente på.
Det gror troligt i de tyske skove til mellem 120 og 220 år, indtil de har
nået en ret og fyrstelig skikkelse. Dinesen Fyr er en løsning med rod i
traditioner, hvor hver planke tilføjer personlighed og rene linjer til dit
rum. Fyrretræets lige stamme giver exceptionelle planker med flotte,
grafiske åretegninger. Den tyske fyr udmærker sig ved færre, men lidt
større knaster end den nordiske fyr.

Enhver løsning med Dinesen Fyr reflekterer kompromisløs kvalitet, der
holder i generationer, uanset valg af dimensioner og sammensætning.
Opnå storhed og ekstravagance eller liv og dynamik, alt afhængig af
valg af sortering, længder og bredder.

Dinesen Fyr er inddelt i to sorteringer med hvert sit unikke udtryk, der
giver plankerne særpræg.

Fyr Classic Fyr Natur
· En diskret struktur med et klassisk udtryk
· Harmonisk og rolig
· Færre knaster

· En levende struktur med et naturligt udtryk
· Autentisk og varm
· Flere knaster
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Dinesen Fyr

Dinesen Fyr fremstilles af europæisk råtræ,
der primært stammer fra de sydtyske
skovområder. Skovene er familieejede
gennem generationer, hvor bæredygtigt
skovbrug er ført videre i århundreder.
Fyrretræerne er mellem 120 til 220 år gamle,
når de udvælges, og kun de bedste træer
kommer gennem nåleøjet. Derfor ligger det
vores hjerte nært at give det fældede træ så
langt et liv som muligt. Træets positur, højde
og alder har stor betydning for kvaliteten og
holdbarheden af råtræet, som bliver til vores
planker i Fyr. Plankerne produceres af
udsøgt råtræ skåret fra fyrretræets nederste
5-12 meter, mens resten får liv andetsteds. I
træernes levetid har de vist standhaftighed
og styrke mod tidens tand, og resultatet er
modne træer med stor stabilitet og
holdbarhed. Den grundige udvælgelses-
proces og det ekstraordinære håndværk gør,
at det færdige gulv kan bestå mindst lige så
lang tid, som træet har vokset i skoven.

Nåleøjet

For at opnå planker i fineste kvalitet
udvælger vi hvert træ efter bestemte
kvalitetskriterier for rethed, årringe og
knaster. Kun et fåtal lever op til standarden
for et harmonisk og levestærkt Dinesen
produkt. Derfor ønsker vi at give de udvalgte
træer så langt et liv som muligt ved at
udnytte råtræet til fulde.

Knaster

Et Dinesen gulv er et stykke af naturen – et
levende materiale med sin egen fortælling.
Vores mål er at levere harmoniske gulve, der
bringer os tættere på naturen. Knaster er de
dele af grenene, som stikker dybt ind i
stammen og fortæller om træets historie og
livskraft. Vi ønsker at bevare det naturlige
udtryk og værne om råtræet. Knasterne er
en vigtig del af denne historie. Derfor
reparerer eller udskifter vi nænsomt knaster
i vores kvalitetskontrol for at højne plankens
kvalitet og sikre en respektfuld udnyttelse af
det fældede træ. Nye knaster bliver med stor
omhu sat fast med knastlim. Vi udfylder
med smeltelim i tilfælde, hvor knasten ikke
kræver udskiftning eller ved tilsvarende
udfald i overfladen.

Vi vurderer antallet af knaster og deres
størrelser individuelt, når plankerne passerer
gennem vores hænder. Plankens længde,
bredde og visuelle fremtoning afgør
knastindhold og -størrelser samt marvstråler
og marvudbedringer etc.

Vi kan ikke opliste en entydig
udfaldskravsspecifikation, men henviser til
billederne på de følgende sider. Billederne er
eksempler på planker sorteret i Classic og
Natur og giver et repræsentativt, men ikke
udtømmende, indtryk af det visuelle udtryk
med bl.a. knaster og årestruktur.



5

Fyr Classic
Sorteringen indeholder planker med en diskret og rolig
struktur med færre knaster, der giver et klassisk,
harmonisk udtryk.

Billeder er kun vejledende.
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Fyr Natur
Sorteringen indeholder planker med en levende struktur og
flere knaster, der giver et naturligt, varmt og autentisk
udtryk.

Billeder er kun vejledende.
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Generelt

Om plankerne
Denne sorteringsbeskrivelse og fotoserie 
afspejler et repræsentativt, men ikke 
udtømmende, billede af knastantal, årestruktur 
og den visuelle fremtoning generelt. 
Sorteringsbeskrivelse dækker derfor ikke 
alle varianter og naturlige forekomster. 
Det må således forventes, at 2-3% af plankerne 
har mindre afvigelser.

Et Dinesen gulv er et naturprodukt i ordets
bedste forstand, og sorteringen vil derfor
altid afspejle træets naturlige karakter.
Plankerne er CE-mærket og produceret i
henhold til Dinesen fabriksstandarder, med
reference til EN 14342;2013.
Ydeevnedeklaration (DOP) findes på
dinesen.com.

Tørring, sortering og produktion finder sted
i Danmark på vores fabrikker i Jels.
Plankerne leveres med et fugtindhold på
8% +/- 1%, og er egnet til gulvvarme.
Plankerne leveres ubehandlede og skal
slibes og behandles som en del af
montagen. Dimensioner og tykkelser er
defineret i gældende prisliste, der findes på
dinesen.com.

Vi henviser til vores generelle vejledninger
for yderligere information.

Lægning
Læs altid vores vejledninger eller kontakt
vores tekniske afdeling på
technical@dinesen.com eller +45 7455 2140.

Gulvvarme
Alle planker er velegnede til gulvvarme.
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Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding, Denmark
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Generelt

Vedligeholdelse
Vi anbefaler Dinesen produkter til
behandling, pleje og vedligeholdelse. Vores
sæber er fremstillet specielt til Dinesen
gulve. For at bevare skønheden i dit
Dinesen gulv forudsætter det brug af de
anbefalede Dinesen plejeprodukter. Vi kan
ikke garantere for holdbarheden og
overfladens tilstand ved brug af andre
produkter. Besøg vores webshop med
plejeprodukter, og se instruktionsvideoer på
dinesen.com.

Certifikater
Bæredygtig skovdrift er en del af Dinesens
DNA. Vi forstår og respekterer betydningen
af at pleje skoven og støtte de
professionelle skovarbejdere, som passer
på de træer, der bliver til Dinesen produkter.
Vi ønsker at understøtte og bidrage til, at
den bæredygtige skovbrug opretholdes og
udvikles, hvorfor vi er FSC®- og PEFC™-
certificeret. Dinesen produkter med FSC-
og PEFC-certifikater kan leveres på
forespørgsel.

Vi påtager os intet ansvar for trykfejl.


