Dinesen Furu
Prisliste

Nærværende prisliste er utgitt 1. november 2022.
Alle angitte priser er i NOK pr. kvadratmeter.
Alle priser er ekskl. mva. og levering.
dinesen.com

Spesialtilpassede løsninger i tre siden 1898
Dinesen har laget spesialtilpassede løsninger i tre siden 1898. Vår
lidenskap for tre og respekt for naturen har drevet håndverket som er
blitt videreført og foredlet i generasjoner. Vi leverer vakre gulvbord i
heltre, og bringer et stykke av naturen nærmere deg. For oss utgjør
treet selve hjertet i rommet og bringer med seg velvære, ro og
skjønnhet. Vi skaper opplevelser som beveger sansene, beriker våre liv
og generasjoner etter oss.
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Dinesen Furu

Furutreet er et sterkt og ettertraktet tre som er verdt tiden det tar å
vente på. Det vokser i tyske skoger til de er mellom 120 og 220 år
gamle og er blitt rette og svært høye. Dinesen Furu er en løsning med
rot i tradisjoner der hvert gulvbord tilfører personlighet og rene linjer i
ditt rom. Furutreets rette stamme gir eksepsjonelle bord med flotte
grafiske årringer. Det tyske furutreet utmerker seg med færre, men litt
større, kvister enn den furutypen vi finner i Norden.
Alle løsninger som inkluderer Dinesen Furu reflekterer kompromissløs
kvalitet som holder i generasjoner uansett valg av dimensjoner og
sammensetning. Oppnå storhet og ekstravaganse, eller liv og
dynamikk. Alt avhengig av valg av sortering, lengder og bredder.
Dinesen Furu er inndelt i to sorteringer med hvert sitt unike uttrykk
som gir gulvbordene et særpreg.

Furu Classic

Furu Natur

· En diskret struktur med et klassisk uttrykk
· Harmonisk og rolig
· Færre kvister

· En levende struktur med et naturlig uttrykk
· Autentisk og varm
· Flere kvister
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Dinesen Furu

Kvister

Dinesen Furu er fremstilt av europeisk
tømmer som primært stammer fra skoger i
den sydige delen av Tyskland. Skogene har
vært familieeid i generasjoner hvor
bærekraftig skogbruk er ført videre i
århundrer.
Furutrærne er mellom 120 og 220 år gamle
når de blir utvalgt, og bare de beste trærne
passerer kvalitetskontrollen. Derfor ligger
det oss på hjertet å gi det felte treet et så
langt liv som mulig. Plassering, høyde og
alder på tømmeret er av stor betydning for
kvaliteten og holdbarheten til trevirket som
blir til våre gulvbord i furu. Bordene er
produsert av utsøkt virke som er kuttet fra
de nederste 5-12 meter av treet, mens resten
blir brukt andre steder. I trærnes levetid har
de utvist standhaftighet og styrke mot
tidens tann, og resultatet er modne trær
med stor stabilitet og holdbarhet. Den
grundige utvelgelsesprosessen og det
ekstraordinære håndverket gjør at det
ferdige gulvet kan vare minst like lenge som
treet har vokst i skogen.

Et Dinesen-gulv er et stykke natur - et
levende materiale med sin egen fortelling.
Målet vårt er å tilby harmoniske gulv som
bringer oss nærmere naturen. Kvister er
delene av grenene som stikker dypt inn i
stammen og forteller om treets historie og
vitalitet. Vi ønsker å bevare det naturlige
uttrykket og beskytte treverket. Kvistene er
en viktig del av denne historien. Derfor
reparerer eller borer vi forsiktig ut kvister
etter vår kvalitetskontroll for å heve
kvaliteten på bordet og sikre en respektfull
utnyttelse av det felte treet. Nye kvister
settes forsiktig inn med kvistlim. Vi fyller på
med smeltelim der det ikke er nødvendig å
skifte ut kvisten eller ved tilsvarende utfall i
overflaten.

Nåløyet

Vi lister ikke opp en entydig
utfallsspesifikasjon, men henviser til bildene
på de følgende sidene. Bildene er eksempler
på plankegulv i Classic og Nature og gir et
representativt, men ikke uttømmende,
inntrykk av det visuelle uttrykket med bl.a.
kvister og årring-struktur.

For å få gulvbord i den beste kvaliteten,
velger vi hvert tre i henhold til visse
kvalitetskriterier for retthet, årringer og
kvister. Bare noen få når opp til standarden
for et harmonisk og levende Dinesenprodukt. Derfor ønsker vi å gi de utvalgte
trærne et så langt liv som mulig ved å
utnytte trevirket fullt ut.
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Vi vurderer antall kvister og størrelsen på
dem individuelt når bordene håndteres av
oss. Lengden, bredden og det visuelle
utseendet på bordet avgjør innholdet av
kvister sammen med margstråler og
margutbedringer.

Furu Classic
Sorteringen inneholder gulvbord med en diskret og rolig
struktur med færre kvister som gir et klassisk, harmonisk
uttrykk.

Bildene er veiledende.
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Furu Natur
Sorteringen inneholder gulvbord med en levende struktur
og flere kvister som gir et varmt og autentisk uttrykk.

Bildene er veiledende.
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Furu

Fallende lengder
Prisliste
Ekskl. mva
01/01

Bordene leveres i vilkårlige lengder, men alltid så lange
som mulig. Oppnå et sansespill med varierende
lengder hvor overgangen fra rom til rom flyter sammen
og skaper et kontinuerlig uttrykk. Fallende lengder er et
bærekraftig valg som gir maksimal utnyttelse av
trevirket. Alle angitte priser er pr. kvadratmeter.

Fallende lengder

Tykkelse

Bredde

Lengde*

Classic

Natur

35 mm

150 mm

2-5m

1.348 NOK

944 NOK

200 mm

2-5m

1.416 NOK

992 NOK

250 mm

2-5m

1.572 NOK

1.100 NOK

300 mm

2-5m

1.744 NOK

1.220 NOK

*Våre gulvbord produseres i vilkårlige lengder innenfor definerte intervaller, for eksempel 1-3 m eller 2-5
m. Bordene produseres kontinuerlig ettersom trevirket tillater det, og målet er å opprettholde en
gjennomsnittlig lengde midt på intervallet med noen korte og lange bord innimellom. Bordene er
profilert på alle fire sider.

7

Generelt

Om Gulvbordene

Leveringstid

Denne prisliste og fotoserien gir et
representativt, men ikke uttøm-mende,
bilde av antall kvister, årestruktur og det
visuelle utseendet generelt. Prislisten
dekker derfor ikke alle varianter og
naturlige forekomster. Derfor må det
forventes at 2-3 % av plankene har mindre
avvik.

Leveringstiden på de forskjellige
dimensjoner og varianter er individuell og
kan i visse tilfeller være lang. Leveringstid
opplyses ved henvendelse på +45 7455
2140.

Et Dinesen-gulv er et naturprodukt i ordets
beste forstand, og sorteringen vil derfor
alltid gjenspeile treets naturlige karakter.

Les alltid våre veiledninger eller kontakt vår
tekniske avdeling på
technical@dinesen.com eller +45 7455
2140.

Plankene er CE-merket og produsert i
henhold til Dinesen fabrikkstandarder med
referanse til EN 14342:2013.
Yteevnedeklarasjon: (DoP) ﬁnnes på
dinesen.com.
Tørking, sortering og produksjon ﬁnner sted
i Danmark på fabrikkene våre i Jels.
Plankene leveres med et fuktinnhold på 8%
+/- 1% og er egnet til gulvvarme.
Plankene leveres ubehandlet og må slipes
og behandles som en del av monteringen.
Dimensjoner og tykkelser er deﬁnert i
gjeldende prisliste, som du ﬁnner på
dinesen.com
Vi henviser til våre generelle veiledninger
for ytterligere informasjon.
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Legging

Gulvvarme
Alle planker er velegnede til gulvvarme.

Generelt

Vedlikehold

Sertifikater

Vi anbefaler Dinesen produkter til
behandling, pleie og vedlikehold. Våre såper
er laget spesielt for Dinesen-gulv. For å
bevare skjønnheten i ditt Dinesen-gulv
kreves det bruk av anbefalte Dinesen
pleieprodukter. Vi kan ikke garantere
overflatenes holdbarhet og tilstand ved bruk
av andre produkter. Besøk vår nettbutikk
med pleieprodukter og se
instruksjonsvideoer på dinesen.com.

Bærekraftig skogbruk er en del av Dinesens
DNA. Vi forstår og respekterer viktigheten
av å ta vare på skogen og støtte de
profesjonelle skogsarbeiderne som tar seg
av trærne som blir til Dinesen-produkter. Vi
ønsker å støtte og bidra til vedlikehold og
utvikling av bærekraftig skogbruk, og derfor
er vi FSC®- og PEFC ™ -sertifiserte.
Dinesen -produkter med FSC- og PEFCsertifikater kan leveres på forespørsel.

Vi tar forbehold for trykkfeil.

Dinesen Floors a/s
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding, Denmark

T +45 7455 2140
E info@dinesen.com
dinesen.com

