Sorteringsbeskrivning

Dinesen Douglas
Elegant, vackert och äkta. Dessa tre ord kännetecknar Dinesen Douglas,
som omfattar en kollektion av enastående plankgolv i Douglas.
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Dinesen Douglas
Med en höjd på upp till 60 meter är Douglas ett träd som väcker uppseende.
Dess storslagna uttryck går igen i plankorna, där de unika ådringarna vittnar
om naturens krafter och skönhet. Vi får huvudsakligen vårt råvirke från
Schwarzwald, och bara de bästa av de mellan 80 och 120 år gamla träden
kommer igenom nålsögat. Urvalet och det extraordinära hantverket gör att
Douglas är i en klass för sig.
Våra Douglas-plankor skapar ett synnerligen elegant och harmoniskt uttryck av
kraft i de extraordinära dimensionerna. En storslagen och extravagant lösning
med tydlig referens till det majestätiska Douglasträdet.

Douglas Classic
• En diskret struktur med ett klassiskt uttryck
• Harmoniskt och rofyllt
• Färre kvistar

Douglas Natur
• En levande struktur med ett naturligt uttryck
• Autentiskt och varmt
• Fler kvistar
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Dinesen Douglas
Dinesen Douglas tillverkas av europeiskt råvirke som i första hand kommer från de
sydtyska skogarna. Plankorna tillverkas av utsökt råvirke, sågat från Douglasträdets
nedersta 15 meter.
Träden avverkas när de är mellan 80 och 120 år gamla. De har överlevt allt som drabbat
dem, och resultatet är fullvuxna träd med stor stabilitet och hållbarhet. Den långa
livslängden ger ett råvirke av allra högsta kvalitet. Kvaliteten gäller för alla varianter och
dimensioner av våra plankor och avspeglar sig i det färdiga golvet.

Nålsögat
Varje träd handplockas efter kriterier som rakhet, ådringar, kvistar och harmoni, och det
är bara ett fåtal träd som är tillräckligt bra. Det är en tuff uppgift att ta sig igenom det
nålsögat – och därför är vi noga med att utnyttja de utvalda träden på bästa möjliga vis.

Kvistar
Trä är ett levande material och vårt mål är att leverera harmoniska golv där glädjen
och respekten för naturen fortfarande är synlig. Kvistar är den del av grenen som
sitter inne i stammen, och är en vittnesbörd om trädets historia och livskraft. I kraft av
Douglasträdets höga ålder och långsamma växt kan de innehålla både färska kvistar,
mörka kvistar och kvisthål. Vi levererar inte kvistfria golv, då kvistar är en naturlig
del av träet. Hos Dinesen tar vi däremot noggrant hand om kvistarna. Om det är
nödvändigt reparerar vi dem eller byter ut dem vid vår kvalitetskontroll. Nya kvistar
appliceras mycket noggrant med en särskild sorts kvistlim. Därmed säkerställer vi både
plankornas kvalitet och ett respektfullt användande av det fällda trädet.
Det tillåtna antalet kvistar och storleken av desamma värderas individuellt i vår
kvalitetssäkring utifrån plankans längd och bredd samt det allmänna visuella uttrycket,
en specifik kravspecifikation kan därför inte definieras. Antalet och storleken på kvistar
beror delvis på plankornas längd och bredd, samt märgförbättringar i större eller
mindre utsträckning etc.
Bilderna på de följande sidorna ger en representativ, men inte fullständig, bild av
kvistantal, ådringar och den allmänna visuella framtoningen.
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Douglas Classic
En diskret struktur med ett klassiskt uttryck.
Harmoniskt och rofyllt. Färre kvistar.

Bilderna är endast vägledande.
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Douglas Natur
En levande struktur med ett naturligt uttryck.
Autentiskt och varmt. Flera kvistar.

Bilderna är endast vägledande.
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Denna sorteringsbeskrivning och fotoserie ger en representativ, men inte fullständig,
bild av kvistantal, ådringar och den allmänna visuella framtoningen. Sorteringsbeskrivningen täcker därför inte alla varianter och naturliga förekomster.
Man kan således förvänta sig att 2-3 % av plankorna har mindre avvikelser.
Ett Dinesen golv är en naturprodukt i ordets bästa mening, och sortimentet kommer
därför alltid att spegla träets naturliga karaktär.
Plankorna är CE-märkta och tillverkade i enlighet med Dinesens fabriksstandard, med
hänvisning till EN 14342;2013.
Prestandadeklaration; Douglas DoP 2019-03 - finns på dinesen.com.
Torkning, sortering och produktion sker i Danmark, i våra fabriker i Jels. Plankorna
levereras med en fukthalt på 8-10 % och lämpar sig för golvvärme.
Plankorna levereras obehandlade och ska slipas och behandlas som en del av
monteringen. Dimensioner och tjocklekar är definierade i den gällande prislistan som
du hittar på dinesen.com.
Se Dinesens generella vägledningar för ytterligare information.

Hela längder
Våra plankor tillverkas i längder från 1 m och ända upp till 15 m, då det är dessa längder
råvirket tillåter.

Fallande längder
Plankorna tillverkas i olika längder inom ett definierat intervall, exempelvis 1-3 m eller
2-5 m. Plankorna tillverkas fortlöpande i takt med att råvirket tillåter det och vi strävar
efter att få en genomsnittlig längd mitt i intervallet, med enstaka korta och långa
plankor däremellan. Plankorna är profilerade på alla fyra sidor.

Dinesen Floors a/s
Klovtoftvej 2, Jels

T +45 7455 2140

6630 Rødding, Danmark

E info@dinesen.com

dinesen.com

Med reservation för tryckfel.
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