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Dinesen Ek
Sorteringsbeskrivning

Varm och kraftig, hård och stark. Dinesen Ek Natur är en kollektion
av plankgolv som med sin livfulla struktur och naturliga uttryck har
en äkthet, värme och mångsidighet som för in naturen.
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Skräddarsydda lösningar i trä sedan 1898

Dinesen har tillverkat skräddarsydda lösningar i trä sedan 1898. Vår
passion för trä och respekt för naturen har drivit hantverket, som har
förts vidare och förfinats i generationer. Vi levererar vackra plankor till
golv och för dig närmare naturen. För oss utgör trä hjärtat i rummet
och för med sig välbefinnande, lugn och skönhet. Vi skapar upplevelser
som rör sinnena, berikar våra liv och kommande generationer.
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Dinesen Ek

Eken är en imponerande syn i naturen. Livskraften och den råa styrkan
kommer till uttryck i trädets praktfulla framtoning och ålder, som kan
bli över 500 år. Med Dinesen Ek låter vi ekens personlighet och
vitalitet komma till uttryck. Varje planka återspeglar ekens starka
karaktär med sina täta årsringar och hårdhet, vilket ger ett mer
enhetligt uttryck. Naturens kraft och skönhet bevaras i plankorna, rör
våra sinnen och håller i generationer.

Våra plankor i Ek skapar en klassisk och estetisk lösning, vars uttryck
avgörs av dimensionerna och sammansättningen. Uppnå storhet och
extravagans, rofylldhet och exklusivitet eller liv och dynamik allt
beroende på val av sortering, mönster, längder och bredder. Alla
lösningar i Dinesen Ek återspeglar träets höga kvalitet och inkapslar
den magnifika eken.

Dinesen Ek finns i två sorteringar, var och en med sitt unika uttryck,
vilket ger plankorna sin särprägel.

Ek Classic Ek Natur
· En diskret struktur med ett klassiskt uttryck
· Harmoniskt och rofyllt
· Färre kvistar

· En levande struktur med ett naturligt uttryck
· Autentiskt och varmt
· Flera kvistar



4 *Vi strävar efter att leverera minst 30 procent av våra HeartOak plankor med slejfar,
men kan inte garantera ett exakt antal.

Dinesen HeartOak

Dinesen HeartOak är vår signaturprodukt och helt enastående i
karaktär. Med HeartOak utnyttjar vi mest möjligt av de stora ekarna
och ger träets kärna, eller ”hjärtat”, ett nytt liv – därav namnet
HeartOak.

Ett liv på mer än hundra år fyller träet med minnen som lagras i
stammen. Några minnen ger sprickor, vilket ger unikhet och
personlighet. Dessa naturliga sprickor berättar en historia om vad
trädet har utstått, vilket är värt att bevara. Därför reparerar vi noggrant
plankorna för hand och fixerar sprickorna med slejfar i ek. Hur många
plankor som smyckas med slejfar avgörs av råvirket, som i sig själv är
format av naturen. Resultatet är vackra, naturliga plankor med en
kraftfull utstrålning.

HeartOak
· Dinesen signaturprodukt
· En dynamisk struktur med ett unikt uttryck
· Kvistar och naturliga sprickor
· Blandning av plankor med och utan slejfar
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Dinesen Ek

Dinesen Ek tillverkas av europeiskt råvirke
som huvudsakligen kommer från de franska
och sydtyska skogsområdena. Skogarna har
varit familjeägda i generationer där hållbart
skogsbruk har drivits i århundraden.

Ekarna är mellan 150 och 200 år när de väljs
ut och bara de bästa träden kommer genom
nålsögat. Därför ligger det oss varmt om
hjärtat att ge det fällda trädet ett så långt liv
som möjligt. Trädets form, höjd och ålder är
av stor betydelse för kvaliteten och
hållbarheten av råvirket som blir våra
plankor i Ek och HeartOak. Plankorna
tillverkas av utsökt råvirke som sågats från
de nedersta 5-11 meterna på eken, medan
resten kommer till liv någon annanstans.
Under trädens livstid har de visat
orubblighet och styrka mot tidens tand, och
resultatet är fullt utvecklade träd med stor
stabilitet och hållbarhet. Den noggranna
urvalsprocessen och det extraordinära
hantverket gör att det färdiga golvet kan
hålla minst lika länge som trädet har växt i
skogen.

Nålsögat

För att uppnå plankor i finaste kvalitet väljer
vi varje träd enligt vissa kvalitetskriterier för
rakhet, årsringar och kvistar. Endast ett fåtal
lever upp till standarden för en harmonisk
och livskraftig Dinesen produkt. Därför vill vi
ge de utvalda träden ett så långt liv som
möjligt genom att till fullo utnyttja råvirket.

Kvistar

Ett Dinesen golv är en bit av naturen – ett
levande material med sin egen historia. Vårt
mål är att leverera harmoniska golv som för
oss närmare naturen. Kvistar är den del av
grenen som sitter djupt inne i stammen och
berättar om trädets historia och livskraft. Vi
vill bevara det naturliga uttrycket och värna
om råvirket, och kvistarna är en viktig del av
denna historia. Därför reparerar vi varsamt
kvistarna i vår kvalitetskontroll för att höja
plankans kvalitet och säkerställa ett
respektfullt utnyttjande av det fällda trädet.
Kvistar repareras noggrant med ett speciellt
kvistlim i en mörkare kontrastfärg. I de fall
där kvisten lossnat och skapat kvisthål, eller
vid motsvarande karaktär i ytan, fylls dessa
med smältlim.

Vi bedömer antalet av kvistar och deras
storlek individuellt när plankorna passerar
genom våra händer. Plankans längd, bredd
och visuella framtoning avgör kvistinhåll och
-storlek samt märgstrålar och
märgförbättringar etc.

Vi kan inte lista en entydig kravspecifikation
utan hänvisar till bilderna på följande sidor.
Bilderna är exempel på plankor sorterat i
Classic, Natur och HeartOak och ger ett
representativt, men inte fullständigt, intryck
av det visuella uttrycket med bl.a. kvistar och
ådringar.
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Ek Classic
Sorteringen innehåller plankor med en diskret och rofylld
struktur med färre kvistar, vilket ger ett klassiskt och
harmoniskt uttryck.

Bilderna är endast vägledande.
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Ek Natur
Sorteringen innehåller plankor med en levande struktur
och flera kvistar, vilket ger ett naturligt, varmt och
autentiskt uttryck.

Bilderna är endast vägledande.
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HeartOak
HeartOak är en signaturprodukt från Dinesen som
innehåller en blandning av plankor med en levande struktur
och plankor där naturliga sprickor har bevarats och fixerats
med slejfar i ek. Uttrycket är varmt och autentiskt med
flera kvistar.

Bilderna är endast vägledande.



9

Generelt

Om plankorna
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 (DoP) finns på
dinesen.com.

Torkning, sortering och produktion sker i
Danmark, i våra fabriker i Jels. Plankorna
levereras med en fukthalt på 8% +/- 1% 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.

Läggning
Läs alltid våra vägledningar eller kontakta
vår tekniska avdelning på
technical@dinesen.com eller +45 2095 4523.

Golvvärme
Alla plankor lämpar sig för golvvärme.
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Generelt

Underhåll
Vi rekommenderar Dinesen produkter till
behandling, skötsel och underhåll. Våra
såpor är speciellt framställda för Dinesen
golv. För att bevara skönheten i ditt Dinesen
golv förutsätter det användning av
rekommenderade Dinesen vårdprodukter.
Vi kan inte garantera ytans hållbarhet och
skick vid användning av andra produkter.
Besök vår webbshop med vårdprodukter,
och se instruktionsvideoer på dinesen.com.

Certifikater
Hållbart skogsbruk är en del av Dinesens
DNA. Vi förstår och respekterar vikten av
att vårda skogen och stötta de
professionella skogsarbetarna som tar hand
om träden som blir till Dinesen produkter.
Vi vill understödja och bidra till att det
hållbara skogsbruket bevaras och utvecklas,
och därför är vi FSC®- och PEFC™-
certifierade. Dinesen produkter med FSC-
och PEFC-certifikat kan levereras på
begäran.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


