
Dinesen Layers Ek är en kollektion av lamelluppbyggda trägolv 
i samma höga kvalitet som kännetecknar Dinesens klassiska 
plankgolv. Med ett Dinesen Layers golv får man alla naturliga 
egenskaper från ett massivt trägolv i en lamelluppbyggd lösning. 
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VitLjus Natur Invisible

Behandling och färg

Dinesen Layers Ek plankor levereras 
obehandlade. Det ger dig möjlighet att välja 
den behandling som passar till ditt projekt 
och dina förväntningar till golvet. 

Välj mellan olika nyanser av olja och skapa 
ditt personliga uttalande genom färgen och 
texturen på golvet. 

Kvaliteten på Dinesen Layers baseras på tre delar: det 
bästa råvirket, hantverket och Dinesens kunskap.

I mer än 120 år har Dinesen drivits av en passion för att 
återställa skogens naturliga lugn i mötet mellan människa 
och natur. Dinesen Layers Ek är resultatet av raffinerat 
hantverk och råvirke av hög kvalitet - som tillsammans 
bringar naturen närmare.  

Råvirket kommer från europeiska skogar, där skogsbruk 
har baserats på hållbara principer i århundraden.

I vår strävan att leverera kompromisslös kvalitet 
kontrolleras varje planka flera gånger under tillverkningen. 
Plankorna passerar genom minst tio par händer på den 
långa vägen genom produktionen.

Dinesen Layers Ek

!    Beakta att färgskillnader mellan golvplankorna, inklusive displayutställningar och prover, måste förväntas  
 på  grund av träets naturliga egenskaper. Detta gäller även för antal av kvistar och naturliga karakteristika.

Ek Natur

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

Ek Classic

• En diskret struktur med ett klassiskt uttryck 
• Harmoniskt och lugnt 
• Få kvistar

HeartOak

• En dynamisk struktur med ett unikt uttryck 
• Kvistar, naturliga sprickor och slejfar 

Dinesen Olja

Färgad Olja

Clay UmbraAsh Graphit Sand
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Produktsortiment

Layers Ek fås i en standarddimension:
19 mm tjock, 300 mm bred upp till 5 m fallande längder.

Med fallande längder levereras plankorna i godtyckliga längder. 
Det skapar en flytande övergång från rum till rum samt ett 
sammanhängande uttryck som kompletterar många projekt.  
Varje enskild planka görs så lång som möjligt och på så vis  
utnyttjar vi så mycket som möjligt av virket.

Dinesen Layers Ek skiljer sig från andra lamelluppbyggda golv, då 
plankorna är uppbyggda av massivt trä i tre skikt. Plankans ovansida 
består av massiv ek. Mellanskiktet är tvärgående och består av 
fingerskarvat restträ från produktionen av massiva plankor i antingen 
ek eller ask. Plankans undersida består antingen av massiv ek eller 
restträ i ek eller ask, som i mellanskiktet, vilket gör att undersidan kan 
variera i uttryck.

Produktbeskrivning 

Variant där mellanskiktet och bottenskiktet består av 
fingerskarvat överskottsvirke från egen produktion, vilket 
säkerställer ett optimalt utnyttjande av råvirket.

· Plankorna levereras med skarpa kanter (inte fasade) 
·  Varje planka har fjäder och not på alla fyra sidor

3D-skiss

Slitskikt

Mittskikt

Bottenskikt

19 mm

5 mm)

6 mm  

300 mm

Tvärsnitt 19 x 300 mm

Dimension måttskiss

Tvärsnitt

Längdsnitt

Finger joined lamellas
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Produktöversikt och toleranser

Tekniska egenskaper

Se även prestandadeklarationen (DoP) och sorteringsbeskrivelsen  
som båda finns på dinesen.com/teknik.

Emballage och vikt

Plankorna är packade i lufttätt plastemballage  
och levereras med lastbil till tomtgräns.

Vikt ca: 12.5 kg/m²

     

Lamelluppbyggda plankor i tre skikt med slitskikt av ek.

Alla tre skikt består av europeiskt hårdträ  

Ytlamellen är 6 mm tjock och definierar slitskiktet

1 - 3 m i fallande längder 

2 - 5 m i fallande längder

Majoriteten kommer att vara 3,5 meter eller längre

300 mm. Tolerans: +/- 1,0 mm 

19 mm. Tolerans: +/- 0,5 mm   

90 grader +/- 0,1° grad    

Vattenfast och formaldehydfri      

7+/-1 %

6 mm

Obehandlad. Slipas och behandlas efter läggning

Montering enligt gällande Dinesen vägledning

Beskrivning

Längd 

Bredd

Tjocklek

Rätvinklad

Lim

Träfukt

Fjäder och not 

Ytbehandling

Montage

Hårdhet (Brinell)

Reaktion på brand

Termiskt motstånd

Varmeledningsevne (R)

Formaldehydinnehåll

Pentaklorfenolinnehåll

Densitet (kg/m³)

3,5

Dfl-s1

0,17

0,11

Class E1

PCP < 5 ppm

650

EN 14 342

EN 14 342

EN 14 342

EN 14 342

EN 14 342

Miljö och klimat
Inomhusklimatmärkning French VOC Regulation

Indoor Air Comfort GOLD ®

BREEAM International

Leed v4.1

A+

Godkänt

Exemplarisk nivå

Kompatibel

http://dinesen.com/se/teknik
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Om plankorna

Plankorna levereras obehandlade med en träfukt på 7+/-1 %. Dinesen golvplankor är
CE-mäkta i enlighet med EN 14342.

Leveranstid

Leveranstiden beror på variant och kvantitet. Upplysningar om leveranstid lämnas vid förfrågan via 
telefon +45 7455 2140.

Förvaring

Vid kortare förvaring skall golvplankorna förvars inne i ett stängt, torrt och varmt rum. De läggs 
på reglar och sveps tätt i plast – även på undersidan.

 
Läggning 

Läs alltid våra vägledningar eller kontakta vår tekniska avdelning på technical@dinesen.com eller 
+45 2095 4523. 
 
Beakta att plankorna måste hellimmas på ett stabilt undergolv med ett Dinesen rekommenderat  
limsystem.

Golvvärme

Lämpligt för golvvärme.

Vård

Vi rekommenderar Dinesen produkter för behandling, vård och underhåll. Om man önskar sig ett 
Dinesen golv som håller sig vackert, förutsätter det att man använder Dinesen vårdprodukter.  
Vi reserverar oss för hållbarheten och ytans tillstånd genom användning av andra produkter.

Webshop

Webshop med vårdprodukter och instruktionsvideo finns på dinesen.com.

Priser

For oppdaterte priser henviser vi til dinesen.com.

Generelt

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

https://dinesen.com/se/teknik/
https://dinesen.com/en/technical/after-installation/
https://www.dinesen.com/se/

