
Timberman Trægulve 
- sikkerhed for kvalitet
Timberman Trægulve repræsenterer det ypperste inden 
for trægulve.

Vor ekspertise, opnået gennem de mange år, vi har 
beskæftiget os med træ, kommer kunderne til gode i form 
af produkter, der er specielt udvalgt og forar bejdet, så de 
modsvarer krav til ydeevne og æstetik bedst muligt. Vor 
omfattende viden om træ som materiale er kundernes 
garanti for kvaliteten af  Timberman Trægulve.

Miljø og bæredygtighed
Timberman Trægulve fremstilles af udvalgte træsorter. For 
tropiske træsorter gælder, at de i vid udstrækning fældes i 
plantager. Gennem tæt kontakt med leverandørerne sikrer 
vi os, så vidt det er muligt, at øvrige træsorter kommer fra 
kontrollerede, bæredygtige  skovbrug. Vore leverandører 
kan leve op til de internationale krav om bæredygtige 
plantager og skovbrug samt social ansvarlighed.

Hovedparten af Timberman trægulve er fremstillet i tre 
lag. Bagside af fyr, mellemlag af hevea fra plantage og 4 
mm slidlag. Lim som anvendes til sammenlimning af lamel-
lerne i parketgulvene overholder til fulde E1-normerne 
for formaldehyd afdunstning og kontrolleres løbende på 
laboratorie.

Vi tilstræber i vor produktudvikling af grundpleje til indu-
strien, at udvikle sunde og miljøvenlige produkter til over-
fladebehandling af trægulve. 

Hvor det lader sig gøre uden at forringe produktets funk-
tion, udskiftes miljøskadelige stoffer med miljø neutrale. 
Vi har således udviklet en del forskellige olieprodukter til 
behandling af trægulve allerede i produktionsledet. Det 
betyder, at vi præcist ved, hvilken behandling  trægulvet 
har fået, før det blev lagt, og derfor ved, hvordan det skal 
behandles efterfølgende for at bevare sit gode udseende 
år efter år.

Timberman har gennemført en miljøcertificering efter DS/
EN ISO 14001 og i en miljøhandlingsplan fastlagt en række 
miljøhensyn, der stiller høje krav til valg og sortering af 
råtræ, den efterfølgende forarbejdning samt overfladebe-
handling. Timberman er med til at reducere belastningen 
af det omgivende miljø samt sikre et godt og sundt inde-
klima.

TRÆGULVE GENERELT

TIMBERMAN DENMARK A/S 
Tlf. +45 99 52 52 52 
timberman@timberman.dk 
www.timberman.dk- GULVE MED STIL

Generelt
Afsnit 1
Indholdsfortegnelse

Blad nr. 101
Side 1
September 2018

Produktudvikling
Timberman bruger mange ressourcer på udvikling af nye 
trægulve. Produktudviklingen omfatter blandt andet en 
løbende afprøvning af nye træsorter og stadig udvikling 
af nye gulvsystemer samt tilbehørsdele.

Træ er et levende materiale
Træ er et levende materiale. Der er aldrig to stykker træ, 
som er helt ens, eller som reagerer på samme måde over-
for temperatur- og fugtpåvirkninger. Farvevariation, antal 
og fordeling af knaster, åretegning etc. vil altid betyde, at 
to trægulve, selv af samme træsort, vil være forskellige. Et 
Timberman Trægulv er altid en unik løsning.

Beskrivelserne af de forskellige Timberman Trægulve på 
de efterfølgende blade er i sagens natur kun vej ledende. 
Der vil forekomme store variationer i farve, åretegning 
etc.


