PRODUKT INFORMASJON

GULV

Versjon 2021

FALLENDE BREDDER
og lengder

Vi leverer gulv i fallende bredder og lengder og utnytter treet maksimalt, noe som gir et mer naturlig
og levende gulv. Varierende lengder forbinder rommene sømløst sammen, og gulvet oppleves
harmonisk med færre tverrskjøter.
Vi leverer 3 varierende bredder innenfor et bestemt intervall, og lengdene vil variere innenfor oppgitte
mål. Måten vi utnytter treet i hele vår produksjon gir oss en bærekraftig produktlinje.
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KONSTRUKSJON
Gulv

Gulvets oppbygging er viktig for følelse, tekniske egenskaper og monteringsmetode. Våre gulv er
basert på stor produkt, kvalitet- og materialkunnskap. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss
kunnskap og kompetanse, og skapt de to beste oppbyggingsmetodene for brede og lange gulv.
Konstruksjonen skal hindre at gulvet kuver og beveger seg mer en nødvendig, samtidig som det skal
gi en kompakt og harmonisk følelse å gå på.

3-LAGS
Trelags gulvplanker består av et toppsjikt, et mellomsjikt og et bunnsjikt. Michelsens 3-lags gulv
er 17 mm, hvor toppsjiktet består av ca. 4 mm hardved, som er limt på kryssfiner med bunnsjikt av
eik eller douglas.
Eik/douglas
Kryssfiner
Eik/douglas

2-LAGS
Michelsens 2-lags gulv er 17 eller 20 mm hvor toppsjiktet består av ca. 4 mm hardved som er limt på
en kryssfiner av nåletre. Våre 2-lags gulv er ideelle for hel-liming.
Eik/douglas
Kryssfiner
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SORTERING
Gulv & paneler

Våre sorteringer skiller mellom graderingene av treets naturlige vekstegenskaper. Tre er, og vil
alltid forbli et naturlig og levende produkt. Hvert tre er forskjellig, og vil inneholde ulik grad av
kvister og kvistehull. Mønsteret på våre eike -og douglasplanker varierer fra rolig og harmonisk, til
mer levende og naturlig med kvister og sprekker. Derfor er plankene sortert slik at du kan velge
akkurat det utseendet som passer ditt interiør.

Douglas prima

Douglas natur

Eik prima

Eik natur

PRIMA
Våre prima tregulv består av rene bord med
lite kvist og forstyrrelser i treet. Dette er
den mest eksklusive sorteringen vi leverer.
Gulvet oppleves harmonisk og rolig.

NATUR
Våre natur tregulv består av en blandet
sortering hvor du får innslag av treets
naturlige kvister og spill. Gulvet har sjel og
varme og vil oppleves ekte og naturtro.
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OVERFLATER
Eik

Europeisk eik er enestående i sin glatte tekstur, og treets rette, tykke stamme gir muligheten for planker
med ekstraordinære bredder og lengder.
Vår kolleksjon består av moderne patinaer og teksturer som gjenspeiler trender i markedet – både
til bolig og fritidsbolig. Alle våre farger kan tilpasses eksepsjonelle plankedimensjoner på gulv, trapp, dør
og paneler på vegger og i tak. Kontakt oss for anbefalinger i forhold til bredder og lengder.

Eik-001

Eik-002

Eik-003

Eik-004

Eik-005

Eik-006

Eik-007

Eik-008

PRIMA & NATUR

PRIMA & NATUR
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OVERFLATER
Douglas

Vår douglasgran kommer i ekstra lange og brede planker. Vi bleker og oljer hvert bord for hånd, og
gir treet et lett og glatt skandinavisk preg. Treet kan såpes og smøres gang på gang for å mate og
beskytte overflaten, slik at en kan ha glede av det i lang tid. Overflaten er spesielt vakker som lange
og brede planker i tilfeldige bredder på gulv eller vegger. Treet har en særegen varme og vakker
bølgeformet tekstur.
Alle våre kolleksjonsfarger kan tilpasses eksepsjonelle plankedimensjoner på gulv, trapper, dører og
paneler på vegger og i tak. Kontakt oss for anbefalinger i forhold til bredder og lengder.

Douglas-001

PRIMA & NATUR
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GENERELL INFORMASJON
Gulv med fallende bredder og lengder monteres ikke i system. Ta kontakt med Michelsens for
gulvplan.
Mål produktets fuktighet til 7% + - 1% ved ankomst. Merk at gulvet skal ligge i rommet det skal
monteres i, i mininum 62 timer før montering.
LEVERINGSTID & FRAKT
Normal leveringstid er 6-8 uker. Lengre leveringstid kan forekomme på spesielle og store leveringer.
For nærmere informasjon kontakt cato@michelsens.no
Fraktkostnadene avhenger av avstand og leveringsmetode.
INSTALLASJON
Se monteringsveileding for nærmere informasjon.
GULVVARME
Michelsens gulv kan monteres på gulvvarme, men temperaturen på gulvet må ikke overstige 27 °C.
Ved bruk av elektrisk gulvvarme skal ikke effekten være høyere enn 60 watt pr. m2. Se FDV for mer
informasjon om Michelsens gulv.
VEDLIKEHOLD
Alle Michelsens gulv er naturprodukter som krever vedlikehold. Det er viktig at du følger
vedlikeholdsveiledningen for din overflatebehandling.
PRISER
Prisliste er pr. 2021 og alle priser eks. MVA og frakt.
FARGEINNTRYKK & NATURLIGHET
Merk at fargeinntrykket på referansebildene av Michelsens treprodukter er påvirket av en rekke
faktorer. Selv individuelle skriver- eller skjerminnstillinger kan ha innvirkning på fargenes oppfatning.
Michelsens treprodukter er helt naturlige produkter, og trefargen, antall kvister og struktur er unike i
hvert tre på grunn av ulike vekstforhold. Vi prøver å vise deg de mest representative bildene av våre
overflater, men produktene kan imidlertid aldri samsvare nøyaktig etter sin art.

Michelsens Produkter AS
Conrad Mohrs veg 25,
5072 Bergen, Norway
produkter@michelsens.no
www.michelsens.no

*Med forbehold om trykkfeil og endring av priser.
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