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J U N C K E R S . D K

MASSIVE PARKETGULVE 
14 & 22 MM

Ask er én af Europas store løvtræsorter og er med 
sine fremragende styrkeegenskaber, det elegante 
lyse udseende kombineret med karakteristiske mørke 
åreaftegninger meget eftertragtet som gulv. Ask får 
med tiden et varmt og gyldent udtryk som følge af den 
naturlige ældning.

Junckers massive parketgulve er produceret og sorteret 
i overensstemmelse med EN 13629, EN 14342 samt 
Junckers egen fabriksnorm. 

Gulvene er 100 % massive og billederne illustrerer 
de variationer i farve, knaster og årestruktur, der er 
karakteristiske for pågældende træsort og sortering.                                                                                                                                       
Hvert billede viser et gennemsnit af den enkelte sortering. 

Det er normalt at se variation i udseende mellem 
individuelle brædder, stave samt ved gulve der er 
produceret og installeret på forskellige tidspunkter.              

Op til 5 % af stavene kan indeholde karakteristika fra den 
næstfølgende sortering. Trægulve kan ændre farve med 
tiden som følge af påvirkning fra solens naturlige stråler.



D
e faktiske farver på et træ

gulv kan afvige fra farven vist i dette style chart. D
et skyldes, at farver er m

eget vanskelige at gengive i online- og trykt m
ateriale. Junckers påtager sig intet ansvar for eventuelle afvigelser og vi anbefaler altid at bestille en fysisk prøve før bestilling.
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ASK PARKET VARIATION
Denne sortering har et rustikt udseende, hvor andelen af kerneved giver en meget udtalt farve- og strukturvariation mellem de enkelte stave.  En del 
små og store knaster samt fine revner forekommer. Kitning af knaster og huller foretages i videst mulig omfang fra fabrik med ensfarvet kit. 

ASK PARKET HARMONY
Denne sortering har et naturligt udseende, hvor andelen af kerneved giver en mere udtalt farve- og strukturvariation mellem de enkelte stave.  Mellem-
store knaster og hårfine revner kommer i nogen grad til udtryk. Kitning af knaster og små huller foretages fra fabrik med ensfarvet kit.

ASK PARKET CLASSIC
Denne sortering har et ensartet udseende med meget lidt variation i farve- og årestruktur mellem de enkelte stave. Kun få små knaster og hårfine 
revner kan forekomme.

TEKNISK INFORMATION 
TYKKELSE x BREDDE: 14/22 x 129 MM

STYLE CHART B 2.5 - B 3.5 


