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6.  Trægulve der tåler gulvvarme
  TIMBERMAN’s trægulve produ ceres og 

optimeres specielt til det Skandi naviske 
klima. De tåler derfor bedre  afvigelser fra 
Gulvbranchens norm på min. 35% rela
tiv rumfugtigt og en overfladetempera
tur på max. 27°C. Alle TIMBERMAN Træ
gulve kan lægges på gulvvarme, når blot 
 systemet er godkendt hertil.

7.  Hjemmeside med inspiration, råd og 
vejledning

  På www.timberman.dk finder du al relevant 
information inden du vælger trægulv. Du fin
der også “Gulvdesigneren”, der kan  beregne 
dit forbrug og give en cirkapris, samt al den 
tekniske information som er nødvendig i for
bindelse med projektering, udførelse og ef
terfølgende pleje og ved ligehold. 

8. Et miljø vi passer på
  Vi ved hvor træet kommer fra. Alle TIMBER

MAN Trægulve er fremstillet af lovligt  skovet 
træ, CEmærkede og er i  øvrigt produce
ret  efter nationale og internationale krav 
og CENnormer. Vi over holder  regeringens 
9punkts plan for indkøb af træ, og op fylder 
derfor allerede den netop vedtagne EUlov 
om import af træ og  tømmer til EU.

9.  Bredt landsdækkende forhand lernet
  Vi har over 100 forhandlere i DK med udstil

ling af TIMBERMANs gulvsortiment, der er 
uddannet og trænet i service og rådgivning. 
En ajourført forhandlerliste vil altid kunne 
ses på hjemmesiden.

10. Hurtig og problemfri levering
  TIMBERMAN tilstræber en leverings

sikkerhed på min. 95% og ligger lige nu 
på 97,5%. Et tilstrækkeligt stort sikker
hedslager er naturligt, fordi vi vil og skal 
kunne levere de fleste af vore produkter 
fra dag til dag.

1. Et godt produkt til en fornuftig pris
  TIMBERMAN anvender kun gode råvarer, 

som vi kan garantere oprindelsen af. Dermed 
opfylder vi allerede nu den kommende lov
givning, om kun at anvende legalt fældet træ 
til produktion af trægulve. Vi er gode køb
mænd, og kan derfor tilbyde et top produkt 
til en fornuftig pris.

2.  Et flot udseende     
– der holder i mange år

  TIMBERMAN indgår langtidskontrakter med 
råvareleverandører, som er i stand til at til
byde en pæn vare i Europæisk ask og eg. Der 
sker en grundig  klassificering af trægulvene i 
to sorteringer:

  Primesortering – Ensartet sortering med 
pæne årespil og stort set fri for knaster.

  Accentsortering – Farvenuancer fra lys til 
mørk hvor knaster forekommer. 

3.  Slidstærke overflader
  Naturolie hvid eller natur anbefales til  mindre 

befærdede rum hvor ønsket om et godt 
 indeklima spiller stor rolle for valg af materi
aler. Der påføres i alt 25 gr. olie pr. m2  over 
to gange, dette giver en stærk overflade, der 
bliver lettere at pleje og vedligeholde.

  Mathon lak anbefales til mere befærdede 
rum, hvor der  stilles krav om høj slidstyrke 
og let vedligeholdelse. Mathon lakerede træ
gulve er lakeret med 6 x lak med antiscratch – 
i alt ca. 100 gr. pr. m2 –  der reducerer risi koen 
for ridser og slitage ved almindelig brug.

4.  Nem og hurtig lægning
  TIMBERMAN 14 mm trægulve er forsynet 

med patenteret clicsystem, der gør gulvene 
nemme at lægge uden brug af lim og med 
minimalt brug af værktøj. Samlingen sker let 
og elegant med et ”clic”, og kan næsten ikke 
gøres forkert.

5. 30 års Garanti mod gennemslid
  Tykke savskårne topslidlag på alle TIMBER

MAN Trægulve gør, at vi kan give 30 års 
 garanti mod gennemslidning af slidlag ved 
brug i private hjem. Der er også plads til to 
eller tre afslibninger om nødvendigt.

Vælger du 
TIMBERMAN får du
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Hvordan skal 
dit gulv se ud, 
når det bliver 

voksent?
 

Et trægulv er ikke bare et trægulv. Der er 
mange valgmuligheder og en  grund til, 
at nogle koster mere end  andre. 

Skal dit nye trægulv holde i rigtig mange 
år, er det vigtigt at vælge en høj kvalitet, 
hvor der i udvælgelse af råtræ, træets 
nedtørring, produktion og overflade
behandling er taget højde for de ting, 
et trægulv kan blive udsat for og skal 
kunne holde til.

Der er nemlig flere gode grunde til at 
vælge et  TIMBERMAN Trægulv som bl.a. 
overholder følgende:

•  Streng sortering af råvaren, der stam
mer fra lovlig skovning i Europa.

•  Produceret og optimeret til det Skandi
naviske klima.

•  Behandlet med Mathon lak eller 
 Naturolie – to særdeles slidstærke og 
rengøringsvenlige overflader.

•  Tåler gulvvarme, der er godkendt til 
trægulve.

•  Lægges nemt uden brug af hammer 
og lim.

Det er nemlig ikke tilfældigt, når vi siger, 
at et  TIMBERMAN Trægulv er “Bedre i 
længden”. 
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