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VI ARBEJDER FOR 
DET GODE TRÆ
Hos Wiking Gulve arbejder vi målrettet på at 
gøre kvalitetstræer til kvalitetsgulve, der er 
behagelige at gå, sidde, lege – og kigge på.  

Produktionen foregår i respekt for naturen og 
miljøet – og det gode håndværk.
 
STÆRKE TRÆER I DANSK KVALITET
Træerne håndplukkes i udvalgte skandinaviske 
og nordeuropæiske skove, hvor de vokser i et 
naturligt tempo, som gør dem stærke. 

Vi har eget savvværk og produktionen af 
trægulve foregår på vores fabrik i Roslev. 

HÅNDVÆRK 
Vores trægulve er ægte plankegulve – baseret 
på godt, gammelt håndværk. Vi kombinerer 
erfaring og tradition med moderne teknologi.

MILJØ
Vores træ er fra bæredygtige skovbrug, der 
opfylder alle krav til miljø og genplantning. 
Nærheden til skovbrugene betyder, at vi har 
minimal transport og CO2 belastning.
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– OG NY SKOV

Vi kræver skånsom skovning, 
der opfylder de skandinaviske 
love og miljøkrav.

Vi udpeger de enkelte træer i udvalgte, 
bæredygtige skove i Skandinavien og 
Nordeuropa, hvor træerne får tid til at 
vokse sig stærke.

Vores eget danske savværk 
opskærer træet nænsomt  
- det minimerer både spild  
og miljøbelastning.

Grundig kvalitetskontrol
sikrer, at kun det bedste træ
bliver til kvalitetsgulve fra
Wikings eget savværk.

Gulvene produceres på vores fabrik  
i Danmark. Det sikrer en høj kvalitet. 
Og de korte transportafstande betyder  
en minimal CO2 belastning.

Et Wiking Gulv fås med flere typer  
overfladebehandling, der er lette  
at vedligeholde. Vælg din favorit. 

Wiking Gulve holder til hårdt  
slid i mange år. Og til gentagne  
afslibninger.
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Wiking Gulve er bæredygtig,
dansk kvalitet. Vi samarbejder  
kun med skovbrug, der lever  
op til kravene om genplantning. 

FRA  
SKOV
TIL
TRÆGULV



HENTET I 
NÆROMRÅDET.
PRODUCERET  
I DANMARK
90 % af vores gulve bliver produceret af træ fra 
Skandinavien og Nordtyskland. Træet fragtes 
til vores egen fabrik i Danmark, hvor det for- 
arbejdes til smukke og holdbare gulve. 

Ved at varetage hele processen fra træ til gulv, 
sikrer vi en ensrettet, høj kvalitet. Samtidig 
giver det mindre transport og dermed lavere 
CO2-udledning.
 
Vi holder os fra træ, der drives unaturligt og 
hurtigt frem. Vi respekterer, at en naturlig og 
langsom vækst giver træer med tættere årer 
– og dermed stærkere gulve. Derfor henter vi 
Pitch Pine i USA og Sibirisk lærk i Sibirien, hvor 
de to træsorter vokser naturligt.
 
Hver gang et træ bliver fældet for at blive til et 
Wiking Gulv, genplantes et nyt – det kalder vi 
omtanke og bæredygtighed.

Wiking Gulve
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LANG LEVETID 
Wiking plankegulve har 4-7 mm slidlag og 
klarer mindst to slibninger mere end 
andre trægulve. Det giver længere levetid. 
De nordiske træsorter har et højt indhold 
af harpiks, som gør dem ekstra holdbare.

MILJØVENLIG
Alle Wiking gulve stammer fra bæredyg-
tigt skovbrug, hvor der genplantes efter 
fældning. Vores træ kommer primært fra 
Skandinavien og Nordeuropa – det giver 
en kort transport. Til glæde for miljøet.

ANVENDES I HELE HUSET
Du kan vælge samme træsort i hele huset 
og få et ensartet udtryk i kælder, stueplan 
og på 1. sal. Alle gulve kan nemlig lægges 
både som svømmende og på spær. Også 
med gulvvarme.

STÆRKERE PLANKER
Skandinaviske og nordeuropæiske træer 
vokser langsomt. Det giver dem smalle 
årer og gør træet hårdere og stærkere. 
Kvalitet kommer af at behandle træerne 
med respekt og lade dem vokse naturligt.

NEM RENGØRING
De robuste gulvplanker kan fås med netop 
den overfladebehandling, du ønsker. Olie, 
lak eller hårdvoksolie. Alle behandlinger 
fås i både hvidpigmenteret og natur – og 
sikrer en let rengøring og vedligeholdelse. 

UNDGÅ BRUG AF VÆRKTØJ
Alle Wikings plankegulve leveres i 15 mm 
tykkelse med det unikke click-system 
Q-LOC, der gør værktøj og lim overflødigt. 
Du kan også vælge gulvene i 22 mm med 
traditionel fer-not samling.

HURTIG MONTERING
Q-LOC click-systemet gør det nemt og 
hurtigt at lægge et plankegulv. Flot og 
præcist. Systemet samler og låser plan-
kerne smukt og sikkert sammen i både 
længde og bredde.

PERSONLIGT DESIGN
Med forskellige træsorter i flere forskel-
lige bredder har du stor mulighed for at 
sætte dit eget præg på husets gulve. Med 
samme træsort i forskellige bredder får du 
stadig samme sortering og overflade.

SMUKT RESULTAT
Valg af træsort, plankebredde og over-
fladebehandling handler om personlig stil. 
Og om husets øvrige indretning. Skal det 
fremstå hyggeligt, frisk, klassisk, elegant. 
Alle Wiking Gulve er smukke. Vælg dit.

OLIE  
(beskytter træet indefra)
Fordele:
Trænger ind i træet. Fremhæver og bevarer 
træets glød og struktur. Nemt at vedligeholde. 
Delarealer som f.eks. ganglinier kan behandles 
separat. Småskader kan repareres.
Ulemper:
Kan suge væsker. Kan være vanskeligt at fjerne 
pletter,. Skal efterbehandles efter lægning.  
Skal vedligeholdes efter behov.

LAK  
(beskytter træet på overfladen)
Fordele:
Danner en film på overfladen. God mod-
standsdygtighed over for væsker. Enkelt at 
vedligeholde i starten. Leveres klar til brug 
Ulemper:
Overfladen kan ikke repareres. Ved skader 
skal hele gulvet slibes og behandles på ny. 
Overfladen kan sprække og skalle af.

HÅRDVOKSOLIE  
(beskytter træet indefra og på overfladen)
Fordele:
Trænger ind i træet og forsegler overfladen. 
Nemt at vedligeholde. Delarealer som f.eks. 
ganglinier kan behandles separat. Småskader 
kan repareres. God modstandsdygtighed  
overfor væsker. Leveres klar til brug.
Ulemper:
Skal vedligeholdes efter behov for at bevare 
alle egenskaber.

DET HOLDBARE VALG

OVERFLADER

Med Wiking Gulve får du et smukt gulv, der holder til hverdagen. Et gulv, der er produceret af det 
bedste og stærkeste kvalitetstræ – og behandlet med omhu hele vejen fra fældning til produktion.

PLANKEGULVE
WIking Gulve er plankegulve med stor slidstyrke. Opbygget i tre lag, hvor det midterste vender på 
tværs for at give ekstra stabilitet. Alle vores plankegulve er nemme at lægge – vælg mellem det 
unikke SuperClick system (Q-LOC) eller traditionel not og fer. 
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UNIK STRUKTUR
ASK
Wiking Gulve benytter ask fra danske skove – dels fordi dansk ask er en meget hård og 
stærk kvalitet, og dels fordi de udvalgte danske stammer sikrer en dæmpet og fin over-
gang mellem plankernes lyse og mørke nuancer.
 
Ask er en smuk træsort med brunligt til rødligt kernetræ. Og et plankegulv i asketræ er 
lyst og venligt – med en helt unik struktur. Det giver en smuk og rolig løsning i hjemmet.
 

Wiking Ask Select
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VIDSTE DU AT...
Den latinske betegnelse er  
Fraxinus excelsior.
 
Et dansk asketræ kan blive 
op til 40 meter højt.
 
Han-asketræer har større
ved-produktion og fore-
trækkes derfor i skovbruget   
fremfor hun-træer, som skal
bruge energi på frøproduktion.
 
En stor del af dansk ask 
anvendes til gulve og møbler.



WIKING ASK NATURWIKING ASK NATUR

WIKING ASK PRESTIGE ATLANTIC

Wiking Ask Natur

ASK
14 15

FOR WIKING ASK GÆLDER:  
· Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med Q-LOC til svømmende lægning.
· Gulvene kan leveres i 22 mm tykkelse fer/not til svømmende lægning eller montering på strøer.
· Select, Natur og Country Life sortering i 185 mm og 155 mm bredde.
· Asgård og Mjølner leveres i 185 mm bredde.
· Select, Natur, Country Life samt Prestige leveres med valgfri overfladebehandling i olie, 
 hårdvoksolie eller lak.

WIKING ASK ASGÅRD er det nye rustikke og særdeles levende gulv 
med mørkt kernetræ, knaster og fyldinger - overfladebehandlet med hvidolie.

WIKING ASK MJØLNER er er det nye elegante gulv i afdæmpede grålige toner med 
fantastisk farvespil – overfladebehandlet med grå olie.

WIKING ASK COUNTRY LIFE er det rustikke gulv med levende farvespil 
fra kernetræet og flotte knaster og fyldinger.

WIKING ASK NATUR er et gulv med et harmonisk farvespil 
af dæmpede overgange til det mørkere kernetræ og næsten knastfrit.

WIKING ASK SELECT er det lyse, stilfulde gulv helt uden  
kernetræ og næsten knastfrit.

WIKING ASK PRESTIGE er ekstra brede gulvplanker - 235 mm 
- i sorteringerne Pacific og Atlantic. 

WIKING ASK COUNTRY LIFE

WIKING ASK MJØLNERWIKING ASK ASGÅRD

WIKING ASK SELECT

WIKING ASK PRESTIGE PACIFIC

HVIDPIGMENTERET HVIDPIGMENTERET NATURPIGMENTERET HVIDPIGMENTERET

GRÅOLIERETHVIDOLIERET HVIDPIGMENTERETHVIDPIGMENTERET



WIKING SIBIRISK LÆRK

Wiking Sibirisk Lærk

STÆRKT OG VARMT
LÆRK

Det kolde og barske klima i Sibirien giver lærketræerne en langsom opvækst. Resultatet 
er træstammer med en fin og stærk struktur, som giver nogle fantastisk flotte planker. 
Sibirisk lærk er på den baggrund vokset til et af de mest populære plankegulve i Europa.
 
Wikings sibiriske planker har et flot, rødligt skær, som med tiden får en grålig tone. Det 
giver et levende og varmt gulv, der er med til at skabe et hyggeligt og glad miljø for både 
små og store – i både små og store rum.
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VIDSTE DU AT...
Den latinske betegnelse er 
Larix sibirica.
 
Lærketræet taber nålene om
vinteren i modsætning til   
andre nåletræer.
 
Lærketræet kan blive op til   
25-35 meter højt.
 
Fældes træet, før det er helt   
udvokset, kan veddet have  
tendens til at sno sig venstre 
om.

SIBIRISK LÆRK leveres i 15 
mm tykkelse til svømmende 
lægning i 180 mm bredde
Overfladebehandlet med  
hvidolie.

HVIDOLIE



WIKING FYR DARKWIKING FYR GREY

WIKING FYR PRIMA WIKING FYR PRESTIGE

WIKING FYR SNOW WIKING FYR BLACK

WIKING FYR PRIMA

EN SKANDINAVISK TRADITION
FYR
Da fyr er en blød træsort bruger Wiking Gulve udelukkende udvalgte kvalitetsstammer fra 
de nordsvenske skove. Her sikrer de korte somre og lange vintre en langsom vækst – med 
kortere afstand mellem årringene. Det giver stammer med større hårdhed. 
 
Et fyrretræsgulv er en skandinavisk tradition, der skaber smukke, hyggelige og lyse  
løsninger i hjemmet. Fyrplank er et varmt og behageligt gulv at gå på, ideelt til legen på 
børneværelset og de bare fødder i soveværelset. Et smukt plankegulv, der ældes med ynde.

Wiking Fyr Prima, lud og hvidolie
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FOR WIKING FYR GULVE GÆLDER: 
· Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med Q-LOC til svømmende lægning.
· Gulvene kan leveres i 22 mm tykkelse fer/not til svømmende lægning eller montering på strøer.
· Fyr Prima i bredde 185 mm kan ligeledes leveres i 32 mm tykkelse fer/not til svømmende  
 lægning eller montering på strøer.
· Fyr Prima leveres med valgfri overfladebehandling i olie, hårdvoksolie eller lak.

WIKING FYR PRESTIGE er ekstra brede planker - hele 235 mm  
- med overfladebehandling af lud og hvidolie eller ubehandlet.

WIKING FYR PRIMA fås 185 og 155 mm brede og 3 forskellige tykkelser.  
Der kan vælges mellem ubehandlet og lud-behandlet samt planker,  
der er behandlede med lud og hvidolie samt lud og klar matlak. 

WIKING FYR SNOW, DARK, BLACK OG GREY er alle børstede varianter  
i 185 mm bredde, overfladebehandlet med hårdvoksolie.

VIDSTE DU AT...
Den latinske betegnelse er   
Pinus sylvéstris.
 
Skovfyr har ideelle betingelser i 
det nordlige Skandinavien med 
korte somre og lange vintre.
 
Fyr er tættere i veddet end   
gran og har derfor større   
slidstyrke.

HVIDPIGMENTERET HVIDPIGMENTERET

HÅRDVOKSOLIE BØRSTEDE HÅRDVOKSOLIE BØRSTEDE

NATURPIGMENTERET

HÅRDVOKSOLIE BØRSTEDEHÅRDVOKSOLIE BØRSTEDE



Wiking Douglas Prestige

LYST OG HARMONISK
DOUGLAS

Douglasgran er en meget holdbar og olieholdig træsort, der oprindeligt stammer fra Nord-
vest-amerika, men blev indført i dansk skovbrug i 1860’erne. I Danmark bliver Douglas op 
til en meter i diameter og 40 meter højt. Det er et holdbart træ med store dimensioner, der 
gør det velegnet til bl.a. brede plankegulve. 
 
Et Douglas plankegulv har en smuk, rødlig åretegning, der træder tydeligt frem, hvilket 
mange forbinder med et eksklusivt look. Med Douglas får du et elegant og lyst plankegulv, 
der giver rummet harmoni.
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VIDSTE DU AT...
Den latinske betegnelse er   
Pseudotsúga menziéii.
 
Europæiske Douglas kan på   
150 år blive op til 50-70   
meter høje med en diameter   
på mere end 1 meter.
 
Douglas-granen skal være   
15-20 år, før den begynder   
at sætte kogler.
 
Douglas-granen er et lyst   
træ, der kræver meget lys til  
væksten.

FOR WIKING DOUGLAS GULVE GÆLDER: 
· Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med  
 Q-LOC til svømmende lægning.
· Kan leveres i 185 mm og 235 mm bredde.
· I 235 mm bredde kan ligeledes leveres i  
 22 mm tykkelse fer/not til svømmende  
 lægning eller montering på strøer.
·  Leveres med valgfri overfladebehandling  
 i olie eller hårdvoksolie.

WIKING DOUGLAS PRESTIGEWIKING DOUGLAS PRESTIGE

HVID HÅRDVOKSOLIEHVIDOLIERET



WIKING PITCH PINE

Wiking Pitch Pine

HØJ KVALITET UDEN KNASTER
PITCH PINE
Denne flotte amerikanske fyrtræssort udmærker sig ved at være stort set knastfri.  
Åretegningen er kraftig markeret med lyse og mørke striber.
Træerne vokser sig ca. 40 meter høje og gror i den vestlige del af USA, hvor det  
også kaldes Southern Yellow Pine.
Træsorten minder farvemæssigt om fyr, splintveddet er gulligt, mens det harpiks- 
holdige kerneved er rødgult til rødbrunt. 
Der kan i denne træsort forekomme hårfine revner.
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FOR WIKING PITCH PINE 
GULVE GÆLDER: 
· Gulvene leveres i 15 mm  
 tykkelse med Q-LOC til   
 svømmende lægning.
· Plankerne er 180 mm  
 brede og overfladebehand- 
 let med hvidolie.

HVIDOLIERET



Wiking Eg Select

LEVENDE OG FYLDT MED HISTORIE
EG

Danske egetræer er i en helt særlig kvalitet – uden sammenligning. Opvæksten i det 
danske klima giver stærke stammer med et karakteristisk og markant spil i knaster og 
årer. Wiking Gulve bruger udelukkende dansk eg, som udvælges og behandles med omhu.
 
Wikings brede plankegulve i eg har en helt særlig glød, der understøtter en eksklusiv og 
personlig indretning. Et levende plankegulv fyldt med historie og atmosfære.
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VIDSTE DU AT...
Den latinske betegnelse er   
Quercus robur.
 
Træet bliver sjældent mere end 
25 meter højt, men med en tyk 
stamme.
 
Egens nødder hedder agern.
 
Kongeegen i Jægerspris er   
Danmarks ældste eg – mere   
end 1800 år gammelt.



WIKING EG COUNTRY

WIKING EG 
PRESTIGE ATLANTIC

WIKING EG COUNTRY

WIKING EG 
PRESTIGE PACIFIC

Wiking Eg Natur

EG
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FOR WIKING EG GULVE GÆLDER: 
· Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med Q-LOC til svømmende lægning  
 (dog ikke Wiking Eg Sildeben – se nedenfor).
· Gulvene kan leveres i 22 mm tykkelse fer/not til svømmende lægning eller montering på strøer.
· Select, Natur og Country sortering i 185 mm og 155 mm bredde.
· Sildeben i storformat med dimensioner 12x180x1080 mm med fer/not til svømmende 
 lægning leveres ubehandlet eller med hvidolie.
· Select, Natur, Country samt Prestige leveres med valgfri overfladebehandling i olie, 
 hårdvoksolie eller lak – alle natur eller hvidpigmenteret.
 
WIKING EG COUNTRY - et charmerende gulv med markant farvespil 
i årestruktur og knaster samt fyldninger.

WIKING EG NATUR er det klassiske egegulv med flot, afdæmpet farvespil 
i træ, knaster og mindre fyldninger.

WIKING EG SELECT giver en tidløs, ensartet gulvflade med få og små knaster.

WIKING EG PRESTIGE er ekstra brede planker - 235 mm 
- i sorteringerne Pacific og Atlantic. 

WIKING EG SILDEBEN er det klassiske smukke egetræsgulv i storformat 
med varieret farvespil, struktur og knaster.

WIKING EG 
PRESTIGE ATLANTIC

WIKING EG SELECTWIKING EG NATUR

WIKING EG 
SILDEBEN

HVIDPIGMENTERET

NATURPIGMENTERET

HVIDPIGMENTERETHVIDPIGMENTERETNATURPIGMENTERET

HVIDPIGMENTERET NATURPIGMENTERET HVIDOLIERET



WIKING GULVE A/S 
HESTHØJVEJ 16

DK-7870 ROSLEV
TLF: +45 9752 5600

MAIL: WIKING@WIKINGGULVE.DK
WIKINGGULVE.DK


