SkovTrup Gulve
DOUGLAS

ET RUM FULD AF LIV
Gulvet er rummets bærende element. Det skal
skabe den perfekte baggrund for videre indretning
og danne et solidt fundament for alle rummets
aktiviteter.
Vores gulve kommer fra karakterfulde Douglas
nåletræer. De udsøgte massive planker har en
flot og enestående struktur og en ren og enkel
udstråling.
De rene linjer skaber ro og sammenhæng – også
i små rum – og kan bruges til at understøtte
arkitekturen. Udtrykket er æstetisk, elegant og let,
mens selve plankerne er stærke og robuste.
SkovTrup Douglas gulve fås i længder op til 7,5 m.

Gulvplanker i massiv Douglas Gran
klæder ethvert trægulv. De brede
planker giver et flot og roligt udtryk
som passer til de fleste opgaver.

Douglas planker skaber et
elegant og harmonisk udtryk
i kraft af de brede og lange
dimensioner. En storslået
og ekstravagant løsning til
din bolig.

ET DOUGLAS GULV ER FOR LIVET
Træ er det mest anvendte gulv materiale i private boliger. Et massivt plankegulv
er behageligt at gå på og er godt for akustik og indeklima. Gulvet holder nærmest
evigt, hvis du vedligeholder det rigtigt. Hvis det bliver slidt, kan du slibe det ned og
du kan forny det med en anden behandling.

BEHANDLING

DAGLIG PLEJE

Et ubehandlet trægulv kan hurtigt

Et massivt gulv af fremragende

blive plettet og grimt af væske, snavs

kvalitet gør regelmæssig rengøring og

og slid. En overfladebehandling

vedligeholdelse så nem som muligt.

beskytter trægulvet mod disse ting,
og gør det nemmere at holde rent.

Ved daglig rengøring anvendes
støvsuger, kost og evt. vask. Særligt

SkovTrup Douglas gulve tåler

vanskelige pletter kan inden gulvvask

sæbe-, olie- og lakbehandlinger.

fjernes med trærens med gulvmoppe.

Hos SkovTrup anbefaler vi altid, at du
behandler dit nye plankegulv.

Vores gulvplanker i massiv
Douglas skrues normaltvist
til underlag som strøer eller
spånplader - med og uden
gulvvarme.

Ring i dag og hør mere om vores Douglas gulve
eller besøg vores hjemmeside for mere information
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