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Dansk Eg

Råvaren: PA Egegulv er produceret i europæisk eg (Querqus robur L.)  Egekævlerne er købt på særligt udvalgte danske 

skovparter. Vi besigtiger samtlige partier inden overtagelse, hvilket reelt vil sige at hver kævler er nøje udvalgt til 

netop vores produktion.Træerne er passet og plejet gennem 100-200 år inden de bliver skovet.

Når kævlerne hjemkommer gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Eg, Select 

og mindre kævler med flere knaster udvælges til Eg, Natur kvaliteten.

Kævler med udbredte store knaster sorteres fra til andre formål end gulve.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. 

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA  Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. 

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge 

uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside.

Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim

Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur. 

Natur: Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal.

Knaster/vanris og mindre vindridser er udbedret med speciallim

Fortrinsvis rent kernetræ på oversiden. Splinved langs kanterne forekommer.

Plankerne har en naturlig farvevariation og en livlig struktur. 

Længder: 100-350 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 22 x 160 mm Natur: 22 x 130 mm Gulvtyk.: Slidlag:

22 x 210 mm 22 x 160 mm 22 mm 7 mm

22 x 260 mm 22 x 210 mm 30 mm 12 mm

22 x 300 mm 22 x 260 mm

22 x 300 mm

30 x 210 mm

30 x 260 mm

30 x 300 mm

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse
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Dansk Ask

Råvaren: PA Askegulv er produceret i europæisk ask (Fraxinus excelsior)  Askekævlerne er købt på særligt udvalgte danske 
skovparter. Vi besigtiger samtlige partier inden overtaglese, hvilket reelt vil sige at hver kævler er nøje udvalgt til 
netop vores produktion.Træerne er passet og plejet gennem 60-90 år inden de bliver skovet.
Når kævlerne hjemkommer gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Ask, Select 

og mindre kævler med flere knaster udvælges til Ask, Natur kvaliteten.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. 

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA  Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. 

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge 

uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside.

Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim

Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation (brunkerne)  og en rolig struktur. 

Natur: Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal.

Knaster/vanris er udbedret med speciallim

Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation (brunkerne)  og en rolig struktur. 

Længder: 100-350 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 22 x 130 mm Natur: 22 x 130 mm Gulvtyk.: Slidlag:

22 x 160 mm 22 x 160 mm 22 mm 7 mm

22 x 210 mm 22 x 210 mm 30 mm 12 mm

22 x 250 mm 22 x 260 mm

22 x 300 mm 30 x 130 mm

30 x 160 mm

30 x 210 mm

30 x 260 mm

Kvalitetsbeskrivelse

Massive gulve
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Dansk Douglas

Råvaren: PA Douglas gulv er produceret i europæisk douglas (Pseudotsuga taxifolia)  Douglaskævlerne er købt på særligt 

udvalgte danske skovparter. Vi besigtiger samtlige partier inden overtaglese, hvilket reelt vil sige at hver kævler er 

nøje udvalgt til netop vores produktion.Træerne er opstammede og plejet gennem 70-100 år inden de bliver skovet.

Når kævlerne hjemkommer gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Douglas Natur brede  

og lange planker i fast længde og mindre kævler med flere knaster udvælges til Douglas, Natur kvaliteten i faldende 

længder. Kævler med udbredte store knaster sorteres fra til bygningstømmer.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. 

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet: PA  Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. 

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge 

uden for vort standardprogram.

Natur: Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal.

Knaster og mindre vindridser er udbedret med speciallim

Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur. 

Længder: 100-500 cm Speciallængder op til 800 cm kan tilbydes mod tillæg.

Dimensioner/Kvalitet: Natur:

30 x 160 mm 35 x 260 mm

30 x 210 mm 35 x 300 mm Gulvtyk.: Slidlag:

30 x 260 mm 35 x 350 mm 30 mm 12 mm

30 x 300 mm 35 x 400 mm 35 mm 14 mm

30 x 350 mm

Kvalitetsbeskrivelse

Massive gulve
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Amerikansk Douglas

Råvaren: PA Am. Douglas gulv er produceret i Amerikansk douglas (Pseudotsuga taxifolia)  Træet er botanisk set det samme 

om det har vokset i Amerika eller i Europa. Forskellene er følgende:

Amerikansk douglas er mere tætvokset (Højeredensitet) i forhold til den Europæiske douglas.

Sammeligner man vores naturkvalitet i henholdsvis Amerikansk og Europæisk douglas vil knasterne være mindre, 

men i større antal i den Amerikanske douglas.

Varer med udbredte store knaster sorteres fra til andre formål.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. 

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA  Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. 

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge 

uden for vort standardprogram.

Natur: Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal.

Knaster og mindre vindridser er udbedret med speciallim

Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur. 

Længder: 100-500 cm Speciallængder op til 600 cm kan tilbydes mod tillæg.

Dimensioner/Kvalitet:

Natur: 30 x 210 mm Gulvtyk.: Slidlag:

30 mm 12 mm

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse
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Amerikansk Hvid Eg

Råvaren: PA Am. Egegulv er produceret i amerikansk hvideg (Querqus alba)  Træet ligger botaniske set tæt op af den

europæiske eg. Den amerikanske eg kan i udtrykket virker en smule grovere end den europæiske idet årringsovergangen 

er skarpere.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. 

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA  Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. 

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge 

uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside.

Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim

Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur. 

Natur: Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal.

Knaster/vanris og mindre vindridser er udbedret med speciallim

Fortrinsvis rent kernetræ på oversiden. Splinved langs kanterne forekommer.

Plankerne har en naturlig farvevariation og en livlig struktur. 

Længder: 100-350 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 20 x 180 mm Gulvtyk.: Slidlag:

20 x 210 mm 20 mm 6 mm

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse
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Pennsylvania Eg

Råvaren: PA Am. Egegulv er produceret i amerikansk rødeg (Querqus rubra)  Rød eg er Træet ligger botaniske set tæt op af den

europæiske eg. Den amerikanske eg kan i udtrykket virker en smule grovere end den europæiske idet årringsovergangen 

er skarpere.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. 

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA  Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. 

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge 

uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside.

Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim

Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur. 

Natur: Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal.

Knaster/vanris og mindre vindridser er udbedret med speciallim

Fortrinsvis rent kernetræ på oversiden. Splinved langs kanterne forekommer.

Plankerne har en naturlig farvevariation og en livlig struktur. 

Længder: 100-350 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 20 x 210 mm Gulvtyk.: Slidlag:

20 mm 7 mm

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse
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Russisk Fyr

Råvaren: PA Fyr gulv er produceret i Russisk fyr (Pinus Sylvestris).  Fyrren købes fra særligt udvalgte Nordlige områder

primært i den Nordvestlige del af Rusland hvor klimaet bidrager til en langsomtvoksende og dermed hård råvare.

hvilket sikrer et meget slidstærkt gulv. Denne vare er det nærmeste man i dag kommer det gamle Pommersk Fyr

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. 

Plankerne er endenotet så de let kan samles med flyverstød.

Kvalitet PA  Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. 

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge 

uden for vort standardprogram.

Natur: Natur kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal.

Knaster og mindre vindridser er udbedret med speciallim

Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur. 

Længder: 100-600 cm med gns længder på ca 4 mtr

Dimensioner/Kvalitet:

Select: efter ordre Natur: Gulvtyk.: Slidlag:

35 x 225 mm

30 x 225 mm 35 mm 14 mm

Kvalitetsbeskrivelse

Massive gulve
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Amerikansk Pitch pine

Råvaren: PA´s Am. Pitch Pine er produceret i amerikansk Pitch Pine ( Pinus Taeda ) Pitch Pine er karaktiseret ved at indeholde meget få knaster.

Træet har en gylden farve, med en bred årestruktur. Pitch Pine kommer fra nåletræer,  og er derfor den blødeste træsort i vores 

sortiment. Den udmærker sig dog i forhold til andre nåletræssorter ved at være knastfri. Pitch Pine træet vokser i det meste af det 

østlige og sydlige USA. Råvarerne til vores Pitch Pine plankegulve er som regel skovet i den Nordvestlige del af USA.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. 

Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet: PA  Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. 

Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge 

uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside.

Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim

Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur. Da pitchpine er knastfrit fra naturens side kan/vil der forekomme

mindre vindridser i plankerne.

Længder: 100-400 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 20 x 180 mm Gulvtyk.: Slidlag:

26 x 270 mm 20 mm 7 mm

26 mm 9 mm

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse


