
Dinesen Squares er en ny kolleksjon av kvadratiske planker i 
massiv eik, som sammen danner et vakkert mønstergulv med 
karakterfulle linjer. 

Produktark

Dinesen Squares Eik
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Behandling og farge

Dinesen Squares Eik leveres ubehandlede.
Det gir deg mulighet til å velge den
behandlingen som passer prosjektet ditt og dine
forventninger til gulvet.

Velg mellom de forskjellige nyanser av olje og
legg ditt personlige preg på gulvets farge og
tekstur.

Dinesen Squares är en ny kollektion med kvadratiska 
plankor i massiv ek, som tillsammans bildar ett vackert 
mönstrat golv med karaktärfulla linjer.  
 
Dinesen Squares Ek är resultatet av raffinerat hantverk 
och råvirke av hög kvalitet - som tillsammans för naturen 
närmare. Råvirket kommer från europeiska skogar, 
där skogsbruk har baserats på hållbara principer i 
århundraden.

I vår strävan efter att leverera kompromisslös kvalitet 
kontrolleras varje enskild Squares planka många gånger 
under tillverkningen. Plankorna passerar genom minst tio 
par händer på den långa vägen genom vår produktion.

Dinesen Squares Eik

Eik Natur

•	 En	levende	struktur	med	et	naturlig	uttrykk 
•	 Autentisk	og	varmt	 
•	 Flere	kvister

Eik Classic

•	 En	diskret	struktur	med	et	klassisk	uttrykk 
•		Harmonisk	og	rolig 
•		 Få	kvister

Dinesen Olje

Farget	Olje

Hvit

Clay Umbra

Lys

Ash

Natur

Graphit

Invisible

Sand
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Produktsortiment

Dinesen Squares Ek finns i tre standarddimensioner:

Bredd x Längd x Tjocklek:
400 x 400 x 30 mm
450 x 450 x 30 mm
500 x 500 x 30 mm

Alla	dimensioner	finns	i	varianterna	Classic	och	Natur.

Dinesen Squares Ek är en ny tolkning av det klassiska mönstrade golvet.  
Med Squares läggs kvadratiska plankor kant mot kant i raka linjer, så 
fogarna bildar ett galler. Du kan också välja ett diagonalt mönster genom att 
lägga plankorna i 45 graders vinkel så de kvadratiska plankorna istället blir 
till rutor. Plankornas extraordinära dimensioner ger dig möjlighet att skapa 
ett elegant och storslaget uttryck. 

!    Bemærk, at plankerne skal fuldlimes på et stabilt undergulv med et Dinesen anbefalet limsystem.

!    Merk at fargeforskjeller mellom gulvplankene, inklusive displayutstillinger og prøver, må forventes  
 grunnet treets naturlige egenskaper. Dette gjelder også for mengden av kvister og naturlig   
 karakteristika.

!    Observera att vi rekommenderar att Dinesen Squares Ek installeras med ett fördefinierat avstånd 
 på 1 mm, som vid fullförd läggning (före ytbehandling) skärs till ca 2 mm för att se till att ändarna  
 och övergångarna mellan kvadraterna är helt skarpa. På så sätt uppnår man ett elegant och   
 formfulländat uttryck.

· Plankene leveres med skarpe kanter (ingen avfasinger) 
 
·  Varje Squares planka levereras med not på alla fyra sidor.  
 Långa lösa fjädrar används till att sammanfoga de enskilda  
 raderna. Vinkelrätt på dessa används kortare, lösa fjädrar  
 anpassade efter dimensionen. Således säkras att alla sidor är  
 fastgjorda.

Produktbeskrivelse 

30 mm

400 - 500 mm
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Produktdata og tolerancer

Tekniske egenskaber

Se også yteevnedeklarasjonen (DOP),  
som kan finnes på dinesen.com/teknikk.

Emballasje og vekt

“Squares plankorna är staplade på pall och 
måste bäras in och emballeras på nytt tills 
installationen påbörjas. Golvplankorna ska 
läggas med detsamma. Under vintern bör 
plankorna ligga i det rum där de ska läggas 1 till 
2 dygn innan läggningen påbörjas.

     
Massiva ekplankor utskurna i kvadrater som är förberedda för installation i mönster

400-500 mm (längd och bredd  är alltid densamma (kvadratisk).  
Tolerans: +/- 0,5 mm 

400-500 mm (längd och bredd  är alltid densamma (kvadratisk).  
Tolerans: +/- 0,5 mm30 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

30 mm. Tolerans: +/- 0,5 mm 

90 grader +/- 0,1° grad 

8-10 %       

Not på alla fyra sidor. Lösa fjädrar (långa och korta) levereras med golvet

Ubehandlet. Slipes og behandles etter legging

Beskrivelse

Lengde 

Bredde

Tykkelse

Rettvinklet

Trefukt

Fjær og not

Overflatebehandling

Hårdhed (Brinell)

Reaktion på brand

Termisk modstand

Varmeledningsevne (R)

Densitet (kg/m³)

3,5

Dfl-s1

0,17

0,11

650

EN 14 342

EN 14 342

EN 14 342

EN 14 342

För	kortare	förvaring	ska	golvplankorna	förvaras	
inomhus i ett stängt, torrt och varmt rum. De 
läggs på reglar eller liknande och packas tätt i 
plast – även på undersidan.”

Plankevekt ca.: 20 kg/m²

http://dinesen.com/teknikk.
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Om plankerne

Plankene leveres ubehandlet og har en trefuktighet på 5-7 %. Dinesen gulvplanker er
CE-merket i henhold til EN 14342.

Leveringstid

Leveringstiden avhenger av variant og mengde. Leveringstid opplyses ved henvendelse på
telefon +45 7455 2140.

Opbevaring

Ved kortere oppbevaring må gulvplankene oppbevares innenfor i et lukket, tørt og varmt rom.
De legges oppklosset på tilfarere og pakkes tett i plast – også på undersiden.

 
Legging

Les alltid våre veiledninger eller kontakt vår tekniske avdeling på technical@dinesen.com
eller +45 2095 4523.

Merk at plankene må hellimes på et stabilt undergulv med et av Dinesen anbefalt limsystem. 

Gulvvarme

Velegnet til gulvvarme.

Vedligeholdelse

Vi anbefaler Dinesen produkter til behandling, pleie og vedlikehold.	Hvis	man	vil	ha	et	Dinesen
gulv som holder seg vakkert, forutsetter det anvendelse av Dinesen pleieprodukter. Vi kan ikke
garantere holdbarheten og overflatens tilstand ved bruk av andre produkter.
 

Webshop

Webshop med pleieprodukter og instruksjonsvideoer finnes på dinesen.com.

Priser

For	oppdaterte	priser,	henviser	vi	til	dinesen.com.

Generelt

Vi tager forbehold for trykfejl.

http://dinesen.com/teknikk.
https://dinesen.com/no/teknikk/after-installation/
https://dinesen.com/no/
https://dinesen.com/da/

	Button 2: 


