
Vi arbejder for,
at kvalitetstræer

bliver til kvalitetsgulve
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Fra skov til trægulve - til ny skov...

Skånsom skovning, 
der følger de krævende 

skandinaviske love 
og miljøkrav.

Udvalgte træsorter fra 
Skandinavien og Nord  europa 

giver minimal transport 
og CO2-belastning.

Savværket opskærer træet 
nænsomt - med minimalt 
spild og miljøbelastning.

Grundig kvalitetskontrol
sikrer at kun det bedste træ
 bliver til kvalitetsgulve fra

Wikings eget savværk.

Plankegulve med  Q-LOC, 
Wikings SuperClick-system, 

lægges nemt og hurtigt - uden 
brug af lim og specialværktøj.

Dit Wiking Gulv leveres 
overfladebehandlet

og vedligeholdesvenligt
- efter dit og familiens valg.

Wiking Gulve holder 
i mange år

- selv til hårdt slid og 
gentagne afslibninger.

Genplantning er en del af 
aftalen med skovejerne.

Wiking Gulve er 
bæredygtig dansk kvalitet.



Se det nye gulv 
i rummet - før 
det bliver lagt!
I skal have glæde af det nye 
gulv i mange år. Derfor har vi 
udviklet et virtuelt værktøj,
der gør det nemt at vælge 
rigtigt - og at se det færdige 
resultat før beslutningen om 
træsort og overfladebehandling 
træffes.

Vælg det rigtige trægulv på www.wikinggulve.dk giver mulighed for at 
lægge alle typer trægulve i spisestue, dagligstue, soveværelse, køkken
og værelser med forskellige møbeltyper og vægfarver. 
Det er muligt at gemme og sammenligne forskellige kombinationer.

Wiking Fyr Plankegulve 4-9
Wiking Douglas 
Plankegulve 10-11
Wiking Sibirisk Lærk 
Plankegulve  12-13
Wiking Eg Plankegulve 14-21
Wiking Bøg Plankegulve  22-25

Wiking Ask Plankegulve 26-32
Q-LOC SuperClick eller
planker med not og fer 33
Skibsplankegulve 33
GulvLeksikon 34-35
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Wiking
varmebehandlede
plankegulve 
Varmebehandlet ask og eg  
giver intense mørke gulve. 
En exclusiv gulv-løsning.

Topplankerne varmes 
under tryk op til ca. 150° C. 
Processen farver træet helt 
igennem, så varmebehand-
lede planker bevarer den 
mørke farve selv efter flere 
afslibninger.

Wiking
børstede plankegulve 
Gulvplankerne ’slides’ så 
de hårde årringe står i et 
svagt relief, som ligner ge-
nerationers daglige slid.

Se Wiking Gulve
på flere udstillinger

Der er inspirerende Wiking-
udstillinger på Byggecentrum i 
Middelfart og på ByggeDesign 
i Hillerød. 

Se åbningstider og kørselsvej-
ledninger på www.wiking-
gulve.dk

Gulvplanker med
7 mm toplag!
Gulvplanker med not og fer med 
7 mm toplag kan leveres i fyr, 
douglas, eg og ask.

Vi arbejder for,
at kvalitetstræer
bliver til
kvalitetsgulve
Wiking Gulve har tradition for godt træ. 
Med respekt for naturen håndplukker vi,
i samarbejde med erfarne skovfolk, 
de bedste stammer fra bæredygtige skove
for at skabe trægulve, der skal være
til gavn og glæde i mange, mange år.

Varmebehandlet ask

Børstet douglas



Wiking Fyr   Plankegulve
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Wiking Fyr Plankegulve fremstilles af 
udvalgte stammer fra nordsvenske skove, 
hvor træerne vokser langsommere – og 
opnår større hårdhed. 

Det giver smukke plankegulve, der tåler 
hverdagens slid og ældes med ynde.

Fyrretræsgulvet, der er det mest alminde-
lige gulv i danske huse, er en smuk og lys 
løsning. 

Gulvet er varmt og behageligt at gå på, 
indbydende til legen på børneværelset 
og til bare fødder i soveværelset. 

Wiking fyrplanker er opbygget af 3 lag, 
hvoraf det midterste lag vender på tværs.    

Det gør plankerne stabile og velegnede 
til lægning i forbindelse med gulvvarme. 
Samtidig giver det en unik mulighed for 
at udvælge de pæneste stykker til toplag.

Wiking Fyr Prima, lud og hvidolieWiking Fyr Prima, lud og hvidolie



Wiking Fyr   Plankegulve
   Wiking Fyr Plankegulve fremstilles af før-
ste-sorterings planker med naturligt spil af 
knaster, og har afrundede kanter, der frem 
-hæver bredden i det ægte plankegulv.

Wiking Fyr Prestige er ekstra brede planker 
- hele 235 mm - med overfladebehandling 
af lud og hvidolie.
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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 Prestige, lud og hvidolie Wiking Fyr Prima, lud og hvidolie



Fyr fra nordsvenske skove

Skovfyr
Pinus sylvéstris, er et vigtigt træ 
for skovbrug i Skandinavien. 

I det nordlige Skandinavien 
har skovfyr helt ideelle betin -
gelser for at blive til værdifuldt 
bygningstømmer. Korte somre 
og lange vintre giver en lang-
som vækst med tæt ved - det 
vil sige, kort afstand mellem
 årringene.

Den bedste kvalitet anvendes 
bl.a. til stærke trægulve.
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Fyrreskove er i modsætning til granskove åbne og sollyse.

 Nydannede fyrrekogler

Skovfyrrens rakler afgiver store 
mængder pollen i maj-juni.



Stavkirke med vikingetids-
ornamenter og 
Sveriges ældste træbygning
Urnes Stavkirke, der ligger inderst i 
Sognefjorden, er fra omkring 1100-
tallet og en af Norges ældste stavkirker. 
På nordsiden er der en endnu ældre 
udskåret portal i typisk vikingetidsstil.

Kyrkohärbret i Älvdalen er en af de 
ældste træbygninger i Sverige. 

Den gamle kirkelade blev brugt til 
opbevaring af menighedens tiende til 
kirken. Den velbevarede bygning er 
bygget af fyrrestammer, der blev fældet 
i 1285.

Som andre gamle tømmerbygninger 
i Sverige og Norge, er bygningen altid 
blevet vedligeholdt med 
flydende trætjære.
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Fyrretræ 
    i boligen

   I generationer har det været 
dansk tradition at bruge fyrretræ i 
byggeriet, bl.a. til døre, vinduer 
og gulve.

På flere herregårde og i gamle  
borgerhuse ligger der stadig gulve 
af fyr.

Langt de fleste gamle almue-    
møbler er også fremstillet af fyr.

I forhold til gran er fyrretræ       
tættere i veddet og har derfor 
større slidstyrke.

De oprindelige danske skove 
af skovfyr forsvandt sidst i 
1700-tallet.

Urnes Stavkirke Kyrkohärbret i Älvdalen



Wiking Fyr Prima
Ludbehandlet / Ubehandlet

Wiking Fyr Prima
Natur matlak

Wiking Fyr Prima
Lud og hvidolie

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 1750-2200 mm.

Not og fer, 22 mm og 32 mm tyk  
med 7 mm toplag
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 1750-2200 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1750-2200 mm.

Not og fer, 22 mm og 32 mm tyk  
med 7 mm toplag
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.
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Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk 
235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 1750-2200 mm.

Wiking Fyr Prestige
Lud og hvidolie
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Wiking Fyr Prima, behandlet med bl.a. kaolin. 
Naturhistorie & Palæontologi i Gram er en del af Museum 
Sønderjylland.



Wiking  Douglas  Plankegulve
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De bedste douglas-stammer er håndplukkede 
med stor omhu. Derpå skåret i brede planker 
hvoraf de flotteste er brugt som toplag med 
afrundede kanter.

De brede planker er behandlet med lud 
og hvidolie, som fremhæver det  olieholdige 
træs smukke rødlige åretegning. Et elegant, 
lyst plankegulv, der giver rummet harmoni.

Wiking Douglas Prestige, lud og hvidolie     Wiking Douglas Prestige, lud og hvidolie



Wiking Douglas
Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Wiking Douglas Prestige
Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer:  
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm,

Wiking Douglas og 
Wiking Douglas Prestige
Lud og hvidolie

                Douglas -  
   også kaldet 
   oregon pine
 
  Pseudotsúga menziéii, blev hentet til 
Europa fra Oregon i Nordvest-amerika i 
starten af 1800-tallet. 

I hjemlandet bliver Douglas-granerne over 
100 m høje , hvis de får lov til at blive 3-400 år.

Europæiske Douglas kan på 150 år blive op 
til 50-70 m høje og få en diameter på mere end 1 
meter.
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Douglas-gran er et lyst træ, der 
kræver meget lys til væksten. 

Normalt vil douglas-gran blive 
plantet, men enkelte steder 
foregår der selvsåning.

Træet er meget holdbart og bliver 
derfor brugt til både finér, tøm-
mer, gulveplanker, vinduer, have-
møbler m.m. 

Douglas-gran skal være 15-20 år, 
før den begynder at sætte kogle

Normalt fældes douglas-graner, 
når de bliver omkring 80 år.



Wiking  Sibirisk  Lærk
Sibirisk lærk har et naturligt højt indhold af garvesyre og harpiks, 
som giver ekstra hårdhed og styrke.

Lærk har en flot varm tone, som med tiden får et svagt gråligt 
skær. Et levende og varmt plankegulv.

Plankerne har afrundede kanter og er opbygget af tre lag med 
lærk som top- og bundlag for at give ekstra stabilitet.
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 Wiking Sibirisk Lærk, lud og  hvidolie Wiking Sibirisk Lærk, lud og hvidolie



De høje slanke lærkestammer 
har siden vikingetiden været det 
foretrukne tømmer til master.  
De mange tegninger af skibe fra 
1500-1700-tallet er ridset ind i 
korstolene i Sæby Kirke af 
datidens ukoncentrerede 
kordrenge.
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Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 mm bred, længde: 1600 - 2350 mm.

Sibirisk lærk
Larix sibirica, er i familie med gran, 
men i modsætning til andre nåletræer 
taber lærken nålene om vinteren.

En udvoksede lærk har en 
højde på 25-35 meter. Er træet ikke 
helt udvokset ved fældningen, kan 
veddet have tendens til at sno sig 
venstre om. 

Wiking Sibirisk Lærk
Hvidolie 

Lærkekogler bliver på træet flere 
år efter de er modne

Lærk har røde hun-blomster 
og gule rakler



Wiking  Eg    Plankegulve
Eg – hentet i veldrevne danske skove, 
udvalgt og behandlet med omhu. 

Forarbejdet til brede plankegulve med 
en helt særlig glød, der understreger den 
exclusive og personlige sans for kvalitet.

Ege-plankerne er i 3 lag med mellemlag 
af fyr. De afrundede kanter giver det ægte 
plankegulv ekstra karakter.
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Wiking Eg Select giver en tidløs, ensartet 
gulvflade med få og små knaster. Fås med 
lys overfladebehandling af hvidolie eller 
hvid matlak samt med den karakteristiske 
overflade af naturolie eller natur matlak.

Wiking Eg Natur er det klassiske egegulv 
med flot, afdæmpet farvespil i træ, knas ter 
og mindre fyldninger. Fås behandlet med 
hvidolie, hvid matlak, naturolie og natur 
matlak.

      Wiking Eg Prestige Pacific, naturolie. 
      Lagt som skibsplanker, se side 33.

Wiking Eg Natur, natur matlak



Wiking  Eg    Plankegulve
Wiking Eg Country - et charmerende gulv 
med markant farvespil i årestruktur og 
knaster. Der kan være større fyldninger. 
Fås behandlet med hvidolie, hvid matlak, 
naturolie og natur matlak.

Wiking Eg Prestige er ekstra brede plan-
ker - 235 mm - i sorteringerne Pacific og 
Atlantic. 

Fås overfladebehandlet med hvidolie eller 
hvid matlak samt naturolie eller natur matlak.
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Wiking Eg City Life er den nye gulvtype 
- 90 mm bred - som gulve i klassiske bygge-
rier. Et gulv med flotte farvenuancer, knaster 
og fyldninger. 

Fås med overfladebehandling af hvid mat-
lak eller hvidolie samt naturolie eller natur 
matlak.

Wiking Eg Select, hvidolie Wiking Eg Prestige Atlantic, hvidolie



Eg, plantet til den danske flåde
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I slutningen af 1700-tallet blev der 
i Danmark årligt bygget 2 orlogsskibe 
og 40-50 handelsskibe. Det krævede 
omkring 5.000 velvoksne egetræer.

Da englænderne i 1807 bortførte 
hele den danske flåde blev tabet 
opgjort til ca. 90.000 fuldvoksne 
egetræer. Så allerede en uge efter 
tabet blev det forbudt at eksportere 
egetømmer fra Danmark og Norge.
Samtidig blev der iværksat plantning 
af nye skove med ”flådeege”.

Det er især disse nu 200 år gamle  
egetræer, der i dag leverer træet til 
Wikings udsøgte egeplankegulve.



Det foretrukne materiale 
til skibe, møbler,
og byggeri

Både stilkeg og vintereg har siden vikingetiden 
været den foretrukne træsort til bygning af 
bulhuse, bindingsværk, møbler, hestevogne - 
og især skibe.

Bayeux-tapetet, et 70 m langt og 50 cm højt 
broderet væg- tæppe, er en samtidig beretning 
om Slaget ved Hastings i 1066. Billedtæppet kan 
ses i byen Bayeux i Normandiet.

Billederne viser i detaljer hvordan normannerne 
med Vilhelm Erobreren i spidsen indtog England. 
Her ses bl.a. også hvordan vikingetidens skibs-
tømrere arbejdede og hvilke redskaber, der blev 
anvendt.

Eg fra danske skove
Quercus robur, er det latinske navn for den 
almindelige danske eg, stilkegen.

Træet bliver sjældent mere end 25 meter 
højt, men stammen får ofte et anseeligt 
omfang.

Den ældste danske eg, Kongeegen i 
Jægerspris Skov, er over 1800 år gammel. 
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Skud med hanrakler i maj

Egens nødder hedder agern



Wiking Eg Select
Hvidolie / Hvid matlak

Wiking Eg Select
Naturolie / Natur matlak

Wiking Eg Natur
Hvidolie / Hvid matlak

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.
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Wiking Eg Natur
Naturolie / Natur matlak

Wiking Eg Country 
Hvid matlak / Hvidolie 

Wiking Eg Country 
Naturolie / Natur matlak

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.
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Wiking Eg Prestige Atlantic
Hvidolie / Hvid matlak*

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
90 mm bred, længde: 1200 mm.

Wiking Eg City Life
Hvid matlak

Wiking Eg Prestige Pacific
Naturolie / Natur matlak*
Vist som skibsplanke, se side 33.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer: 
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

* Fås også med naturolie / natur matlak* Fås også med hvidolie / hvid matlak

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer: 
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.
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Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
90 mm bred, længde: 1200 mm.

Wiking Eg City Life
Natur  matlak / Naturolie

City Life er et ægte Wiking plankegulv i attraktivt nyt format. Skabt til klassiske 
boliger i ældre byggerier. 
Oplagt til nye gulve i bylejligheden eller til renovering af den gamle villa.
90 mm brede og 1200 mm lange planker. Med Q-LOC SuperClick-system. 
Nemt at håndtere og legende let at lægge.

Wiking City Life
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Wiking Eg City Life,  hvid matlak



Wiking  Bøg     Plankegulve
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  Plankegulve fremstillet af udsøgt bøg er et bane-
brydende nyt produkt på markedet.
  Wiking Gulve har i et tæt samarbejde med det 
kendte ikon Jim Lyngvild designet og udviklet de før-
ste tre gulve.  Inspirationen er hentet i vikingernes 
fantastiske fornemmelse for at bygge imponerende 
langskibe og haller af træ.

   Materialet til produktion af denne skønne træsort, 
som er det danske nationaltræ, hentes udelukkende 
af Wiking Gulve hos veldrevne danske skove.
   Den danske bøg er en hård og stødbestandig træ-
sort af særdeles høj kvalitet. Med karakteristiske 
lige åretegninger i et tæt mønster er bøgen stærk og 
exceptionel velegnet til trægulve.

      Wiking Bøg Ravnsborg, natur matlak
      Ravnsborg gulvet lagt i en skøn forening med Invita Køkkener hos Jim Lyngvild.

     Wiking Bøg Freja, hvidolie



Wiking  Bøg     Plankegulve
   Wiking Bøg Freja:  det feminine og klassiske. 
Elfenbensfarvet hud og rene linjer, i princippet 
uden knaster og forstyrrende elementer. Kærlig-
hedens gudinde er uimodståelig og nærmest per-
fekt.  

   Wiking Bøg Ravnsborg: et gulv med liv og glød, 
der viser træets ”Blodåre” og med masser af struk-
tur. Et unikt stykke kunst, som kun naturen, og 
flere hundrede års tålmodighed kan skabe. Et ru-
stikt look, de ligner noget der har ligget og lagret, 
glemt og gemt i mange mange år.

   Wiking Bøg Ull: Ull er gud for den utæmmede 
natur og vintersport. Han bor i området kaldet taks-
dale, et vildt og tilgroet område, hvor kun den sande 
naturånd kan overleve. Gulvet Ull, rummer samme 
egenskaber. Det er på en gang elegant, men også råt 
og uforfinet. Det udstiller alle bøgetræets smukkeste 
karakter, med liv, kerne  og ånd. Ull er for dem der 
omfavner det naturlige look i stuen, i køkkenet eller 
andre steder, hvor man ønsker kernetræets holdbare 
og  rå tone.
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      Wiking Bøg Ull, naturolie      Wiking Bøg Ull, naturolie



I vikingetiden kaldte man bøg 
for bog. Når vikingerne skulle 
skrive noget, lavede de en stav 
af bøgetræ og snittede runer 
ind i den.

De ældste bøgetræer i Danmark 
vokser i Klinteskoven på Møn 
og er omkring 400 år gamle. 

Bøg -
træ til alt
fra ispinde til     
trægulve

 
   Fagus Sylvatica blev først rigtig udbredt i 
Danmark i jernalderen og vikingetiden.
   Bøg bliver op til 40 meter højt og stammen 
kan blive op til 2 meter i diameter.
   Bøgens styrke gør, at bøgetræ  anvendes  
særdeles bredt: møbler, køkkenborde, lege-
tøj, træsko og plankegulve m.m.

24

Bøgen springer ud i begyndelsen
af maj og på unge træer bliver de      
visne blade siddende på træerne    
vinteren over.  

De fleste bøgetræer har grå, tynd  
og glat bark. 



Wiking Bøg Ravnsborg
Naturolie / Natur matlak

Wiking Bøg Freja
Hvid matlak / Hvidolie

Wiking Bøg Ull
Naturolie / Natur matlak

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm  tyk, 
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer: 
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.
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Q-LOC SuperClick-system, 15 mm  tyk, 
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer: 
22 mm tyk, 235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm  tyk, 
185 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer: 
22 mm tyk, 185 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.



Wiking  Ask   Plankegulve
Wiking Ask Plankegulve fremstilles af udsøgt 
dansk ask, der er hårdt og stærkt kvalitetstræ.

Ask er en smuk lys træsort med en helt unik 
struktur i brunligt til rødligt kernetræ. 

Ask-plankerne er opbygget i 3 lag med mellem- 
lag af fyr. De afrundede kanter fremhæver de 
enkelte plankers bredder på 185 og 155 mm.
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Wiking Ask Select er det lyse, stilfulde gulv 
behandlet med hvidolie eller hvid matlak. 
Helt uden kernetræ og næsten knastfrit

Wiking Ask Natur er et gulv med et harmonisk 
farvespil af dæmpede overgange til det mørkere 
kernetræ. Næsten knastfrit. Fås behandlet med 
hvid matlak eller hvidolie og med naturolie eller 
natur matlak.

    Wiking Ask Country Life, hvidolie Wiking Ask Select, hvidolie



Wiking  Ask   Plankegulve
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Wiking Ask Country Life er det rustikke gulv med 
levende farvespil fra kernetræet og flotte knas-
ter og fyldinger.

Wiking Ask City Life er 90 mm brede planker - 
som gulvene i klassiske byggerier. Et levende 
gulv med flotte farvenuancer og få knaster. 

Wiking Ask Prestige er ekstra brede gulvplanker
- 235 mm - i sorteringerne Pacific og Atlantic.

Wiking Ask Natur, naturolie Wiking Ask Natur, hvid matlak



Ask 
fra danske 
skove

Dansk ask
Fráxinus exelsior, bliver under 
gunstige betingelser et op til 
40 m højt træ med en  høj rank 
stamme og en hvælvet åben krone.

I skovbruget foretrækkes 
han-asketræer da de har større 
ved-produktion end hun-træer, 
der hvert år skal bruge energi 
på frøproduktion.

En stor del af den værdifulde 
danske ask anvendes til gulve 
og møbler.
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Askens frø har vinger som 
bliver brune om efteråret

Ask har høje ranke stammer



Fra vikingetidens hellige træ 
til redskaber og designermøbler

Yggdrasil, asken 
der var vikingernes  
verdenstræ, stod i 
Asgård. Grenene 
bredte sig over hele 
verden. Under hver 
af de tre rødder var 
der hellige kilder. 
Ved den ene rod 
boede de tre norner, 
gudinderne 
der rådede over 
alle menneskers 
skæbne.

Redskaber og 
værktøj. Askens 
hårde og elastiske 
ved har altid været 
det foretrukne 
materiale til 
redskaber.

Skafter til økser, 
spader og grebe 
var altid af ask, og 
træet blev også i 
vid udstrækning 
brugt til stiger og  
til ski, hvor træets 
evne til at fjedre 
har afgørende 
betydning.
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Ask og danske 
møbelklassikere
Møbelarkitekten Hans J. Wegner var ikke i 
tvivl, da han i 1943 skabte prototypen af 
Kinastolen, der har armlæn af en næsten 2 
meter lang dampbøjet rundstok. Den skulle 
laves af ask.

”Man skal være vokset op med træet for 
at forstå det. Træet skal vokse under gunstige 
vilkår, fældes, skæres op og lagres, gerne helt 
op til 15 år, før det kan blive til møbler”, 
udtalte Hans J. Wegner, der var en virkelig 
træmand.



Wiking Ask Select
Hvidolie

Wiking Ask Select
Hvid matlak

Wiking Ask Natur
Hvid matlak / Hvidolie

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.
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Wiking Ask Natur
Hvid matlak / Hvidolie

Wiking Ask Natur
Naturolie / Natur matlak

Wiking Ask Country Life
Hvid matlak / Hvidolie

Wiking Ask City Life
Hvid matlak / Hvidolie

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
185 og 155 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk, 
185 mm bred, længder: 2200-2350 mm.

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
90 mm bred, længde: 1200 mm.
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Wiking plankegulve med Q-LOC eller not og fer
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Wiking Ask Prestige Pacific
Hvidolie / Hvid matlak*

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,
235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

 * Fås også med naturolie / natur matlak

Wiking Ask Prestige Atlantic
Hvidolie / Hvid matlak*

Q-LOC SuperClick-system, 15 mm tyk, 
235 mm bred, længder: 1600-2350 mm.

Not og fer, 22 mm tyk,     Not og fer, 22 mm tyk,
235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.  235 mm bred, længder: 2200 og 2350 mm.

               * Fås også med naturolie / natur matlak                * Fås også med naturolie / natur matlak

32



Wiking plankegulve med Q-LOC eller not og fer
Wiking 3-lags Plankegulve
Wiking Gulve arbejder for, at 
kvalitetstræer bliver kvalitetsgulve.

Derfor er vore plankegulve, uanset 
tykkelse og bredde, opbygget i tre lag 
i træ - en klar forbedring af det tradi-
tionelle massive trægulv.

I 3-lags plankerne er det midterste lag 
træ vendt på tværs. Det reducerer træets 
naturlige bevægelser med op til 70%, så 
plankerne bliver stabile og formfaste. 

Kun det bedste træ bliver udvalgt til 
toplaget, der er 4 til 7 mm tykt, så det kan 
holde til mange afslibninger, hvis det 
skulle blive nødvendigt.

Plankerne leveres rette og uden krum-
ninger. Det giver en problemfri lægning, 
som kan udføres af én person.

Den specielle lamel-opbygning gør det 
muligt at fremstille meget brede gulvplanker 
med stor slidstyrke helt ned til 15 mm i tyk-
kelsen.

Den enestående stabilitet er en unik 
fordel, når trægulvet lægges på gulvvarme 
eller hvor der er store udsving i tempera-
tur og fugtighedsgrad, som f.eks. i 
sommerhuse.

Q-LOC 
- Wikings SuperClick-
system
Det nyudviklede og avancerede 
Q-LOC SuperClick-system gør det 
legende let og hurtigt at lægge et planke-
gulv uden brug af hverken specialværk-
tøj, clips eller lim.

Wiking Gulve fremstiller plankegulve 
med Q-LOC i fyr, ask, eg, douglas, lærk 
og bøg  til svømmende nedlægning  i 
tykkelsen 15 mm og i bredderne 90, 155, 
185 og 235 mm.

Q-LOC SuperClick-teknologien sikrer 
en hidtil uset præcision. De enkelte plan-
ker foldes ned på plads, endestødene 
bliver låst sammen af en fjedrende plast-
liste.

Skibsplankegulve 
De mørke gummifuger fremhæver de 
enkelte gulvplankers bredde og giver 
gulvet et maritimt look.

Alle Wiking Gulves typer af gulvplan-
ker med Q-LOC kan leveres som skibs-
planker med sort gummifuge.
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Et karakteristisk ’click’ bekræfter, at 
plankerne er korrekt monteret - og de 
bliver lig gende, uden sprækker eller 
ujævnheder. Det er nærmest umuligt at 
gøre noget forkert.

Ved ombygning kan gulvet nemt af-
monteres. Og det er nemt at udskifte én 
enkelt planke under lægningen.

Plankegulve 
med not og fer 
Det store udvalg af plankegulve med not 
og fer til svømmende nedlægning eller 
montering på strøer er en væsentlig del 
af Wiking Gulves sortiment.

Gulvplanker med not og fer - også på 
endestød - fås fra 22 til 32 mm tykke og i 
bredder fra 185 til 235 mm. 

22 mm tykke Wiking gulvplanker med 
not og fer er godkendte til lægning på 
strøer med max. 60 cm strøafstand.

32 mm tykke Wiking gulvplanker 
bruges til endnu større strøafstande.



Valg af træsort
Uanset hvilken træsort plankegulvet fra 
Wiking Gulve er fremstillet af, kan du altid 
være sikker på, at træet kommer fra bære-
dygtige danske og nordeuropæiske skove, 
hvor hensynet til naturen spiller en alt-    
afgørende rolle.

Fyr er uden sammenligning den mest an-
vendte træsort til nordiske gulve. Wiking 
bruger kun skovfyr fra nordsvenske skove. 
Det betyder at træet er vokset langsomt, 
har tætte årringe og et højt indhold af har-
piks, som gør gulvet slidstærkt og yderst 
behageligt at gå på.

Wiking Gulves stabile 3-lagsplanker sik-
rer problemfrie lyse fyrregulve, som ikke 
krummer eller får store mellemrum mel-
lem plankerne.

Ask har styrke -egenskaber, der på flere 
punkter overgår egetræ - og det har større 
slidstyrke end bøg, når det har groet under 
ideelle betingelser, som her i Danmark.

Wiking Gulve er pionér når det gælder 
plankegulve af dansk ask - gulve med høj 
brugsværdi - flot farvespil, stor slidstyrke 
og nemt at vedligeholde.

Eg blev tidligere brugt til parketgulve. Men 
ved omhyggelig udvælgelse af de bedste 
danske egestammer og forarbejdning til 
3-lags planker kan Wiking Gulve tilbyde eg 
som brede planker med stor slidstyrke.

Eg er lidt hårdere at gå på end fyr og ask. 
Træet får med tiden en mørkere nuance.

Lærk har karakteristiske smalle årer. Træ-
ets høje indhold af naturlige olier giver ro-
buste gulvplanker, som er utrolig elastiske.

Bøg er en hård og stødbestandig træsort af 
særdeles høj kvalitet. Med karakteristiske 
lige åretegninger i et tæt mønster er bøgen 
stærk og exceptionel velegnet til trægulve.

Douglas har færre knaster end fyr og 
lærk samt brede åretegninger med efter-
tragtede rødlige årringe. Det store indhold 
af harpiks giver gulvplanker med de sam- 
me gode egenskaber som fyrplanker.

Der kan forekomme mindre svindrevner 
i og mellem plankerne, når gulvvarme er 
kombineret med lav luftfug tig hed i huset. 
Den indendørs luftfugtighed bør være 
mellem 40 og 60% RF.

Det er fornuftigt i perioder med lav luft-
fugtighed, at vaske gulvet oftere, da det 
er medvirkende til at opretholde et sundt 
fugtighedsniveau i plankerne.

Gulvplankerne lægges på tværs af 
varmerør. Lægges plankerne på langs af 
varmerør, skal der anvendes en trykforde-
lingsplade under plankerne.

Matlakerede gulvplanker er behandlet i 
en avanceret proces, hvor det færdigpud-
sede træ grundes med primer og derpå 
påføres 8 lag lak - de sidste 2 lag lak er en 
speciel ekstra slidstærk matlak.

Lakerede gulve er nemme at holde rene 
med støvsuger eller let vask.

Færdes der dagligt mange på gulvet, som 
f.eks. på et kontor, eller er der legende 
børn og hunde i husstanden, bør man 
være opmærksom på, at et lakeret gulv kan 
få ridser, der kun kan fjernes ved afslib-
ning og ny lakering.

Lud
Ludning af fyr og douglas med traditionel 
lud - en stærk alkalisk opløsning - er en 
for behandling, der effektivt går ned i træet 
og reducerer nåletræets naturlige gulning.
    Wiking gulve anvender denne metode 
i modsætning til den nemme genvej med 
at påføre træets overflade et tyndt lag gen-
nemsigtigt hvid maling. 

Wiking Gulve kalder denne tidskræ-
vende behandling for Antik-lud - i mod-
sætning til den nemme genvej med at 
på føre træets overflade et tyndt lag gen-
nemsigtig hvid maling.

Træ 
- et levende naturmateriale
Hver enkelt gulvplanke er enestående i 
årer og struktur. Derfor vil der altid være   
variationer fra planke til planke.

Ved lægningen er det vigtigt at tage gulv-
planker fra flere pakker, så mere markante 
variationer bliver jævnt fordelt over gulv-
fladen. Dette har især stor betydning, når 
der vælges en rustik sortering.

Træ vil altid arbejde afhængig af tempe-
ratur og fugtighed. Når gulvet skal lægges 
skal rummet være opvarmet til den kom-
mende rumtemperatur - min. 15° C - og  
luftfugtigheden skal være mellem 40 og 
60% RF.
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GulvLeksikon

1 - Gulvplanker
2 - Mellemlag, varmefordelene
3 - Varmerør på varmefordelingsplader
4 - Strø 1

2

3

4

Oliebehandlet eller lakeret?
Gulvplankerne leveres fra Wiking Gulve med 
en overfladebehandling, der gør rengøring og 
pleje let.

Oliebehandlede gulvplanker har fået en 
grundig behandling med en original diffu-
sionsåben naturolie eller hvidolie.

Et oliebehandlet gulv kræver lidt mere pleje 
end et lakeret. Til gengæld vil det efter hver 
vask og efterbehandling stort set fremstå som 
et nyt gulv.

Fugten fra gulvvask får træet til at rejse sig, 
så mærker efter stød og ridser forsvinder, og 
gulvfladen igen bliver glat.

Gulvvarme
Alle Wiking gulvplanker er fremstillet i 
den stabile 3-lags opbygning, der gør dem 
velegne de til at lægge oven på gulvvarme.

Det er vigtigt at gulvvarmeanlægget, 
uanset om det er nedstøbt i beton eller pla-
ceret direkte under trægulvet, har været i  
drift før lægningen af trægulvet, for at kon-
trollere funktion og tæthed.

Når gulvet er monteret hæves tempera-
turen langsomt for at undgå svindrevner. 
Samme fremgangsmåde anvendes ved  
fyringssæsonens start og slutning.

Temperaturen på trægulvets overflade 
må aldrig overstige 27° C (måles med infra-
rødt termometer).

Med et lamelopbygget gulv forhindres til 
en vis grad de dimensionsændringer der 
naturligt er at finde i træet, på grund af den 
underliggende lags-opbygning, som gør 
den mere stabil. Svømmende gulve kan 
og skal kunne bevæge sig frit i forholdet 
til undergulvet. Det betyder, at de mindre    
dimensionsændringer hovedsagligt ses 
som en ændring i afstanden mellem gulv 
og væg som jo er dækket af en fodliste. 

De største skader der kan forekomme 
på et svømmende gulv er som regel i for-
bindelse med ekstremt lav luftfugtighed, 
og for høje temperaturer på gulvvarmen. 
Dette vil udtørre plankerne, hvorfor der 
er høj risiko for at der kan opstå skader i 
træet som f.eks revnedannelser og tvær-
krumme planker, også kaldet vaskebræt. 

Opstår der vaskebræt (er plankerne 
krumme ved at de bliver højere ved sam-
lingerne og lavere på midten), kan det tyde 
på, at luftfugtigheden i en længere periode 
har været for lav. 



Svømmende gulv

Gulvplankerne lægges som en sammen-
hængende plade på et plant og fast underlag 
af helt udtørret beton eller træfiber-plade. 
Målt med en 2 meter retskinne må der kun 
være højdeafvigelser på +/- 2 mm.

Mellem beton og gulvplanker skal mon-
teres gulvunderlag med dampspærre, her 
anbefales No Noise fra Wiking.

Dampspærre må aldrig anbringes oven på 
træfiberplade, da det kan give råd og svamp 
i underliggende træ.

Mod alle vægge og rørgennemføringer 
skal der være 10 mm afstand af hensyn til 
gulvplankernes naturlige bevægelser. 

Underlag til svømmende gulv
Svømmende plankegulve på beton skal 
lægges på et underlag, der dels optager 
små ujævnheder, dæmper trinlyd og giver 
den elasticitet, som gør gulvet lige så be-
hageligt at gå på, som et plankegulv mon-
teret på strøer.

Rengøring af 
oliebehandlede gulve

Rengøring af gulve af fyr, ask, lærk og 
douglas foretages med støvsugning og vask 
med fedtholdig gulvsæbe - hvid eller natur - 
som får lov at trænge ned i gulvet.

Hver 5.-7. gulvvask bør ske med Trip 
Trap oliesæbe, der tilfører gulvet olie, som 
beskytter mod udtørring og giver en ved-
ligeholdelsesvenlig overflade. Følg brugsan- 
visningen.

Rengøring af gulve af eg foretages ved 
støvsugning samt vask og aftørring i én ar-
bejdsgang med en opvredet klud.

Hent pleje- og rengøringsvejledning på 
www.wikinggulve.dk

Pleje af lakerede gulve
Efter lægningen er et lakeret Wiking plan-
kegulv klar til brug.

Efter behov kan gulvet behandles med 
Trip Trap lakpleje, der giver lakken en 
slidstærk hinde og skjuler små ridser.

Rengøres ved støvsugning og let vask i 
gulvsæbe uden hvidpigmentering.
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Hvidolierede gulve af eg efterbehand-
les med Trip Trap plejepasta - hvid - ikke 
plejeolie, da gulvet derved kan blive skjol-
det. Følg brugsanvisningen.

Wiking-brochuren er udarbejdet af Asbjørn Kommunikation i 
samarbejde med Grafisk Designer Lena Axelsen. 
Illustreret af Anders Mark Vognsen. 
De fleste fotos er optaget i private hjem, mens der til fotos på 
siderne 26 og 27 er lånt møbler hos Brdr. Sørensen  
Møbler, Aalborg og DecoFlame, Nørresundby (side 10).

1 - Gulvplanker
2 - Gulvunderlag

3 - Betonunderlag

1

2

3

Gulv på strøer
Traditionel gulvkonstruktion, hvor plan-
kerne fastgøres til strøerne med special-
skruer af typen Plataflex 4,2x45/55. Alle 
endestød skal fuldlimes med vandfast lim.

Wiking gulvplanker i tykkelsen 22 mm 
med not og fer er godkendte til lægning 
på strøer med max. 60 cm strøafstand.

Ved bjælkeafstand op til 80 cm skal en 
50x100 mm regel skrues op under gulvet 
som frithængende hjælpestrø. Ved bjæl-
ker med afstand på op til 100 cm kan der 
forskalles med 25x100 mm, hvilket også 
giver mulighed for montering af gulv-
varme mellem forskallingen.

Før montering af gulvplankerne kontrol-
leres at strøerne ligger fast og helt i plan. 
Målt med en 2 meter retskinne må der højst 
være afvigelser på +/- 2 mm.

Der skal monteres dampspærre under 
strøerne - aldrig mellem strøer og gulvplan-
ker.

Mod alle vægge og rørgennemføringer 
skal der være 10 mm afstand af hensyn til 
plankernes naturlige bevægelser.

Hent den udførlige lægningsvejledning 
på www.wikinggulve.dk eller følg TRÆ64, 
Lægning af trægulve fra Træbranchens  
Oplysningsråd. 

Pleje af oliebehandlede gulve
Wiking plankegulve med overfladebe-
handling af hvidolie eller naturolie skal 
have en let efterbehandling inden de er 
klar til brug.

Hvidolierede gulve af fyr, ask, lærk 
og douglas efterbehandles med Trip Trap  
plejeolie - ekstra hvid. Gerne med maskin-
polering. Følg brugsanvisningen.

Naturolierede gulve af ask og eg efter-
behandles med Trip Trap plejeolie - natur. 
Gerne med maskinpolering. Følg brugs- 
anvisningen.

Bøg og gulvvarme
Plankegulve af bøg udvider sig og træk-

ker sig mere sammen end andre træsorter.
Gulvvarme medfører en øget udtørring, 

som forårsager ekstra sammentrækning.  

Gulvfladen fastholdes kun af fodliste og 
sandliste. 

Der må ikke sømmes eller skrues ned i 
underlaget. Tunge elementer som f.eks. 
et køkken, må ikke anbringes oven på et 
svømmende gulv, men skal stå på et selv-
stændigt underlag af f.eks. træfiberplade i 
gulvplankernes tykkelse.

Plankegulve med Q-LOC er skabt til 
svømmende gulve, da de både fastlåses i 
plankernes længde og endestød (planker-
nes endesamlinger).

Planker med not og fer skal fuldlimes i 
plankens længde og endestød med vand-
fast lim. Læg limen i 2 ubrudte striber i 
notgangens under- og overside.

Endesamlinger i 2 naboplanker skal min. 
være 50 cm forskudt. Undgå ensartet for-
skydning af endesamlingerne.

Hent den udførlige lægningsvejledning 
på www.wikinggulve.dk eller følg TRÆ64, 
Lægning af trægulve fra Træbranchens  
Oplysningsråd. 

 I vinterperioden skal påregnes mindre 
svindrevner i og mellem plankerne. (Store 
fugedannelser kan også skyldes mangel-
fuld limning ved montage). Gulvvarme vil 
være med til at udtørre trægulvet og har 
du brændeovn eller genvex anlæg for-
stærkes dette.

Trægulvet stiller krav om, at du i perio-
der med lav luftfugtighed kan være nødt 
til at tilføre rummet nogen fugt ved hjælp 
af en elektrisk luftbefugter.

For at trægulvet skal fungere optimalt 
bør luftfugtigheden ligge mellem 40 og 
60 % RF. Vær opmærksom på, at det er dit 
ansvar, at disse forhold er til stede og det 
betyder i praksis, at hvis gulvet udsættes 
for hård eller langvarig udtørring (30% rf. 
og derunder) er Wiking Gulve uden an-
svar for eventuelle følgeskader.



Bæredygtig dansk kvalitet - se mere på 
www.wikinggulve.dk eller ring 97 52 56 00

Hesthøjvej 16, DK-7870 Roslev
Telefon +45 97 52 56 00
Telefax +45 97 51 30 44

wiking@wikinggulve.dk
www.wikinggulve.dk

www.facebook.com/wikinggulve  




