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Bemærk at træ er et levende materiale, og det leverede gulv kan derfor afvige fra det viste.

MOLAND SUPER EG
COOPERS NATURAL OAK, BRUSHED / DESIGN / 10 MM
PRODUKTBESKRIVELSE

KVALITET

OM MOLAND SUPER EG

Moland SUPER Eg er produceret med omtanke af bæredygtigt europæisk eg. Det er et
trægulv med høj slidstyrke og livstidsgaranti*.
Vælg de flotte brede planker, som med en unik
Titanium-finish har 8 lag af lak. Smukt som
bare pokker og slidstærkt ud over alle grænser - designet til intensiv brug.
*Livstidsgaranti jvf. Moland SUPER Eg
garantibestemmelser.

Moland-varemærket er lig med mange års
erfaring samt et højt kvalitetskrav til vores
talrige innovative løsninger inden for træog vinylgulve samt overfladebehandlinger.
Produktpaletten omfatter limfri læggesystemer (klick-systemer), strølægning samt
gulve til nedlimning.

3-lags wideplank, med en HDF-kerne og ca
0,6 mm slidlag. For yderligere information; se
specifikationerne.

OPBYGNING

PRODUKTDATA
Varenr.

10406261

Slidlag

0,6 mm

Varenavn

Moland SUPER Eg

Tykkelse

10 mm

Produktserie

Design

Bredde

233 mm

Navn

Coopers Natural Oak

Længde

2050 mm

Type

Wideplank

Kanter

Overflade

UV-matlak
8 x lak fra fabrik

Makrofas på langsiderne og mikrofas over
enderne.

Struktur

Børstet

Opbygning

3-lags

Pr. pakke

2,39 m2

Låsesystem

M5 - Limfri loc, 4 sider
- Easy

Pr. palle

105,16 m2

Lægning

Til svømmende lægning

DB-nr.

2133101

Egnet til gulvvarme? Ja

PRODUKTERIE

Egnet til skibsgulv?

Nej

Lagervare?

Ja, mellemsalg
forbeholdt

Øvrigt

Slidklasse 23/33

Design-serien består af 4 produktgrupper.
Moland SUPER Eg - serien af bæredygtige gulve med høj slidstyrke. Moland Purline
Organic Flooring - et organisk produkt, produceret af naturlige og bæredygtige råstoffer.
Moland Vinyl Cork – robuste vinyl kork gulve,
hvor der er lagt vægt på at bevare det naturlige trælook. Moland High Performance
Laminate – et meget slidstærkt gulv som
ikke skal overfladebehandles. Når du vælger
et gulv fra design-serien tilføres rummet et
visuelt smukt indtryk.
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