OAK SKY
Hvítt, hálfgegnsætt bæsið á þessu eikarplankaparketi úr Lux-línunni jafnar út dökkar og ljósar andstæður í viðnum og hleypir hlýjum tónum
eikarinnar mjúklega í gegn. Fíngerð fösun á öllum brúnum plankanna gefur gólfinu klassískt og áhrifamikið útlit. Hver planki er burstaður af
kostgæfni til að draga fram náttúruleg einkenni viðarins. Ultra-matt lakkið dregur fram náttúruleg einkenni viðarins og lætur hann líta út fyrir að
vera nýsagaður. Þetta dregur mjög úr glampa og verndar gólfið við daglega notkun.
UPPLÝSINGAR UM VÖRU

STAÐREYNDIR

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

ArticleNumber

151N8AEKB4KW240

Design

1-strip

TestMoistureContent

7%±2%

EANCode

7393969044189

Grading

Lively

TestMinimunMeanDensity

>500 kg/m³

RefiningTreatment

Microbeveled 4-sided,
Brushed

Range

Kährs Original

TestReactionToFire

Dfl-s1

Collection

Lux Collection

TestFormaldehydeEmission

E1

Mál

2420 x 187 x 15 mm

Resandable

2 times

TestContentPCP

≤ 5 x 10-6n

AreaPerPackage

2,72 m²

NaturalOrStained

Stained

TestBreakingStrength

NPD

AreaPerPalletM2

122,4

BrinellValue

3,7

TestThermalConductivity

0,14 W/mK

Upplýsingar um
pakkann

Pakkar gætu innihaldið
upphafs- og endaborð

Joint

Woodloc® 5S

TestThermalResistanceRValue .11 (m2K/W)

FloorHeating

Já

TestBiologDurability

Class 1

DETAILDESCRIPTION

CoreMaterial

Pine/Spruce/Alder

TestCarb2

Compliant

Öll náttúruleg litbrigði geta komið fyrir í viðnum, frá
ljósbrúnum yfir í dökkbrúnan. Safaviður kann að
koma fyrir. Í viðnum eru stórir, þéttir og svartir
kvistir, fyllingar og sprungur. Kvistir, fyllingar og
sprungur koma fyrir í öllum stærðum og með
ójöfnu millibili.

Thickness

15 mm

SurfaceColour

Hvítur

COLOURCHANGE
Litaður viður – merkjanlegar litabreytingar verða
með tímanum
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Lýsingar og myndir
Öll sýnishorn, myndir og vörulýsingar, auk upplýsinga á myndum og í bæklingum, eru eingöngu til staðar til að gefa áætlaða hugmynd um
vörurnar sem þar koma fram. Þessar myndir og upplýsingar skulu ekki vera hluti af samningi eða hafa neitt vægi í samningi og ættu einungis að
þjóna lýsandi tilgangi fyrir vöruna. Við getum ekki ábyrgst að tölvuskjár eða prentuð mynd gefi nákvæma mynd af endanlegum lit á vörunni.
Varan sem þú kaupir gæti verið lítillega frábrugðin myndunum á þessu riti.
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