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DOBBELT 
SILDEBENS-

PARKET
Sildebensgulv med eksklusivt look

 Leveres med slidstærk
overfladebehandling fra fabrik. 
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MASSIVT SILDEBENSPARKET 
MED ET EKSKLUSIVT LOOK
Bring en fashionabel atmosfære ind i dine omgivelser med 
Junckers Dobbelt Sildebensparket.

Trægulve i geometriske mønster-
designs fortæller historien om slotte, 
klassiske palæejendomme og museer. 

Æstetikken og den tidløse elegance ved 
et sildebensparketgulv er enestående 
og kan absolut også spille rollen som 
det stilfulde indspark i moderne boliger 
og arkitektur. 

Uanset om der lægges et normalt 
sildebensparket, sildebens plankegulv 
eller et dobbelt sildebensgulv, kan et 
sådan trægulv være med til at skabe en 
hel unik atmosfære i ethvert rum.

Dobbelt Sildebensparket er inspireret af  
et klassisk mønster tilføjet et eksklusivt 
look, som passer til enhver pengepung. 

Dobbelt Sildebensparket er udformet  
af 100 % massivt parketgulv. Hvert  
gulvbræt består af to rækker stave. 
En række med en stav i fuld længde 
og en række med to halve stave.

Gulvet installeres via fuldlimning og 
giver derfor i en behagelig trinlyd.
Er velegnet til både nybyg og 
renovering.
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100 % massivt trægulv

Dobbelt Sildebensparket er produceret 
af 100 % massivt træ i enten bøg, eg 

eller moseeg.

Samlet længde på gulvbrættet er  
516,6 mm, bredden er 129 mm og 

tykkelsen er 14 mm og 22 mm.

Forskellige nuancer

Alle Dobbelt Sildebensparketgulve fås 
overfladebehandlet fra fabrik med lak 
eller olie og i et bredt udvalg af farver.

Sorteringen Harmony

Harmony har et naturligt udseende 
med mere udtalt farve- og 

strukturvariation mellem de enkelte 
stave. 
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Dobbelt Sildebensparket fås i følgende træsorter og farver

BØG

BØG NORDIC SYLVAKET

BØG NORDIC

BØG SYLVARED

MOSEEG

BØG SYLVAKET

BØG RAW SUGAR

EG DRIVTØMMERGRÅ BØG SORT OLIE

EG NORDICEG EG NORDIC WHITE PLUS

EG NORDIC MOSEEG

Overflade: Ultramat lak Overflade: Klar olie

Overflade: Ultramat lakOverflade: Ultramat lakOverflade: Klar olie, Silkemat lak eller Ultramat lak

Overflade: Sort olie

Overflade: Ultramat lak

Overflade: Klar olie, Silkemat lak eller Ultramat lak Overflade: Ultramat lak Overflade: Klar olie, Silkemat lak eller Ultramat lak

Overflade: Ultramat lakOverflade: Klar olie, Silkemat lak eller Ultramat lak



•

LEVERES 
MED EN 
SLIDSTÆRK 
OVERFLADE
Dobbelt Sildebensparket er 
overfladebehandles fra fabrik 
og det betyder:

• At der spares en fordyrende   
 arbejdsgang, fordi gulvet ikke skal   
 slibes, spartles og overfladebehandles  
 efter installation.

• Meget kortere installationstid 
 sammenlignet med traditionel   
 sildebensparket.

• Minimale støvgener under installation.

• Optimal slidstyrke og ensartet udseende.
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