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Hos Junckers har vi specialiseret os i
produktion af massive trægulve samt
plejeprodukter til vedligeholdelse
og renovering af trægulve. Vores
gulve er installeret over hele verden i
multifunktionelle sportshaller, boliger og
erhvervsmæssige formål.

Produktionen af bæredygtige trægulve
er baseret på vores erfaring tilbage fra
1930'erne, hvor Flemming Juncker stiftede
Junckers Savværk, med henblik på at
anvende skovens ressourcer på bedst mulig
vis.

Junckers er stadig stærkt fokuseret på
bæredygtighed og lægger stor vægt på,
at man til enhver tid er sikret bedst mulig
teknisk vejledning før, under og efter et
projekt. Vores erfaring er, at det sikrer den
højst mulige kvalitet i det samlede projekt.

OM JUNCKERS
ALLE JUNCKERS
TRÆGULVE OG
PLEJEPRODUKTER
PRODUCERES
I DANMARK

DANSKE HÅND-
VÆRKSMÆSSIGE
TRADITIONER
DANNER
GRUNDLAG FOR
UDVIKLING OG
PRODUKTION

Junckers trægulve designes og produceres
i Danmark. Lokal produktion af produkterne
betyder, at vi kan følge kvaliteten tæt og
også hjælpe med individuelle kundeønsker.
Den rådgivning og vejledning der ydes, er
fra fagpersoner tæt knyttet til den daglige
produktion og derfor med særlig forståelse
for trægulves funktionalitet.

Junckers er repræsenteret i mere end
30 lande via 7 datterselskaber samt
et netværk af forhandlere og agenter.
Eksport udgør to tredjedele af den samlede
omsætning, og produkterne sælges i mere
end 45 lande over hele verden.

W A L K I N G
O N  
D A N I S H  D E S I G N
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Historien om Junckers smukke massive 
trægulve starter i 1930 og er historien om 
en passioneret og innovativ ung mand, der 
havde en filosofi om at anvende skovens 
ressourcer på den bedst mulige måde.

Flemming Juncker blev født i 1904, som søn 
af en sydsjællandsk godsejer, og afsluttede 
sin uddannelse som forstkandidat året 
før han etablerede Junckers Savværk 
i Køge. Junckers drives stadig på 
baggrund af grundlæggerens filosofi om 
ressourceoptimering. Junckers udnytter 
således de svært salgbare produkter fra 
skovene og alle bi-produkter udnyttes til 
produktion af bæredygtig energi.

JUNCKERS ER EN CO2 NEUTRAL 
VIRKSOMHED
Junckers udnytter 100 % af det træ, der 
skoves. I produktionsprocessen anvendes 
betydelige mængder energi til tørring og 
forarbejdning af træ. Bi-produkter som 
bark, flis og savsmuld fra produktionen 
leveres til et lokalt kraftværk, der til 
gengæld returnerer elektricitet til Junckers 
og det offentlige danske el-net.

Da træ er et CO2-neutralt materiale, og 
fordi Junckers producerer mere energi end 
virksomheden selv kan anvende, genereres 
der et stort CO2 overskud, som kommer 
samfundet til gode. Det gør Junckers til en 
CO2-neutral virksomhed.

CERTIFICERET TRÆ - PEFC™  
& FSC®
Vi anvender kun råtræ fra bæredygtigt 
skovbrug, hvor bevoksningerne bliver 
passet og plejet med den største omhu og 
respekt for naturen og hvor der plantes 
nye træer i takt med at træerne fældes. 
Vores råtræ kommer primært fra Danmark, 
Sverige, Tyskland & Polen, hvor skovene 
dyrkes efter bæredygtige principper. 

Siden 2006 har Junckers været CoC-
certificeret (CoC = Chain of Custody) og 
kan derfor sælge produkter certificeret 
i henhold til PEFC™ ordningen, og siden 
2010 også i henhold til FSC® ordningen.

MILJØLEDELSE – ISO 14001
Junckers er certificeret i henhold til ISO 
14001. Miljøledelsessystemet inkluderer 
områderne miljø, energi og sikkerhed ved 
el-arbejde (KLS, kvalitetsledelsessystem til 
egenkontrol).

Junckers væsentligste potentielle 
lokale miljøpåvirkninger er træstøv, 
spildevand og støj. Gennem årene er 
der etableret omfattende faciliteter til 
rensning af luftafkast og spildevand, 
således at miljøpåvirkningerne i dag 
er minimeret, og myndighedskravene 
overholdes med tilfredsstillende margen. 
Miljøpåvirkningerne måles regelmæssigt 
som led i overholdelsen af vores 
miljøgodkendelse.

CE-YDEEVNEDEKLARATION
Junckers gulve er CE-mærket, en garanti 
for at EU’s lovkrav er overholdt i forhold 
til sikkerhed, sundhed og miljø. 

Som grundlag for en CE-mærkning 
ligger altid en ydeevnedeklaration, der 
præcist viser hvordan der leves op til 
specifikke lovkrav. Dette gælder f.eks. 
brandmodstand, afgasning, styrke, 
friktion mv.

PEFC/09-31-004

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Spørg Junckers efter PEFC™  
eller FSC® certificerede produkter
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ISO 14001 – ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT
Junckers er certificeret iht. ISO 14001. 
Miljøledelsessystemet omfatter desuden 
områderne arbejdsmiljø (OHSAS 18001) 
samt energi og sikkerhed ved el-arbejde 
(SKS). 

EPD – MILJØVAREDEKLARATION
Nøgleordet i en DGNB certificering 
er transparens og Junckers 
dokumentationspakke indeholder derfor 
også en EPD, der evaluerer vores trægulves 
miljøpåvirkning.

Grundlaget for Juncker´ EPD´er en 
livscyklusvurdering, der fokuserer på 
miljøbelastninger fra følgende faser:

A1: Udvinding af råstoffer
A2: Transport af råstoffer til fabrik
A3: Produktion
Gulvenes miljøpåvirkning er dermed belyst i 
et forløb fra vugge til port og dokumenterer 
bl.a. CO2 aftryk, forbrug af energiressourcer 
samt affaldsstrømme.

UN GLOBAL COMPACT
Siden Junckers Industrier blev grundlagt, 
har virksomhedens sociale ansvar været 
en integreret del af den måde, vi driver 
forretning på. 

Junckers tilsluttede sig derfor i 2011 de 
10 principper i UN Global Compact, og 
har siden da årligt beskrevet fremdriften 
i arbejdet med de enkelte principper i 
virksomhedens CSR rapport.

Junckers producerer massive parket- og 
plankegulve. Der er derfor udarbejdet en 
miljøvaredeklaration (EPD) for hver af de 2 
produktgrupper.

Begge EPD´er er af COWI A/S 
tredjepartsverificeret iht. ISO 14025.

INDEKLIMA
Junckers massive trægulve, vandbaserede 
lakker samt indendørs olier er 
Indeklimamærket og dermed VOC-
reduceret. 

Et indeklimamærket produkt har 
gennemgået omfattende prøvning for 
afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke 
er lugt eller kemiske stoffer i gulvet eller 
produkterne, der negativt kan påvirke 
luftkvaliteten i rummet.

SUNDE OG 
SLIDSTÆRKE 

TRÆGULVE
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OLIE

Junckers olierede trægulvefremhæver
træets glød og giver en blød, naturlig
overflade, der er holdbar og let at
vedligeholde.

SILKEMAT LAK

Med en silkemat lakeret overflade får du et 
glansfuldt og let skinnende trægulv, som i 
højere grad reflekterer lyset, samtidig med 
at der ikke gås på kompromis med styrke og 
holdbarhed. 

ULTRAMAT lAK

Med en ultramat lakeret overflade får du et 
stærkt og holdbart trægulv med den laveste 
mulige glansgrad og derfor nærmest ingen 
lysreflektion i overfladen. 

UBEHANDLET 
 
Den rå overflade af træet kræver behandling
med en af Junckers professionelle olier eller
lakker før brug.

Vores produkter er vandbaserede, nemme at
bruge og milde mod miljøet.

VÆLG DIT PERSONLIGE
UDTRYK
Junckers trægulve leveres færdigbehandlet med olie eller lak, klar til brug.
Alternativt kan du vælge et ubehandlet gulv, hvis du foretrækker at
overfladebehandle det selv, inden du tager det i brug.

BØRSTEDE OVERFLADER

UDEN FARVE
Et massivt trægulv, som er børstet, tilfører
rummet en hel ny dimension. Kombinationen
af trægulvets betagende udseende og
børstningen, der fremhæver træets struktur,
tilfører endnu en sanseoplevelse til rummet.

MED FARVE
Et massivt børstet og farvet trægulv er intet
mindre end en unik oplevelse. De visuelle
detaljer, som tilføres ved hjælp af farve og en
fremhævet træstruktur, giver et ultimativt
gulv, der udstråler både stil og personlighed.

FARVEDE GULVE

Et massivt trægulv med farve kan være
den ekstra feature, som tilfører rummet
individualitet.

Med et bredt udvalg af farver, der fremhæver
træets elegante detaljer opnås et helt unikt
look.



8CCP HEADQUARTER I EG PARKET
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GULVVARME OG
TRÆGULVE
FRIHED TIL AT INDRETTE UDEN RØR OG RADIATORER

DU KAN VÆRE SIKKER PÅ,
AT DIT MASSIVE TRÆGULV
FUNGERER PERFEKT MED
GULVVARME

Junckers kan som den eneste producent af
massive trægulve garantere, at vores gulve
virker med gulvvarme. Hvert år leverer vi
tusindvis af kvadratmeter trægulve til brug
sammen med gulvvarme. Det har vi gjort i
mere end 25 år.

Uanset om dit gulv skal lægges i en bolig,
en butik, et kontor, en sportshal eller i et
dansestudie, får du den samme høje kvalitet,
der kendetegner alle Junckers massive
gulve.

For arkitekter, håndværkere og bygherrer
er det nemt at kombinere Junckers
gulvsystemer med gulvvarme. Med
konkurrerende gulvsystemer er det ofte
nødvendigt med fordyrende tilpasninger.
Hos Junckers har vi endnu til gode at finde
et varmesystem, der ikke fungerer med
vores gulve. Vi tilbyder fuld teknisk og
designmæssig support, så du kan være
sikker på, at dit gulv performer optimalt. På
den måde får slutbrugeren et gulv, som er
testet og perfekt udformet.

HVORDAN KAN JUNCKERS
GARANTERE KOMPATIBILITET
MED GULVVARME, NÅR INGEN
ANDRE KAN?

Forklaringen er, at Junckers producerer
massive trægulve, som er ekstremt
stabile. Vi opnår dette ved at bruge lang
tid på tørringsprocessen med strenge
kvalitetskontroller undervejs. På den måde
sikrer vi, at de færdige gulvbrædder alle har
et meget ensartet fugtindhold.

Det ensartede fugtindhold betyder, at når
gulvet udvider sig og trækker sig i løbet af
året, som alle trægulve gør, vil et gulv fra
Junckers kun have meget små og ensartede
synlige fuger i fyringssæsonen. Mange
andre produkter på markedet vil have en
tendens til at have større, tilfældige synlige
fuger eller i værste fald medføre skade på
gulvet.

Derfor kan mange andre producenter
ikke anbefale deres gulve til brug med
gulvvarme.
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INSTALLATIONSMETODER
Et nyt trægulv fra Junckers kan installeres på tre forskellige måder og alle
metoder fungerer selvfølgelig sammen med alle typer gulvvarmesystemer.

STRØSYSTEM

Level 78+ er et strø- og
opklodsningssystem til montage af
selvbærende trægulve, med mulighed for
indbygning af trinlydsdæmpning. Anvendes
typisk til ujævne undergulve.

Løsningen er udviklet som et svar på
de voksende lovkrav om lydisolering i
etagebyggeriet. Med Level 78+ og Junckers
TrinlydDæmper opnås en dokumenteret
dæmpning af trinlydstransmissionen
mellem etagerne på 19-20 dB, afhængig af
strøhøjden.

Trinlydsdæmperen monteres på
opklodsningerne, som efterfølgende let
klikkes på strøerne; nivellering til ønsket
højde og rethed udføres uden brug af søm
og værktøjer.

Konstruktionshøjde fra 78-224mm.

BØJLESYSTEM

Installation af gulv med Junckers
bøjlesystem er hurtig og fleksibel. Det
færdige trægulv er ikke mere end 1-2
millimeter højere end selve gulvbrættet.
Bøjlerne klikkes let på plads i et fræset
bøjlespor placeret på undersiden af
brættet og holder på den måde de enkelte
gulvbrædder sammen.

Junckers bøjlesystem lægges flydende på
et selvbærende undergulv af beton eller
træ og er perfekt til både bolig og erhverv.
Alle Junckers trægulve kan lægges med
bøjler. Se tilhørende tekniske datablade for
yderligere information.

LIMSYSTEM

Alle Junckers trægulve kan limes til ethvert
tørt, plant og selvbærende undergulv
af f.eks. beton eller træmaterialer. Et
nedlimet trægulv øger fornemmelsen og
lyden af massivt træ. Nedlimning er en god
løsning til store, åbne arealer, hvor trinlyd
og trommelyd skal minimeres.

Vores meget holdbare og sikre limsystem
består af Junckers flydende fugtspærre, der
først påføres som sikring mod restporefugt
i undergulvet. Herefter fuldlimes trægulvet
med Junckers Parketlim. Junckers
limsystem er velegnet til både bolig og
erhverv.
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JUNCKERS
MASSIVE TRÆGULVE

GULVET ER DET FØRSTE MØBEL I ET RUM.
DET FØRSTE DU SER.

Junckers massive trægulve kombinerer
naturens holdbare charme med ultimativ
designfrihed. På de følgende sider kan
du lade dig inspirere af vores udsøgte
træsorter, unikke farvemuligheder og
kreative overflader.

Vores designere og teknikere assisterer
dig gerne angående dit nye gulvs design
og funktion. Uanset om du ønsker en enkel
nordisk stil, en mere luksuriøs eller 
eksotisk løsning, eller du går efter at 
sætte en helt ny farve på gulvet, vil det 
være helt dit eget gulv. Umuligt at kopiere.

Et massivt plankegulv fra Junckers er en
investering, som øger værdien af din bolig 
eller bygning. 

Men først og fremmest skal det være en 
gevinst at se på og leve med. Give glæde
uden at kræve den store opmærksomhed.
For at indfri dine visioner omkring design 
og funktionalitet, skal en række detaljer 
falde på plads og spille sammen.

Vi opfordrer dig til at inddrage os i dit 
projekt, jo tidligere, jo bedre. Med mere 
end 80 års erfaring og teknisk viden til 
din disposition navigeres du sikkert og 
trygt gennem alle faser af dit køb, fra 
design til teknisk detailbeskrivelse og 
vedligeholdelse.

Du undgår dyre fejltagelser og kan til 
gengæld nyde et gulv, der lever op til dine 
drømme – år efter år efter år.
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HEXPARKET

by CarpEnter CPH & Hartmann
Indret med naturens perfekte mønster.

SILDEBEN
Giver ethvert rum et eksklusivt og elegant udtryk.

PARKETGULVE
Gulvdesign baseret på individuelt udvalgte massive træstave.

Autentisk og med et unikt udtryk.

PLANKEGULVE
Designet af ét helt stykke massivt træ.

Moderne og tidsløst udtryk.
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Hver en træstav i et massivt parketgulv er en
lille del af naturen. Hver træstav rummer dets
eget individuelle mønster og farvenuancer og
grundet det store udvalg af træsorter i bl.a.
bøg, eg, ask og ahorn, kan du være sikker på,
at der også findes et perfekt parketgulv til
netop dit hjem.

Hvad end du holder af det klassiske trælook,
et råt gråligt gulv eller det lette lyse gulv har vi
trægulvet til dig

Med et massivt parketgulv fra Junckers kan
du være sikker på, at du får et unikt gulv, der
både komplimenterer dit hjem og samtidig
sikrer dig et kvalitetsgulv for livet.

MASSIVE
PARKETGULVE
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LA COMÉDIE | SCÈNE NATIONALE DE CLERMONG-FERRAND I BØG SYLVARED
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EG VARIATION
The One @ Furman, USA

STORYHOUSE THEATRE CHESTER CULTURAL CENTRE I MOSEEG
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MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY I BØG SYLVAKET
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Ikke to træer i skoven er ens. Heller ikke to
snit eller færdige gulvplanker. Hver eneste
planke har sit eget spil af åretegninger,
knaster og farvenuancer, formet af vejr,
årstider og skovens dyreliv igennem mange
årtier.

Et massivt plankegulv er et fantastisk syn.
De lange, brede planker med alle deres
naturlige detaljer tilfører ethvert rum en
beroligende elegance og et tidsløst udtryk.

MASSIVE
PLANKEGULVE
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KNIGHTSBRIDGE I EG NORDIC BOULEVARD
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KINGSTON UNIVERSITY TOWN HOUSE I EG NORDIC BØRSTET
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SLACK I MOSEEG
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GREAT NORTHERN I MOSEEG BOULEVARD
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Vi er ikke altid klar over det, men naturens
former og mønstre har stor indflydelse på
arkitektur og boligindretning. Bevidst eller
ubevidst lader vi os inspirere og heksagonen
– den fuldendte sekskant - er blot en af
flere geometriske grundmønstre opstået
på baggrund af naturens kræfter og basale
matematik. Se blot på en bikube, snekrys-
taller eller formen på visse blomster.

Med Junckers HexParket har vi genskabt
dette mønster. Nyd æstetikken, det grafiske
præg og de rene skarpe linjer, som dette
trægulv udtrykker.

MØNSTERGULVE
HEXPARKET

BY CARPENTER CPH & HARTMANN
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LONDON DESIGN FAIR I EG
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TIGERMOM I EG
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Bring en fashionabel atmosfære ind i dine
omgivelser med Junckers sildebensparket,
dobbelt sildebensparket eller sildebens
plankegulve.
Trægulve i geometriske mønsterdesigns
fortæller historien om slotte, klassiske
palæejendomme og museer. Æstetikken og
den tidløse elegance ved et sildebensparket
gulv er enestående og kan absolut også 
spille rollen som det stilfulde indspark i 
moderne boliger og arkitektur.

Uanset om der lægges et sildebensparket,
dobbelt sildebensparket, eller sildebens
plankegulv, kan et sådan trægulv være med
til at skabe en hel unik atmosfære i ethvert
rum. Slip kreativiteten løs og vær sikker på,
at du med dit sildebensparket eller 
sildebens plankegulv skaber glæde for dig 
selv og dine gæster i mange år fremover.

SILDEBENS
GULVE



50

MULTIFORM, LENE HALSE HORNEMANN I EG
FOTOGRAF: MADS MOGENSEN
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Dobbelt Sildebensparket er inspireret 
af mønsteret kendt fra det klassiske 
sildebensparket. Nu tilføjet et eksklusivt 
look, som tilmed passer til enhver 
pengepung. 

Fordelen ved Dobbelt Sildebensparket er, 
at der spares en fordyrende arbejdsgang, 
fordi gulvet ikke skal slibes, spartles og 
overfladebehandles efter installation 

– det leveres nemlig med en slidstærk 
overflade allerede fra fabrik. Denne proces 
minimerer ligeledes støvgener under 
installation.

Junckers Dobbelt Sildebensparket 
er udformet af 100 % massivt 
parketgulv. Dobbelt Sildebensparket 
overfladebehandlet fra fabrik og kommer 
i præcis samme udvalg som Junckers 
parketgulve.

DOBBELT 
SILDEBEN
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