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Mosaikparket Januar 2014 

Mosaikparket er små massive stave, der er samlet i læggeenheder på net. Stavene er 8 mm i 
tykkelsen, og derfor kan mosaikparket fint anvendes sammen med tæpper og linoleum mv. 
samt til renovering, hvor der er begrænset plads. Mosaikparket har ingen fer og not, og 
gulvet kan derfor slibes mange gange. 

Træsorter: 

Sortering: 

Format: 

Læggeenheder: 

Mønster: 

Træfugt: 

Certificering: 

Overflade: 

Montering: 

Gulvvarme: 

Ahorn, Ask, Eg, Røget Eg, Rødeg, Valnød 
Andre træsorter såsom Merbau og Jatoba kan leveres ved 
forespørgsel. 

Select: 
Meget ensartet udseende i farve og struktur. Knaster, kernetræ og 
splint forekommer ikke. 

Natur 
Ensartet udseende med mindre forekomst af farve- og strukturvari
ationer. Små faste knaster, mørkt kernetræ og splint kan forekomme 
i mindre omfang. 

Rustik 
Træets naturlige farvevariationer med rustikt udseende med meget 
farve- og strukturvariationer. Knaster, knasthuller, mørkt kernetræ og 
splint forekommer i ubegrænset størrelse og omfang. 

8 x 22,8 x 160 mm (enkelt stav) 

Stavene er samlet i læggeenheder på net. 

Rude mønster Parallel mønster 

8- 9 % +/- 2 %

CE-mærket. 

Engelsk mønster Triple sildeben mønster 

Kan ved forespørgsel leveres med FSC- eller PEFC certifikat. 

Mosaikparket er ubehandlet og skal afslibes til passende 
finish, fuldspartles, finslibes og overfladebehandles med olie 
eller lak. 

Fuldlimes til rent, tørt, ret og fast undergulv. 
Monteringsvejledning kan hentes på hjemmesiden 
www.fioniaparket.dk 

Kan anvendes på undergulve med gulvvarme. 
Se vejledningen "trægulve på gulvvarme". 

Fionia Parket ApS I Lind Hansensvej 13G I DK-5000 Odense 

www.fioniaparket.dk I Tel. +45 73 71 00 00 I VAT 34879362 fionia parket e 


