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Multiline har optik som højkantparket, men stavene er længere. Multiline er færdig 
overfladebehandlet ved leveringen, og man sparer derfor tid til afslibning og 
overfladebehandling og undgår støvgener. Multiline er velegnet til boligarealer og 
erhvervslokaler med mindre belastning. På grund af tykkelsen på 10 mm kan Multiline anvendes 
sammen med tæpper og linoleum mv. samt til renovering, hvor der er begrænset plads.

Træsorter: 

Format: 

Slidflade: 

Overflade: 

NATwood: 

Garanti: 

Montering: 

Gulvvarme: 

Ahorn, Ask, Bøg, Eg, røget Eg, Kirsebær, Valnød 

10 x 228 x 625 mm (læggeenhed) med fer/not 4 sider. 
Bredden på de enkelte stave er 15 mm 
Profileringen sker efter overfladebehandlingen, hvilket betyder at 
gulvet får næsten usynlige samlinger. 

Ca. 4 mm fra overflade til begyndelsen af fer og not. 

UV-lakeret eller UV-olieret. 
Kan ved forespørgsel leveres med følgende overflade: 
a. klar eller hvid oxiderende olie
b. hvid UV-olie
c. klar eller hvid mat lak

Træet gennemgår en behandling, hvor det under opvarmning 
fyldes med naturharpiks/voks inden det igen afkøles. NATwood
processen gør, at træet bliver op til 60 % hårdere (Brinell 5.9 ift. 3.5 
for normal Eg), og udvidelse/kvældning og svind reduceres med 
op til 50 %. Træet er desuden meget modstandsdygtigt overfor 
brændemærker og lignende. For Thermo Eg gælder det desuden, 
at NATwood kan anvendes i fugtige miljøer som badeværelser og 
wellnes områder. NATwood leveres kun med overflade af oxide
rende olie. 

30 års garanti ved boligbrug 

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

Kan anvendes på undergulve med gulvvarme 
(med undtagelse af Bøg). 
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