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Ask, som kännetecknas genom tydliga ådringar, rakhet och styrka, hotas av 
den fruktade askskottsjukan. Vårt löfte om att uppvisa lika stor 
del passion som respekt för naturen är drivkraften bakom denna kollektion, 
där endast de träd vars öde redan är fällning används. Syftet är att behandla 
naturen med största respekt och omsätta den till estetiska upplevelser i 
hemmet.

Dinesen Ask kombinerar essensen av nordisk estetik och hantverk med ett 
personligt uttryck. Var och en av plankorna i ask berättar sin egen historia
– gemensamt för dem är den kompromisslösa kvalitet som kännetecknar vår 
mångåriga tradition av att bjuda in naturen.

AskPrislista
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Classic

•	 Den	vanligst	förekommande	varianten	innehåller	bara	plankor	med	kärnvirke 
•	 Ett	nordiskt	uttryck	som	påminner	om	Douglas	i	struktur	och	har	ekens	hårdhet 
•	 Inga	eller	få	kvistar

Vit

•	 Endast	i	begränsade	mängder	och	vanligtvis	smalare	dimensioner 
•		 Ljus,	diskret	och	enhetlig 
•		 Inga	eller	få	kvistar

Natur

•	 Rik	på	struktur	och	färgskillnader 
•		Varierande	mängd	kärnvirke	som	ger	ett	mer	rustikt	utseende 
•		 Plankor	både	med	och	utan	kvistar
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    Classic Vit Natur
	 Tjocklek	 Bredd	 Längd	 Pris	per	m2  Pris per m2 Pris per m2

 22 mm 125 mm 1 – 3 m 65 EUR 81 EUR    
   2 – 5 m 81 EUR 101 EUR

  150 mm 1 – 3 m 76 EUR 94 EUR 
   2 – 5 m 94 EUR 118 EUR

  200 mm 1 – 3 m 86 EUR 108 EUR 
   2 – 5 m 108 EUR 135 EUR

  250 mm 1 – 3 m 97 EUR 121 EUR 68 EUR 
   2 – 5 m 121 EUR 151 EUR 85 EUR

  300 mm 1 – 3 m 108 EUR  76 EUR 
   2 – 5 m 135 EUR  94 EUR

 30 mm 300 mm 1 – 3 m 129 EUR  91 EUR 
   2 – 5 m 161 EUR  113 EUR

Med fallande längder levereras plankorna i godtyckliga 
längder. Det skapar en flytande övergång från rum 
till rum samt ett sammanhängande uttryck som 
kompletterar många projekt. Varje enskild planka 
görs så lång som möjligt och på så vis utnyttjar vi så 
mycket som möjligt av virket.

Fallande längder

Fallande längder
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Ask GrandPattern

GrandPattern er en mulighet, hvor planker i store dimensjoner legges i velkjente 
historiske mønstre. En moderne løsning med respekt for historien, som får en meget 
moderne og eksklusiv fremtreden i kraft av proporsjonene. 

      
      
 Classic Vit
	 Tjocklek	 Bredd	 Längd	 Pris	pr.	m2 Pris pr. m2

 22 mm  75 mm  600 mm  54 EUR 68 EUR

  100 mm  600 mm  59 EUR 74 EUR

  125 mm  750 mm  64 EUR 81 EUR

   150 mm  750 mm 76 EUR 95 EUR

  200 mm  800 mm  86 EUR 108 EUR

   250 mm  1.000 mm  97 EUR 122 EUR

Herringbone

Massiva plankor lagda i fiskbensmönster 
är en tidlös lösning. Väljer man stora 
dimensioner i de enskilda plankorna lyfts 
det klassiska mönstret till nya höjder med 
en imponerande utstrålning och elegans.

Mosaic

Mosaikmönstret är en klassisk lösning som 
får ett nytt och elegant uttryck med massiva 
plankor i större dimensioner än mönstret 
traditionellt läggs i. Mönstret kan anpassas 
individuellt och väcker uppseende med sina 
extraordinära dimensioner.

Bond

Plankorna läggs i förband med möjlighet 
att sätta sin egen prägel på uttrycket i valet 
av dimensioner. En traditionell lösning som 
skapar en glidande övergång och ett vackert 
spel i de massiva plankorna.

GrandPattern
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Generelt

Om plankorna

Plankorna levereras obehandlade med en träfukt på 8-10 %. Dinesen golvplankor är 
CE-mäkta i enlighet med EN 14342.

Leveranstid

Leveranstiden	för	de	olika	dimensionerna	och	varianterna	är	individuell	och	kan	i	vissa
fall	vara	lång.	Information	om	leveranstid	fås	på	+45	7455	2140.

Läggning

Läs	alltid	våra	vägledningar	eller	kontakta	vår	tekniska	avdelning	på	info@dinesen.com
eller +45 7455 2140

Golvvärme

Alla plankor lämpar sig för golvvärme.

Vård

Vi rekommenderar Dinesen produkter för behandling, vård och underhåll. Våra såpor
är specialframställda för Dinesen golv och innehåller ämnen som säkerställer att
golven blir korrekt behandlade. Om man önskar sig ett Dinesen golv som håller sig
vackert, förutsätter det att man använder Dinesen vårdprodukter. Vi reserverar oss för
hållbarheten och ytans tillstånd genom användning av andra produkter.

Webshop

Webshop med vårdprodukter och instruktionsvideo finns på dinesen.com

Priser

Aktuell prislista gäller från den 1 januar 2019 i SE og SF. Alla angivna priser är i Euro
per kvadratmeter. Alla priser är exkl. moms och leverans.


