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Elegant, smukt og sandfærdigt. Alle tre ord kendetegner Dinesen Douglas, der rummer en kollektion af enestående 
plankegulve i Douglas. 
 
Med en højde på op til 60 meter er douglas et træ, der vækker opsigt. Det storslåede udtryk går igen i plankerne, hvor de 
unikke åretegninger vidner om naturens kraft og skønhed. Vi får primært vores råtræ fra Schwarzwald, og kun de bedste 
af de mellem 80 og 120 år gamle træer kommer gennem nåleøjet. Udvælgelsen og det ekstraordinære håndværk gør, at 
Dinesen Douglas er i en klasse for sig.
 
Vores Douglas planker skaber et særdeles elegant og harmonisk udtryk i kraft af de ekstraordinære dimensioner. En 
storslået og ekstravagant løsning med tydelig reference til det majestætiske douglas træ.  
 

  Dinesen Douglas  
               

• En levende struktur 
med et naturligt udtryk

 
• Autentisk og varm

• Flere knaster

• En diskret struktur med 
et klassisk udtryk

 
• Harmonisk og rolig
 
• Færre knaster

Classic Natur
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  Dinesen Douglas  
               Kvalitet generelt 

 
Vores viden om træ er nedarvet gennem virksomhedens lange historie. Vi ved alt om godt råtræ 
og kunsten at fremstille eksklusive gulve i kompromisløs kvalitet, og vi gør os stadig umage hver 
eneste dag. Hos Dinesen værdsætter vi den direkte kontakt. Det er afgørende for os at have tæt 
føling med alle led – lige fra skovfolkene fælder træerne i skoven til rådgivningen af kunderne. 
Kun sådan kan vi sikre den høje kvalitet.  

Dinesen Douglas 
 
Dinesen Douglas fremstilles af europæisk råtræ, der primært stammer fra de sydtyske  
skovområder. Plankerne produceres af udsøgt råtræ skåret fra douglastræets nederste 15 meter. 
Træerne skoves når de er mellem 80 til 120 år gamle. De har overlevet alt, hvad de har været 
udsat for, og resultatet er modne træer med stor stabilitet og holdbarhed. Den lange levetid giver 
råtræ i den allerbedste kvalitet. Kvaliteten gælder alle varianter og dimensioner af vores planker 
og afspejler sig i det færdige gulv.

Nåleøjet 
 
Hvert træ udvælges efter kvalitetskriterier som rethed, årringe, knaster og harmoni, og kun  
ganske få træer er gode nok. Det er sin sag at komme gennem nåleøjet – og derfor sørger vi for 
at udnytte de udvalgte træer på bedste vis. 

Knaster 
 
Træ er et levende materiale, og vores mål er at levere harmoniske gulve, hvor glæden ved naturen 
stadig er synlig. Knaster er den del af grenen, som sidder inde i stammen, og er et vidnesbyrd 
om træets historie og livskraft. I kraft af douglastræernes alder og vækst kan de gemme på 
både friske knaster, mørke knaster og knasthuller. Vi leverer ikke knastfrie gulve, da knaster er 
en naturlig bestanddel af træet. Hos Dinesen tager vi derimod omhyggeligt hånd om knasterne. 
Hvis der er behov for det, bliver de repareret eller skiftet ud i vores kvalitetskontrol. Nye knaster 
bliver med stor omhu sat fast med en særlig knastlim. Hermed sikres både plankens kvalitet og 
en respektfuld udnyttelse af det fældede træ. 

Tilladeligt knastantal og størrelser af samme vurderes individuelt i vores kvalitetssikring ud fra 
plankens længde og bredde samt generelle visuelle fremtoning, hvorfor en specifik  
udfaldskravsspecifikation ikke kan defineres. Knastindhold og størrelser vil delvist være 
afhængigt af bredder og længder på plankerne herunder marvudbedringer i større eller mindre 
udstrækning etc. 
 
Billederne på de følgende sider giver et repræsentativt, men ikke udtømmende, billede af  
knastantal, årestruktur og den visuelle fremtoning generelt.  
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Dinesen Douglas  
   Classic 

En diskret struktur med et klassisk udtryk.  
Harmonisk og roligt. Færre knaster. 

Billederne er vejledende 

  Dinesen Douglas  
   Natur 
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  Dinesen Douglas  
   Natur 

En levende struktur med et naturligt udtryk. 
Autentisk og varmt. Flere knaster. 
 

Billederne er vejledende 
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Denne sorteringsbeskrivelse og fotoserie afspejler et  
repræsentativt men ikke udtømmende billede af 
knastantal, årestruktur og den visuelle fremtoning 
generelt. Sorteringsbeskrivelse dækker derfor ikke alle 
varianter og naturlige forekomster.
Det må således forventes, at 2-3% af plankerne har 
mindre afvigelser. 

Et Dinesen gulv er et naturprodukt i ordets bedste 
forstand, og sorteringen vil derfor altid afspejle træets 
naturlige karakter. 
 
Plankerne er CE-mærket og produceret i henhold til 
Dinesen fabriksstandarder, med reference til  
EN 14342;2013.

Ydeevnedeklaration; Douglas DoP 2019-03 - findes på  
dinesen.com 

Tørring, sortering og produktion finder sted i Danmark 
på vores fabrikker i Jels. Plankerne leveres med et  
fugtindhold på 8-10%, og er egnet til gulvvarme.

Plankerne leveres ubehandlede og skal slibes og  
behandles som en del af montagen.
Dimensioner og tykkelser er defineret i gældende  
prisliste, der findes på dinesen.com

Vi henviser til vores generelle vejledninger for  
yderligere information. 
 
Hele længder
Vores planker produceres i længder fra 1 m og helt op 
til 15 m da dette er disse længder som råtræet tillader.

Faldende længder
Planker produceres i vilkårlige længder indenfor et  
defineret interval, eksempelvis 1-3 m eller 2-5 m.  
Plankerne produceres fortløbende som råtræet tillader, 
og det tilstræbes at opretholde en gennemsnitslængde 
midt i intervallet med enkelte korte og lange planker 
imellem. Plankerne er profileret på alle fire sider.

Vi tager forbehold for trykfejl.



Dinesen 
Klovtoftvej 2, Jels 
6630 Rødding 
Danmark

+45 7455 2140 
info@dinesen.com 
dinesen.com


