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Det nye bæredygtige sortiment fra Wiking Gulve 

Nordlys Serien er Wiking Gulves nye bæredygtige sortiment af nåletræ. Navnet leder 
tankerne hen på det fantastiske farvespil, der kan opleves i det nordlige 
Skandinavien, hvorfra råvaren til serien primært hentes. De eksklusive gulve i et 
bredt farvespekter er produceret i Danmark med fokus på bæredygtig drift og med 
ansvarlighed for såvel mennesker og miljø for øje. Serien er lanceret i træsorterne 
Fyr, Lærk og Douglas, og er naturligvis Cradle to Cradle certificeret. Certificeringen 
forpligter Wiking Gulve til konstante forbedringer i alle aspekter af 
produktionsprocessen samt værdikæden.

Nordlys Serien har ikke blot miljøfordele, den er ligeledes designet til at være en 
eksklusiv serie, som tager skoven helt ind i stuen. Farverne tilfører gulvene glød og 
eksklusivitet, som ikke ses i traditionelle nåletræsgulve. De børstede overflader 
fjerner det lidt blødere ved nåletræet og efterlader en betydelig mere hårdfør 
overflade. Wiking Gulve har tradition for godt træ. Med respekt for naturen 
håndplukker vi, i samarbejde med erfarne skovfolk, de bedste stammer fra 
bæredygtige skove for at skabe trægulve, der skal være til gavn og glæde i mange, 
mange år, og med vores Nordlys Serie er du sikret et elegant gulv der kan monteres i 
hele hjemmet.
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Varianter: 
Overflade - Plain (glat) - Børstet (stribet)

Dimensioner:  
15x155x1600-2350 (Q-LOC) 
15x185x1600-2350 (Q-LOC) 
15x235x1600-2350 (Q-LOC) 
 
Overfladebehandling: Hårdvoksolie.  

Slidlag: 4 mm  
 
Vedligeholdelse: Klar vedligeholdelsesvoks.

Rengøring: Rengøres ved støvsugning og let vask i sæbe, som er special beregnet til 
hårdvoksolierede hårdflader.

Teknisk information: 
3 lags lamelopbygning. 
Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.  
Gulvene leveres længdepakket. 
Hvert bræt er forsynet med Q-LOC 5G klik system.  

 

Thor Nat Aldis

Erotisk og forførende er blodets 
skinnende farve, der pulser under 
fødderne. Thors skæg var rødt og 
viltert, akkurat som dette gulvs karakter, 
moderne og magisk på samme tid.

Gudinden med samme navn kørte 
hver nat over den mørke himmel med 
sin hest, Rimfaxe. Et forførende og 
samtidig sofistikeret gulv med et strejf 
af stjernernes skær. 

Det feminine og klassiske kommer 
her til udtryk med nærmest 
elfenbensfarvet hud og de 
rene nordiske linier.

Aslak

På samme tid Gud og den 
efterladte aske efter kamp, dog 
med et tydeligt strejf af elegance.

Odin

Gudernes konge fortjener et smukt 
og karakteristisk gulv med dybe og rige 
nuancer, hvor tankerne ledes mod 
moseeg eller valnød. 
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Øvrige komponenter

 Lim    Pvac - lim / D3 - lim    <  70 gram  
 
 Spartelmasse  Sandspartel     >   1 gram

 Spartelmasse  UV Spartel     >   1 gram

 Hvid Matlak    8 lag       1 x Hvid Base
 Natur Matlak   7 lag (-1 x Hvid Base)    2 x Spartel Lak 
           2 x Mellem Lak  
           1 x Slibe Lak  
           2 x Top Lak 

 Hård Voksolie   Natur:      Hvid: 
     1 x Klar base coat     1 x Hvid base coat  
     1 x Klar top coat     1 x Klar top coat 

 Olie     Eg: 2 lag olie    Skal efterbehandles 
           efter lægningen. 

     Fyr, Ask, Douglas    Anbefales: Trip Trap 
     Lærk, Bøg: 1 lag Olie    oliepleje produkter. 

 

 Hårdhed 
 
 Ask     4,1 Brinell     Ca. 675 kg/m3

 Eg     3,4 Brinell     710 kg/m3

 Bøg     2,8 Brinell     710 kg/m3

 Lærk     1,9 Brinell      550-640 kg/m3 
 Fyr    1,6 Brinell     520 kg/m3

 Douglas   1,6 Brinell     500 kg/m3

 


