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SKAN KODEN OG FÅ MER INFORMASJON OM 
PRODUKTET PÅ VÅR NETTSIDE

WWW.TREGULV.MOLAND.BIZ

MORELLO WIDEPLANK
EIK, OLJE, BRUSHED / LIVING / 20 MM

Merk: Et tregulv er et levende naturmateriale og gulvet som leveres, kan derfor avvike fra det som vises.

3-lags wideplank. Oppbyggingen er med 5 mm eik på for- og baksiden, samt 10 mm eik i mellomlaget. For ytterligere informasjon, se
spesifikasjonene

PRODUKTBESKRIVELSE

Morello er et plankegulv som imponerer alle
med sitt flotte utseende. Med Morello får man et
produkt som har helt unike tekniske
egenskaper, og hvor råvarene er nøye valgt ut
fra det vakreste kvalitetseiketreet i Europa.
Morello-planken er 300 mm i bredden.

KVALITET

Bak varemerket Moland skjuler det seg mange
års erfaring samt et høyt kvalitetskrav til våre
tallrike innovative løsninger innenfor tre- og
vinylgulv og overflatebehandlinger.
Produktpaletten omfatter limfri leggesystemer
(klikk-systemer), med bjelkelag og gulv til liming.

FORDELER

Vi er hele tiden på jakt etter nye muligheter for
å fremstille et gulv som du kan få glede av fra
første dag, og mange årti fremover. Vi er også
kjent for ekstremt korte leveringstider, høyt
service-nivå, troverdighet, dynamikk og ikke
minst godt humør. Vi gjør nemlig ikke tingene
mer komplisert enn nødvendig.

OPPBYGGING

Topplaget er 5 mm eik. I motsetning til vanlige
lamelloppbygde gulv er både mellomlag i 10
mm og baksiden i 5 mm utført i samme
kvalitets-eik. Det gir en helt spesielt sterk og
stabil konstruksjon. Morello gulvet er
ferdigbehandlet med en oljet overflate slik at du
virkelig kjenner varmen og strukturen i
eiketreet.

PRODUKTDATA

Artikkelnr. 14921268

Artikkelnavn Morello

Produktserie Living

Tresort Eik

Type Wideplank

Overflate Olje

Struktur Brushed

NOBB nr. 1650153

EAN-nr. 5705569044971

Slitelag 5 mm

Tykkelse 20 mm

Bredde 300 mm

Lengde 2000-3000 mm

Oppbygging 3-lags

LOC-system T/G - Not og fjær

Legging På lekter eller som flytende

Egnet til gulvvarme? Ja

Egnet til Skipsgulv? Nei

På Lager? Ja, med forbehold om mellom
salg

Annet Op til 12,5 % kan være i kortere
længder.

https://www.tregulv.moland.biz/gulv/58/Morello

