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Gå på trä

Du kan känna det. Massivt trä under dina fötter är något sensuellt. Behagligt för ögat, lugnande för själen och naturligt spänstigt och
varmt vid beröring. Det tillför en autentisk textur och design till alla rum. Det dova ljudet när du går över golvet känns helt rätt och även
efter att lukten av nysågat trä har avdunstat så kommer luften fortsätta att kännas friskare. Ett Junckersgolv låter dig leva ditt liv till
fullo, eftersom god design är lika lätt att leva med som den är att titta på. Människor trivs på massiva trägolv.

Golvet är den första möbeln
1930

Golvet är bindestrecket mellan arkitektur och interiör.
Det skapar grundstämningen i rummet och påverkar
alla andra designelement. Ett vackert kvalitetsgolv
lyfter hela rummet, medan en trist golvyta skapar en
tråkig atmosfär, som även de bästa designmöblerna
och den mest utsökta inredningen inte kan ändra på.

Junckers 2 stavsgolv ger ett
mycket starkt och hållbart golv
som är lämpligt för både hektiskt
familjeliv och hård belastning.

Jag använder Junckers massiva golv för att skapa
rum som är exeptionella vad angår estetik, ljud och
känsla. Mina golv sammanfogar det levande träets
charm med moderna färger och ytor – och i stort sett
obegränsad designfrihet för kunderna.
Jag ser dem som kreativa klassiker.
När vi själv skapar individuella kombinationer av
träslag, ytor, färger och efterbehandlingar blir golvet
plötsligt ett självständigt designelement, som vi kan
leka med. Min erfarenhet av golven är, att de faktiskt
kan omdefiniera ett rum fullständigt.
Det är lite magi i detta.
Om man sköter sitt Junckers golv riktigt, håller det
sannolikt livet ut och längre. Vill du byta inredningsstil,
kan Du ganska enkelt slipa golvet och börja från början
med nya färger eller yta. God kvalitet blir nämnligen
aldrig omodern.
Mads Arlien-Søborg
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Första Junckergolvet tillverkas
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Mads Arlien-Søborg
Trend expert

“Dessa golv representerar något helt nytt.
I dag betyder det individuella uttrycket
mer än någonsin – och här är ett golv, som
folk själv kan designa, så det understödjer
inredningen eller kanske skapar en helt ny
typ av rum. Det är viktigt för mej, att det
naturliga träet hela tiden är närvarande
och kan märkas och att Junckers exklusiva
uttryck bevaras. Golven ser dyra ut och det
får aldrig förändras.”
Mads Arlien-Søborg är en av Danmarks
mest utmärkande trendexperter och den
kreativa hjärnan bakom Junckers Design
Collection.
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Våra golv är gjorda för livet –
det riktiga livet, för att se vackra ut genom generationer av dagligt bruk.

07

Det finns ingen ersättning för kvalitet

Detta har varit Junckers premiss sedan vi började tillverka massiva
trägolv för över 80 år sedan. Våra golv är tillverkade för livet, verkliga
människors verkliga liv, för att se vackra ut genom daglig användning
över generationer. Vi använder unika tillverkningstekniker som har
förfinas över årtionden och bara är liktydiga med Junckers.
Från råmaterial till färdigt golv utför vi dussintals kvalitetskontroller,
och vart och ett av våra golv bär tecken på en enastående
hantverksskicklighet. För våra kunder betyder detta utomordentlig
golvstabilitet, fria händer när det gäller design, överlägsen ljudhantering,
felfri finish och sist men inte minst, en investering som kommer tillföra
påtaglig och bestående värde till varje byggnad.
Varje enskilt golvbeläggningsarbete, stort som litet, är viktigt för
oss och våra produkter och processer utvärderas kontinuerligt så
att vi kan ligga i bräschen för golvlösningar. På så sätt kan vi möta
de omfattande och varierande kraven i olika byggnadsprojekt. Vi
delar alltid gärna med oss både av vår långa erfarenhet och tekniska
kunskap och assisterar våra kunder från planeringsstadiet till det
slutgiltiga resultatet.
Vi har hittills levererat mer än 100 miljoner kvadratmeter av massiva
trägolv till världens alla hörn. De flesta av de här golven är fortfarande
på plats och är ännu till glädje för ägarna. Men mest av allt är vi stolta
över att kunna få ta del av den individuella smak och stil man möter i
hem och på arbetsplatser hos människor med känsla för design och
kvalitet.

FSC och PEFC är oberoende skogscertifieringssystem.
Båda organisationerna arbetar globalt med att främja ett legalt och
hållbart skogsbruk, för att skydda naturen, människor och resurser.

Större användning, mindre utsläpp, miljöriktigt skogsbruk
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Miljö

År 1930, långt innan det var politiskt korrekt eller ens en aktuell
fråga att bry sig om miljön, sökte den unga skogsteknikern
Flemming Juncker efter nya sätt att använda och bevara våra
allra värdefullaste resurser – skogarna. För att omsätta sin idé om
ett hållbart skogsbruk och ett fullständigt bruk av virket skapade
han sitt företag och de vackra Junckers-golven.
Än idag förblir dessa ursprungliga idéer helt
integrerade i vårt sätt att tänka och fortsätter att driva på vår
utveckling av produkter och produktion. Den absoluta merparten
av vårt trä kommer från FSC- och PEFC-certifierade skogar, och i
samarbete med lokala partners och internationella organisationer
arbetar vi aktivt på att öka andelen certifierat trä i världen.
Junckers förbrukar mycket energi för att torka och bearbeta
virket, främst i form av ånga från vårt kraftverk på anläggningen,
ett biomassakraftverk som drivs av sågspån, hyvelspån,
stockändar och annat överblivet virke från produktionen.
Faktum är att vi framställer mer energi än vi själva kan förbruka,
varför energiöverskottet skickas till det danska nationella nätet
för allmänhetens förbrukning. Vår koldioxidneutrala produktion
innebär att ett Junckers-golv är rätt val för miljön.

Trä är bra för dig
ALLERGIVÄNLIGT
Junckers lackerade och oljade
golv uppfyller kraven
i den danska förordningen om
inomhusklimat, och Junckers var
först i Danmark med att få ett
godkännande från
Danska Teknologiska Institutet.

Eftersom massivt trä är ett levande, naturligt material gör det underverk för ditt
inomhusklimat. Temperaturen förblir jämn, tack vare träets naturliga förmåga att
bevara värme, och till skillnad från heltäckningsmattor och laminatgolv minimeras
den statiska elektriciteten från IT-utrustning, TV-skärmar och dylikt, på grund av
de icke-ledande egenskaperna hos massivt trä.

Fri från insektsmedel
Allergivänlig
Lätt att rengöra

Junckers golv är lätta att rengöra vare sig det gäller sopning, dammsugning eller
fukttorkning. Då mögelsporer, dammkvalster och andra allergener saknar
gömställen blir rummet både fräschare och hälsosammare än de flesta andra
typer av golv. Dessutom tillverkas våra massiva golv utan hjälp av insektsbekämpande
medel, såsom PCP (pentaklorfenol), formaldehyd eller lamineringslim. Det är
inte svårt att se varför Junckers golv anses vara ett bra och sunt val för hela
familjen.

En frisk fläkt

Idealbar, Vega Köbenhamn

11
07

svartek Harmony

Sorteringar
Varje enskilt träd i naturen är unikt. Detsamma gäller varje stav eller
färdigställd planka. Alla har sitt eget unika utseende bestående av
ådring, kvistar och färgvariationer komponerade av vädret, årstiderna
och naturen. Det är det som är tjusningen och utmaningen i att arbeta
med trä. Här på Junckers graderar vi träet i tre klasser, beroende på
dess karaktär.
Junckers olika träegenskaper
Junckers kan leverera de flesta golv i tre sorteringar:
CLASSIC
En mycket jämn färg och enhetligt utseende

HARMONY
Ett naturlig utseende med mer färg och ådringsvariation

VARIATION
En rustik prägel med massor av ådring och färg

Färdigbehandlade

Junckers golv levereras vanligtvis färdigbehandlade, redo att användas. Du kan även välja en obehandlad yta,
om du föredrar att behandla golvet själv efter det har lagts.

Olja Junckers oljade golv förhöjer träets inneboende lyster och ger en naturligt mjuk, autentisk yta som är både
varaktig och enkel att sköta.
Sidenmatt lack Junckers sidenmatt lackerade golv förhöjer träets lyster och ger dig en stark och oerhört
hållbar yta som är lätt att rengöra och passar för en familj i farten eller i högtrafikerade områden.

Ultramatt lack Junckers ultramatt lackerade golv kombinerar en naturligt matt framtoning med en oerhört
hållbar yta som är lätt att rengöra.
Obehandlad Råa plankor behöver behandlas med en av Junckers professionella oljor eller lacker före
användning. Våra produkter är vattenbaserade, enkla att använda och skonsamma mot miljön.
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Större användning, mindre utsläpp, miljöriktigt skogsbruk

Junckers kollektioner

Golvet är den främsta möbeldetaljen i ett rum. Det sätter tonen
och påverkar alla andra designelements grundläggande känsla
och atmosfär. Riktig kvalitet och skönhet på golvet förhöjer hela
miljön, och Junckers ger dig det kreativa materialet för att göra den
exceptionell.
Junckers massiva trägolv kombinerar naturens bestående charm
med idealiska designmöjligheter. De följande sidorna är uppdelade
i tre starka kollektioner, fyllda med ett inspirerande urval av första
klassens ädelträ, nutida färger och ett stort sortiment av aktuella
ytor och stilar, som du kan kombinera hur du vill.
De möjliga kombinationerna är oräkneliga, och om inte det räcker
så är våra erfarna tekniker och formgivare redo att samarbeta med
dig på just dina kreativa idéer. Du kanske vill ha en ren, nordisk stil,
någonting flott och exotiskt, eller så kan du inte motstå någon av
våra starka ljusa färger. Oavsett vad du väljer kommer det ändå att
vara ditt golv. Inga kopior.
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Ek Natural Pearl
One Hawthorne, San Francisco - USA

Ask Nordic Variation

The Loft 25, New York

Her kan der komme en beskrivelse af træet

Rättfram verklighet, ljus och tidlös
komfort är nycklarna till Junckers
Original Collection av nordiska lövträ,
bok, ask och ek. Dessa träslag smälter
in i klassiska miljöer med en naturlig
enkelhet och har använts i inredning i
generationer tillbaka. Ändå bidrar dess
modesta, mjuka lugn lika mycket som
ett behagligt komplement till den
moderna arkitekturens hårda linjer.
Original Collection golv är klassiska och
utstrålar tillit och lyfter alla inomhusstilar
med sin orörda naturlighet.

Original

AsK Classic
Bang & Olufsen, Danmark
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Ask är ett ljust, elegant träslag som gradvis skimrar gyllene varmt och vackert. Ask växer naturligt i blandskog.

Original

SylvaKet Harmony - Färgad bok med mörk, brunaktigt framtoning. SylvaKet är en nyans
mörkare än Ek och kan slipas utan att färgen går förlorad.

SylvaKet Harmony
Hotel 11 - Göteborg

Bok Variation

21
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Privata hem, Singapore

Tillsammans med ek och ask hör bok till Europas stora träslag med utbredning från Norge i norr till Spanien i söder. Träets framträdande styrka
tillsammans med en jämn struktur, gyllene kärnved och rödbruna ådringar ger tillsammans ett slitstarkt golv med ett lätt klassiskt uttryck.

Original

Ek Variation
The One @ Furman, USA
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Ek är med sin slitstyrka och hårdhet mycket lämpligt till golv, Därtill har det en vacker, markant struktur i gula nyanser, som åldras till en djupare glöd.
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Original
Collection
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Harmony

Variation
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Harmony

Variation

Classic

Harmony

Variation

Classic

Harmony

Variation
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Variation

Classic

Harmony

Variation

Classic

Harmony

Variation

Classic

Harmony

Variation

Bok är ett av Junckers klassiska golv. Ett vackert
ljust trä med ett varmt, gyllene ådrat mönster.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Bok Nordic

Bok Nordic är det klassiska ljusa trägolvet
med få färgvariationer och kvistar. Den vita
Nordicytan ger uttryck för ett elegant golv som
avspeglat bokens naturliga färg.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Bok SylvaKet

Färgad bok med mörk, brunaktigt framtoning.
SylvaKet är en nyans mörkare än Ek och kan
slipas utan att färgen går förlorad.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Bok SylvaRed

varm, mellanröd framtoning. SylvaRed är en
nyans ljusare än Merbau och kan slipas utan
att färgen går förlorad.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Ask

Ask är ett ljust, elegant träslag som gradvis
skimrar gyllene varmt och vackert.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Ask Nordic

Ask Nordic – den transparanta, vita färgen ger
– i samspel med askträets vackra,
levande struktur och variation – ett ljust och
elegant parkettgolv.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Ek

Ek är med sin hårdhet och slitstyrka mycket
lämpligt till golv. Därtill har träet en vacker, markant
struktur i gulaktiga nyanser som bara blir djupare
och vackrare med åren.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Ek Nordic

Ek Nordic är ett elegant och stilfullt golv.
I samspel med den vita Nordicytan framhävs
träets naturliga uttryck och golvet framstår som
klassiskt och elegant.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
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Lönn

Classic

Variation

Lönn har en mycket enhetlig och elegant
ådring och den naturliga ljusa kulören ger
ett mycket exklusivt golv.
Bredd 129 mm
Tjocklek 22 mm

One Brookly Bridge Park, New York - USA

SylvaRed Harmony

luxury
the

Collection

Unna dig en värld av utvalda träslag, praktfulla
mörka toner och en genomgående elegant känsla.
De varma tonerna och exotiska färgerna ger en
tyngd åt vilket rum som helst, och bär det ändå i sig
själv. Vita väggar och tak stiger uppåt från golvet,
och känslan av utrymme blir mer markant. Ge efter
och njut – Luxury Collection golv är skapta för att
förgylla din vardag med lyx, glädje och stil.

SvartEk Harmony
Hotel, The Setai, 5th Avenue, New York

Luxury

Mix av Svartek och Bok
BJ’s restaurang och Brewhouse, USA

29

Douglas Entertainment, Köpenhamn

SvartEk Variation

Svartek var ursprungligen en naturprodukt från skogen. Förr i tiden uppstod svartek när ekträet legat
flera hundra år i en mosse eller i dybotten i havet. Naturliga processer gjorde eken nästan svart. Junckers har återskapat detta
karaktärististiska exklusiva uttryck via en unik genomfärgningsteknik.

the

luxury
Collection

Merbau

Med sitt varma, nötbruna uttryck och sin väldiga
styrka är detta ett exklusivt golv som kommer att
lyfta din livsmiljö. Det färska träet är gyllene men
blir snabbt rött och mörkare.
		

Classic

Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Svartek

Svartek var ursprungligen en naturlig skogsprodukt
– ändå var det inget träd. Förr i tiden blev det
svartek när en ekstam hade vilat i ett par hundra
år i en våtmark. Genom en naturlig process svartnade veden. Junckers har återskapat det
tydliga, exklusiva utseendet genom en unik
genomfärgningsprocess.
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm

Harmony

Variation
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Merbau
Classic
Skeppsgolv

Med sitt varma, nötbruna uttryck och sin
väldiga styrka är detta ett exklusivt golv som
kommer att lyfta din livsmiljö. Det färska
träet är gyllene men blir snabbt rött och
mörkare. Merbau är en vanlig typ av ädelträ
i södra Asien.

SOUL+COLLECTION REAL SPICYPEPPER
Copenhagen Fashion Fair, Karen Simonsen

Collection

I ett kreativt universum där varje inredningsdetalj och element är noggrant utvalt för att tjäna ett syfte kommer ett
specialdesignat golv att komplettera din personliga designvision och öka den totala upplevelsen av din bostadsyta
eller arbetsplats. Fördjupa dig i möjligheterna och framhäv ditt golv med en överraskande finish, lyster, textur, klara
färger och subtila nyanser. Det naturliga med massivt trä gör sig ständigt påmint. Piffa upp en konventionell miljö
eller gör ett kraftfullt uttryck. Men mest av allt, ägna ditt golv en tanke. Ge det en idé.

design

Ek Golden Pearl
Pearl har ett pärlemoreflekterande utseende

Pilgrim shop, Danmark

Ek
Silver Pearl

AIA Designer showcase Home Tour, USA
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REAL Spicypepper and REAL RawSugar

design

Soul+Collection

03
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Soul+Collection

The Piada Co., Köbenhamn

real hot
salsa

Design med Soul+Collection
Real

Soul+Collection
SmoothRum
Bok parkett Variation
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade
Real

reflection

Soul+Collection
RawSugar
Bok parkett Variation
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade

Soul+Collection
WildHazel

Real

Bok parkett Variation
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade

Soul+Collection
SpicyPepper

Real

Bok parkett Variation
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade

Soul+Collection
TenderOlive

Real

Bok parkett Variation
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade

Soul+Collection
DarkCoco

Real

Bok parkett Variation
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade

Soul+Collection
HotSalsa
Bok parkett Variation
Larghezza 129 mm
Spessore 22 mm
Ytbehandling: lackade

Real

Här visas Bok Variation
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Design med Pearl Collection
Ek Natural Pearl

Ett svagt pärlemoreflekterande utseende,
som framhäver träets karaktäristik.

Ek parkett harmony
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade

Ek Golden Pearl

Ett pärlemoreflekterande utseende,
som framhäver ekens karaktär.

Ek parkett harmony
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade

Ek Silver Pearl

Ett silverfärgat utseende, som
framhäver ekens karaktär.
Ek parkett harmony
Bredd 129 mm
Tjocklek 14/22 mm
Ytbehandling: Ultramatt lackade

Här visat på Ek Harmony.

Designa Ditt golv
med Junckers.
Med ett Junckergolv har Du nästan obegränsad designfrihet. När Du valt Ditt golv bör Du ta ställning till detaljer
angående ytbehandling, läggningssätt, golvvärme, och underhåll. Små, men viktiga detaljer för att ge Dej ett
vackert golv, som fungerar i vardagen.

Behöver du hjälp är det bara att fråga

Att varje Junckersgolv ska bli en succé är vår främsta uppgift, och vi vill att våra kunder ska se oss som deras
medarbetare i sina projekt, inte bara som leverantörer av det allra bästa inom golvläggning. Även om du planerar att
installera dina golv på egen hand är du välkommen att vända dig till våra erfarna konsulter och experter och låta oss
ta del av ditt projekt. Ju tidigare desto bättre kan vi hjälpa dig att uppnå ett enastående slutresultat.

Junckers tjänster

41

Design Våra rådgivare kan guida dig genom mängderna av designmöjligheter och hjälpa dig utforma ett
golv som är förenligt med din smak.

Planering

Vill du försäkra dig om att golvläggningen fortlöper smidigt och blir väl anpassat i en ny byggnad
eller ett renoveringsprojekt behövs erfarenhet inom planering och utförande.

Specifikation

Vi kan även hjälpa dig med specifikationer och med detaljerade beskrivningar om läggningen

och kostnader.

Installation Vi på Junckers är noga med våra leveranser och ser till att Ditt golv blir rätt installerat.
En snabb installation minimerar besvär och ser till att utrymmet snabbt kan tas i bruk.

Skötsel Med Junckers professionella rengörings- och skötselprodukter kommer du att få användning och glädje
av dina golv år efter år. Vi kommer även fortsätta att vara tillgängliga för att bistå vid eventuella frågor angående
underhåll och skötsel.

Texturerad yta

Junckers unika texturerade ekgolv har en attraktiv distinkt
yta som görs genom en speciell borstningsteknik som
utvecklats på Junckers.
Genom att ta bort den mjukare veden från ytan lyfter man
fram de hårdare och mörkare årsringarna och på så sätt
en grövre struktur i en mjuk yta.

Texturerad utan kulör

Borstad yta utan färg finns som obehandlad, med en klar olja
eller lack på:
2-stavs massiva trägolv:
• 14 och 22 mm Ek: Classic, Harmony och Variation
• 14 och 22 mm Ask: Classic, Harmony och Variation
• 14 och 22 mm Svartek: Harmony och Variation

Junckers signaturfärger

Du vill kanske berätta en historia, eller har en vision du
vill förverkliga och en särskild miljö du vill skapa. Du vill
kanske återskapa en färg från en annan interiörsdesign,
eller har du ett varumärke vars riktlinjer du måste rätta
dig efter. Skulle det vara så är vi på Junckers öppna för
att samarbeta med dig och ta fram de färger som bäst
stämmer överens med din idé och smak.

H&M Las Vegas - USA
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Junckers skeppsgolv

Trä är ett levande material som förändras något med årstiderna. Under sommarmånader med hög luftfuktighet expanderar golvbrädorna lätt,
precis som de drar ihop sig under vintern och torrare årstider, och springornas mellanrum minskar. Det är träets inneboende karaktär. Men om
Junckers skeppgolvssystem används kommer gummilisterna mellan brädorna att absorbera rörelserna så att golvet ser likadant ut året runt.
De synliga gummilisterna kommer dessutom att framhäva varje enskild bräda och skapa ett spektakulärt elegant golv som verkar lika harmoniskt
som robust. Oavsett årstid kan du låta dig dra till minnes varma dagar vid havet.

Junckers fasade parkettgolv

Du kan också skapa en mer diskret bräddesign utan den där tydliga skeppsgolvsstilen. Junckers fasade parkettgolv har eleganta, tunna fasningar
mellan golvbrädorna, vilket ger ett harmoniskt intryck av långa, eleganta brädor.

Ask Nordic Variation

Limsystem

robust ljud och känsla
Junckersgolv kan limmas ovanpå alla jämna betong- och
träunderlag med hjälp av Junckers unika och miljövänliga
parkettlim. Detta silikonbaserade lim fungerar också som ett
fuktmembran. Ett limmat golv ger en mycket robust, solid
känsla, minskar stegljuden och ger dig fria händer att skapa
kreativa mönster i golvet.

Regelsystem

kraftig installation med utrymme inunder
Våra golv på 22 mm är kraftigt uppbyggda. De kan spikas
skruvas på avjämnade reglar eller bjälker, vilket ger gott om
plats för placering av rör, kablar, isolering, golvvärme och
andra tekniska nödvändigheter under golvbrädorna.

Golvvärme och 3 lätta installationsmetoder

Bygelsystem

snabbt, enkelt och låg höjd
Med Junckers unika bygelsystem kan ett flytande golv
läggas direkt på ett jämnt betong- eller träunderlag, utan
att några reglar behövs. Denna läggningsmetod fungerar
perfekt med golvvärme och är ett utmärkt sätt att minska
stegljuden till underliggande rum.
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Designfrihet utan rör och värmeelement

Golvvärme är en ekonomisk, lyxig och mycket elegant lösning utan synliga rör och värmeelement. Golvvärme fungerar
perfekt under Junckers-golven eftersom massivt trä, till skillnad från kakel och sten, är naturligt varmt och behagligt,
oavsett om värmen är på eller inte. Resultatet ger inte bara en komfort för de bara fötterna, utan också en bekväm, jämn
rumstemperatur. Vattenbaserad golvvärme passar i allmänhet för bostadshus och kommersiella byggnader, medan
elektriska system är idealiska för mindre renoveringar.
Med det unika Junckers-bygelsystem kan Junckers-golven läggas flytande över de flesta moderna golvvärmesystem,
och jämna undergolv.
Alternativt kan golvvärmesystemet läggas mellan lister eller reglar med Junckers-brädorna fastspikade ovanpå.

Välj en professionell avslutning

För en perfekt golv hör en perfekt avslutning. Juncker har ett stort utbud av tillbehör i trä, passar för varje Junckers golv.
Kontakta en Junckers konsult tidigt i ditt golv konstruktion för att uppnå bästa möjliga resultat.

Den perfekta finishen
Junckers oljor och lacker

Med Junckers professionella serie av oljor och lacker kan du skapa
exakt det utseende och den ytkvalitet du önskar. Använd en diskret
finish för att låta träet tala för sig självt eller lägg till en överraskande
effekt eller färg för att uppnå en distinkt prägel. Junckers oljor och
lacker är vatten-baserade, enkla att använda och ger ett professionellt och
varaktigt resultat. Om du skulle ångra dig så kan våra massiva plankor
slipas igen och igen, vilket hjälper dig att ändra ditt golvs utseende
närhelst du önskar.

Junckers dagliga skötsel

Ett Junckersgolv är lätt att rengöra tack vare dess höga kvalitet och
professionella finish. Det mesta dammet och smutsen försvinner
efter sopning och dammsugning. Vanligtvis räcker det med fukttorkning
för att rengöra ett nerfläckat golv. För att bevara dina golvs fantastiska
utseende använder du Junckers professionella rengörings- och
skötselprodukter, som utvecklats för att sköta golvet på bästa sätt.
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