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Hos Junckers har vi specialiserat oss 
på produktion av massiva trägolv samt 
golvvårdsprodukter för underhåll och 
renovering av trägolv. Våra golv hittar 
du över hela världen i multifunktionella 
idrottshallar, bostäder och arbetsplatser. 

Produktionen av hållbara trägolv bygger på 
våra erfarenheter tillbaka till 1930-talet, 
när Flemming Juncker grundade Junckers 
Savværk med syftet att använda skogens 
resurser på bästa möjliga sätt.

Junckers fokuserar fortfarande på 
hållbarhet och lägger stor vikt vid bästa 
möjliga tekniska vägledning innan, under 
och efter ett projekt. Vår erfarenhet är 
att detta ger högsta möjliga kvalitet i det 
övergripande projektet.

OM JUNCKERS
ALLA VÅRA 
TRÄGOLV OCH 
TRÄVÅRDS
PRODUKTER 
TILLVERKAS I 
DANMARK 

DANSKA 
HANTVERKS-
TRADITIONER 
LÄGGER 
GRUNDEN FÖR 
UTVECKLING OCH 
PRODUKTION 

W A L K I N G
O N  
D A N I S H  D E S I G N

Junckers design och produktion sker 
i Danmark. Lokal produktion betyder 
att vi kan följa kvaliteten noggrant och 
även hjälpa till med kundens individuella 
önskemål. Vår rådgivning och vägledning 
kommer från yrkespersoner som arbetar 
nära den dagliga produktionen och har 
ingående förståelse av trägolvens funktion.

Junckers finns representerat i över 
45 länder via 7 dotterbolag och ett nätverk 
av återförsäljare och representanter. 
Exporten utgör två tredjedelar av den totala 
omsättningen och produkterna säljs över 
45 länder i hela världen.
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HÅLLBARHET LIGGER I VÅR DNA 
Historien om Junckers vackra massiva 
trägolv startade år 1930. Det är berättelsen 
om en passionerad ung man vars filosofi 
gick ut på att använda skogens resurser på 
bästa möjliga sätt.
Flemming Juncker föddes 1904 som 
son till en godsägare på södra Sjælland. 
Han avslutade sin utbildning som 
skogsmästare året innan han etablerade 
Junckers Savværk i Köge. Junckers drivs 
än idag baserat på grundarens filosofi 
om resursoptimering. Junckers utnyttjar 
därmed alla säljbara produkter från 
skogarna och alla biprodukter används till 
produktion av hållbar energi.

JUNCKERS UTNYTTJAR 100 % 
AV VIRKET
Under produktionsprocessen använder 
Junckers betydande mängder energi för 
torkning och förarbete av trä. Biprodukter 
som bark, flis och sågspån från 
produktionen skickas till ett lokalt kraftverk 
som i gengäld levererar elektricitet till 
Junckers och till Danmarks offentliga elnät.

JUNCKERS ÄR ETT CO2 
-POSITIVT FÖRETAG
Eftersom trä är ett CO2-neutralt material, 
och eftersom Junckers genererar mer 
energi än företaget självt kan förbruka, 
genereras en stor CO2-vinst som kommer 
samhället tillgodo. Detta gör Junckers till 
ett CO2-positivt företag.

CERTIFIERAT TRÄ  
PEFC™ & FSC®
Junckers tror på hållbarhet och vi 
stöder flera initiativ som förbättrar 
miljömedvetenhet. Därför har vi certifierat 
oss enligt Chain of Custody PEFC™ och 
FSC®. Med ett Chain of Custody-certifikat 
kan virket spåras från det färdiga golvet 
och tillbaka till skogen. PEFC™ och FSC® 
är organisationer som arbetar globalt 
för att säkerställa juridiskt korrekt och 
välorganiserat skogsbruk i syfte att skydda 
naturen, djurliv och människor.

Fråga Junckers om PEFC & FSC® 
-certifierade produkter

PEFC/09-31-004

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org
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SNYGGA OCH 
SLITSTARKA 
TRÄGOLV

PRODUKTKVALITET
Junckers kvalitetsstyrningssystem utgör 
grunden för företagets CE-märkning av 
massiva trägolv enligt SS-EN 14342:2005 
+ A1:2008, SS-EN 14904:2006 samt 
EU Guidance paper B och D för 
CE-märkning.
Kvalitetsstyrningssystemet är uppbyggt i 
linje med ISO 9000-serien, dock utan någon 
övervakning från tredje part. Systemet 
omfattar medarbetare, produktions- och 
administrationsprocesser samt resurser 
som är avgörande för att uppfylla företagets 
kvalitetsmål.

CE-PRESTANDADEKLARATION
Junckers golv är CE-märkta, vilket är en 
garanti för att EU:s lagar om säkerhet, 
hälsa och miljö efterföljs. Grunden 
till en CE-märkning ligger alltid i en 
prestandadeklaration som visar exakt 
hur specifika lagkrav efterföljs. Det 
gäller t.ex. brandskydd, avgasbildning, 
tryckhållfasthet, friktion m.m.

ISO CERTIFIERINGAR
Junckers är certifierat enligt ISO 50001
för energiledning samt ISO 14001 för 
miljöledning.
Miljöledningssystemet omfattar dessutom
områdena arbetsmiljö (OHSAS 18001)
samt energi och säkerhet vid elarbete
(SKS).

HÅLLBAR BYGGNATION 
LEED, BREEAM och DGNB är tre ledande 
och frivilliga certifieringar inom hållbar 
byggnation. Genom samarbete med Rambøll 

har en kartläggning gjorts av Junckers 
positiva bidrag inom fokusområden 
som totalekonomi, inomhusklimat och 
material inom dessa tre områden.

Kartläggningen har lett till ett samlat 
dokumentationspaket för varje 
område. Här återfinns all nödvändig 
produktinformation som en kontrollant 
behöver för att kunna godkänna 
certifiering av olika slags byggnation.

INOMHUSKLIMAT
Alla trägolv och utvalda 
trävårdsprodukter från Junkers har 
inomhusklimatmärkning. En produkt 
som är inomhusklimatmärkt har 
genomgått omfattande provning 
avseende gasbildning och lukt. 
Märkningen visar att det inte finns 
några kemiska ämnen i golvet eller 
i produkterna som kan påverka 
luftkvaliteten i rummet negativt.



6The Silo – EK PLANKGOLV, VITOLJAT  
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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 sidenmatta 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 

Rå plankor behöver behandlas med en av
Junckers professionella oljor eller lacker 
före användning. 

Våra produkter är vattenbaserade, enkla att 
använda och skonsamma mot miljön.

BORSTADE TRÄGOLV

UTAN FÄRG
Texturerade massiva trägolv ger en helt ny 

VÄLJ DITT 
PERSONLIGA 
UTTRYCK
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.
Utöver golvproduktion har Junckers en egen fabrik för lack och olja. Det 
medger en fullständig kontroll av alla ytbehandlingar på utlevererade 
produkter. Dessutom ett system för skötsel och underhäll. Junckers 
laboratorium garanterar en ständig produktudveckling i samklang med 
marknadens önskemål. 

dimension till golvet och rummet. Trägolvens 
fantastiska utseende i kombination med de 
texturerade detaljerna gör upplevelsen ännu 
rikare för sinnena.

MED FÄRG
Texturerade & färgade massiva trägolv är 
verkligen unika golv. De visuella detaljerna 
som kommer fram genom att lägga till färg, 
i kombination med de förstärkta texturerna, 
resulterar i det ultimata golvet - ett golv med 
mycket stil och personlighet.

FÄRGAT TRÄGOLV

Färgat massivt trägolv kan ibland vara den 
sista touch som ger ett rum liv. 

Med ett brett urval av färgningslacker, kan 
utsökta detaljer i träslaget förstärkas och 
berikas för att få en helt unik prägel.



8Fritz Hansen visningsrum – EK BOULEVARD
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GOLVVÄRME OCH 
TRÄGOLV
DESIGNFRIHET UTAN RÖR OCH VÄRMEELEMENT

HUR KAN JUNCKERS 
GARANTERA KOMPATIBILITET 
MED GOLVVÄRME?

Förklaringen är att Junckers tillverkar 
massiva trägolv som är extremt stabila.

Stabiliteten är ett resultat av en lång 
torkningsprocess och vi utför stränga 
kvalitetskontroller under tiden. Därmed 
ser vi till att alla färdiga golvbrädor har en 
mycket enhetlig fukthalt.

En enhetlig fukthalt betyder att när golvet 
utvidgar sig och drar ihop sig under året, 
vilket alla trägolv gör, så kommer ett 
Junckers-golv att uppvisa mycket små och 
enhetliga fogar under eldningssäsongen. 
Många andra produkter på marknaden 
tenderar att ha mycket större och synliga 
fogar som kan vara fula eller i värsta fall 
innebär skador på golvet.

DITT MASSIVA TRÄGOLV 
FUNGERAR PERFEKT MED 
GOLVVÄRME

Junckers kan som enda tillverkare av 
massiva trägolv garantera att våra golv 
fungerar med golvvärmesystem. Vi 
levererar tusentalskvadratmeter trägolv för 
användning med golvvärme. Det har vi gjort 
i över 25 år.

Oavsett om golvet ska läggas i en bostad, 
en butik, ett kontor, en idrottshall eller en 
dansstudio får du samma höga kvalitet som 
kännetecknar Junckers alla massiva golv.

För arkitekter, hantverkare och byggherrar 
är det lätt att kombinera Junckers 
golvsystem med golvvärme. Hos Junckers 
har vi inte hittat något värmesystem som 
inte fungerar med våra golv. Vi erbjuder 
heltäckande support inom teknik och design 
så du kan vara säker på att ditt golv får 
optimala egenskaper. Slutanvändaren får 
på så sätt ett golv som är testat och perfekt 
utformat.



10Incheon Arts Center – BOK SYLVAKET
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INSTALLATIONSMETODER
Ett nytt trägolv från Junckers kan installeras på tre olika sätt, och alla metoder 
fungerar naturligtvis tillsammans med alla slags golvvärmesystem.

BJÄLKLAGSSYSTEM

Level 78+ är ett bjälklags- och bärsystem 
för montering av självbärande trägolv, med 
möjlighet till stegljudsdämpning. Systemet 
används i regel för ojämna undergolv.

Lösningen har utvecklats som svar på 
ökande lagkrav på ljudisolering mellan 
våningar. Med Level 78+ och Junckers 
stegljudsdämpare fås en dokumenterad 
dämpning på 19–20 dB av stegljuden 
mellan våningarna, beroende på 
bjälklagshöjden.

Stegljudsdämpningen monteras på de 
bärande klossarna, som sedan klickas fast 
på bjälklaget. Därefter utförs nivellering 
till önskad höjd och planhet utan spik eller 
verktyg.

Konstruktionshöjd 78–224 mm.

BYGELSYSTEM

Golvinstallationen kan göras snabbt och 
flexibelt med Junckers bygelsystem. Det 
färdiga trägolvet är bara 1–2 millimeter 
högre än själva golvplankan. Byglarna 
klickas fast längs en fräst bygelspinfel som 
ligger under golv, vilket håller samman de 
enskilda golvbrädorna.

Junckers bygelsystem läggs flytande på ett 
självbärande undergolv av betong eller trä 
och passar perfekt för både bostäder och 
arbetsplatser. Alla Junckers parkett golv 
och planka golv kan läggas med byglar.

Se aktuella tekniska datablad för mer 
information.

LIMSYSTEM

Alla Junckers trägolv kan hel limmas på 
alla torra, plana och självbärande undergolv 
av t.ex. betong eller trämaterial. Ett hel 
limmat trägolv förstärker känslan och 
ljudet från massivt trä. Hel limning är en 
bra lösning för stora och öppna ytor där ljud 
från steg och slag behöver minimeras.

Våra hållbara och säkra limsystem 
består av Junckers flytande fuktspärr, 
som skyddar mot kvarvarande porfukt i 
undergolvet. Därefter hel limmas trägolvet 
med Junckers Parkettlim. Junckers 
limsystem passar mycket väl för både 
bostäder och arbetsplatser. 
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JUNCKERS 
MASSIVA TRÄGOLV

GOLVET ÄR DEN FRÄMSTA MÖBELDETALJEN I ETT RUM.
DET ÄR DET FÖRSTA DU SER. 

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.

Ett massivt golv från Junckers är en investering 
som kan tillföra ett varaktigt värde till ditt hus 
eller byggnad, men viktigast av allt bör det 
framhäva din boendeyta och dagliga liv. Tillför 
välbehag utan att vara påtagligt. 

För att uppnå ett resultat som passar samman 
med dina drömmar både vad det gäller design 
och funktion behöver ett antal detaljer stämma. 
Involvera oss helt enkelt i ditt projekt, ju tidigare 
desto bättre. 

Vi delar gärna med oss av vår omfattande 
erfarenhet och tekniska kunskap samt 
assisterar dig direkt genom faserna för design, 
teknisk detaljritning, installation och underhåll. 
På så vis kan du undvika dyrköpta erfarenheter 
och dra alla fördelar av ett exceptionellt 
Junckers-golv år efter år.



 13HEXPARKET
Design med naturens eget mönster

FISKBEN
Ger alla rum ett exklusivt och elegant uttryck.

PARKETTGOLV
Golvdesign byggd på individuellt  utvalt massivt virke. 

Autentiskt och med ett unikt uttryck.

PLANKGOLV
Golvet är utfört i  ett  helt stycke massivt virke. 

Modernt och tidlöst uttryck.



14Medicinteknikföretag – BOK SYLVAKET
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Varje enskilt trästycke i ett massivt parkett-
golv är en liten del av naturen. Varje trästycke 
har ett individuellt mönster och en egen 
färgnyans. Tack vare de många träslagen – 
bok, ek, ask och lönn – kan du vara säker på 
att det också finns ett perfekt parkettgolv till 
just ditt hem. 

Oavsett om du vill ha ett klassiskt 
träutförande, en mer gråaktig färgton eller 
det lätta ljusa golvet så har vi ett trägolv just 
för dig.

Med ett massivt Junckers parkettgolv får du 
alltid ett unikt golv som både kompletterar 
ditt hem och samtidigt ger dig ett kvalitetsgolv 
för livet. 

MASSIVT 
PARKETTGOLV
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Privatbostad – EK HARMONY
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Privatbostad – EK SKEPPSGOLV MED NÅTAD FOG
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EKVARIATION
The One, Furman, USA

Riverside College – EK
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20Hotel Jutlandia – BORSTAD EK
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22Sjöfartsmuseet, Göteborg – BORSTAD EK
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EKVARIATION
The One, Furman, USA

IDEAL Bar, Danmark – SVARTEK
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Salle 3000 – SVARTEK
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Kontor – BOK TWILLIGHT GREY
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28Privatbostad – EK DRIFTWOOD GREY
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Det finns inte två träd i skogen som är lika. 
Det finns inte heller två likadana snitt eller 
färdiga golvplankor. Varje enskild planka 
har sitt eget mönster av ådringar, kvistar 
och färgnyanser, format av väder, årstider 
och skogens djurliv genom många 
årtionden. 

Det massiva trägolvet gjort på plankor är 
en otroligt vacker syn. De långa, breda 
plankorna, med alla deras naturliga 
detaljer fyller varje rum med en känsla av 
lugnande elegans.

MASSIVT 
PLANKGOLV
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Privatbostad – NORDIC ASK
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Privatbostad – EK SKEPPSFOG
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32Norwich University of Arts School of Architecture – NORDIC EK
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34Ibstock Place School – EK
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36Aeroville Mall – NORDIC EK BOULEVARD
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38McCaulay Walk – SVARTEK
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The Curtain Hotel – EK, KUNDANPASSAD FÄRG
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Privatbostad – SVARTEK BOULEVARD
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44Privatbostad – HEX-PARKETT
By Carpenter CPH & Hartmann
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Naturens egna mönster har stor inverkan 
på vår arkitektur samt inredningsdesign. 
Medvetet eller omedvetet låter vi oss 
inspireras. Hexagon – ett sexkantmönster 
med liksidiga trianglar – är ett av många 
geometriska mönster som naturen själv har 
skapat. Titta bara på en bikupa, snökristaller 
eller formen på vissa blommor.

Med Junckers HexParkett har vi återskapat 
detta mönster. Njut av estetiken, den grafiska 
formen och de skarpa linjerna som detta 
massiva golv erbjuder.

MÖNSTRADE GOLV 
HEXPARKETT
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London Design Fair – HEX-PARKETT EK 
Fotograf: Rocio Chacon
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London Design Fair – HEX-PARKETT EK
Fotograf: Rocio Chacon
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Privatbostad – HEX-PARKETT EK
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50Multiform – FISKBEN EK
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Ge din omgivning en fashionabel atmosfär 
med Junckers fiskbensparkett, eller dubbel 
fiskbensparkett.

Trägolv i geometriska mönster berättar 
om slott, klassiska herrgårdar och 
muséer. Estetiken och den tidlösa 
elegansen i ett fiskbensmönstrat 
parkettgolv är helt enastående och kan 
också fungera som en stilren entré i 
moderna bostäder och modern arkitektur.  

Oavsett om vi lägger fiskbensparkett, 
dubbel fiskbensparkett eller plankgolv med 
fiskbensmönster kan ett sådant trägolv 
hjälpa till att skapa en helt unik atmosfär 
i varje rum. Släpp loss kreativiteten så kan 
du vara säker på att din fiskbensparkett eller 
ditt plankgolv med fiskbensmönster ger dig 
och dina gäster glädje i många år framöver.

FISKBENS
GOLV
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Multiform – EK FISKBENSPARKETT
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Privatbostad – EK FISKBENSPARKETT

FI
SK

B
EN

SP
AR

K
ET

T



54

Sjóvinnuhúsið – EK FISKBENSPARKETT
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Privatbostad – EK FISKBENSPARKETT
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Privatbostad – EK DUBBEL FISKBENSPARKETT
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Privatbostad – NORDIC EK DUBBEL FISKBENSPARKETT
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Privatbostad – EK DUBBEL FISKBENSPARKETT
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