HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift.
Vi er naturligvis FSC®-certificeret.
HØRNING leverer FSC-certificerede gulve ved forespørgsel.
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Hørning Parket A/S
Trægulve gennem generationer
Historien om HØRNING begynder i 1929, hvor J.M. Jensen igangsatte produktionen af massive trægulve på sit
værksted – og dermed grundlagde de fine håndværksmæssige traditioner, der stadig spiller en afgørende rolle for
vores værdier og forretningsgrundlag. I 1940 tegnede Arne Jacobsen parketmønsteret til det HØRNING trægulv, der
skulle lægges i Aarhus Rådhushal, og som ligger der den dag i dag. Senere er der lagt HØRNING gulve bl.a. i lufthavnene i København, Stockholm, Bergen, Venedig og Amman, i Nationalbiblioteket i Madrid, i Københavns nye operabygning, i Statsministeriet samt i tusinder af private hjem, hvilket har cementeret HØRNINGs position som leverandør
af eksklusive kvalitetsgulve i Danmark såvel som globalt.
Kort før vi gik ind i 2013 blev HØRNING styrket gennem opkøb af aktiviteterne i Woodfloor. De 2 virksomheders unikke
kvaliteter er nu slået sammen under ét varemærke: HØRNING. Det har givet sortimentet både større dybde og større
bredde. Woodfloor har bl.a. leveret gulv til prestigebyggerier som Det Kongelige Teater, ARoS Kunstmuseum, KPMG’s
hovedsæde og Globen i Stockholm.
HØRNING er leveringsdygtig inden for massive parket- og plankegulve, alle øvrige massive gulvtyper, lamelgulve,
Inline, terrasseplanker og meget mere. Vi leverer såvel specialløsninger til prestigebyggerier som kvalitetsløsninger til
boligbyggerier. Ud over gulve leverer vi lister, trappetrin, lim, olie, plejeprodukter m.m. Vore gulve kan alle anvendes ved
gulvvarme, når betingelserne herfor er opfyldte. Mere detaljeret information vedr. trætyper, dimensioner, montage mv.
findes på www.horningfloor.dk.
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Hørning Parket A/S
Referencer
Kulturværftet, Helsingør, AART

Aarhus Rådhus,
Arne Jacobsen mfl.
Carlsberg Glyptotek,
København,
Vilhelm Dahlerup

KPMG Hovedsæde, København, 3XN

Skuespilhuset, København, Boje Lundgaard mfl.

DR Koncerthuset,
København,
Jean Nouvel

Hotel Koldingfjord, V. & B.S. Ingemann

Operaen, København, Henning Larsen
Miljøministeriet, København,
Axel Berg

Folketinget, København, Thorvald Jørgensen
Julemandens Værksted, Grønland,
arkitekt ukendt

DR Byen, København, Vilhelm Lauritzen

4·

Middelfart Sparekasse, 3XN

Vi er stolte af vore mange referencer, som vi opfatter som en dyrebar arv,
vi skal forvalte. Vi har gennem generationer arbejdet sammen med de ypperligste
arkitekter, entreprenører og montører i Danmark såvel som internationalt.
Her viser vi nogle få, udvalgte referencer:

Globen, Stockholm, Berg Arkitektkontor

Københavns Rådhus, Martin Nyrop
Roskilde Rådhus, TNT Arkitekter

Håndværkets Hus, København,
Arkitektgruppen Aarhus

Lighthouse, Aarhus, 3XN
Nationalbiblioteket, Madrid, Francisco Jareño y Alarcón

ARoS, Aarhus,
Schmidt, Hammer & Lassen
Nationalbanken, København, Arne Jacobsen

Oslo Tinghus, Terje Grønmo

Børsen, København, Brdr. van Steenwinckel
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Referencer
Individuelle løsninger

Herregården Gammel Estrup

Herregården Gammel Estrup tilhørte oprindeligt slægten Scheel, som i perioder var blandt Danmarks rigeste familier.
I dag er der museum og i forbindelse med en større restaurering, ønskede man at genskabe det oprindelige gulv fra
1700-tallet i “Spisestuen”. Imidlertid kender ingen designet på det oprindelige gulv. Det antages, at Jørgen greve
Scheel, som ejede herregården på det tidspunkt, via sine tætte kongelige relationer lod sig inspirere af royale bygningsværker. Forlægget til det nye HØRNING gulv på Gammel Estrup Herregårdsmuseet stammer således fra tegninger
fra det kongelige Hirschholm Slot, som desværre ikke længere eksisterer. Resultatet taler for sig selv – gulvet er en
sammensmeltning af fortid og nutid og vil givetvis overleve mange generationer.
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Herregården Gammel Estrup

Privat bolig

HØRNING leverer også gulve til mange private hjem. Kunden til dette gulv havde en
drøm om et ganske særligt gulv blot med et design, som ikke eksisterede. I samarbejde med HØRNING blev der først lavet en håndtegning, dernæst et prøvegulv, så
blev designet justeret og processen gentaget, indtil kunden var fuldt tilfreds. Kunden
fik sit helt personlige gulv, som matcher indretningen og ejendommens klassiske
arkitektur.
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Privat bolig

Specialløsninger
Det unikke gulv

Arne Jacobsen gik ikke på kompromis.
Heller ikke da han tegnede Aarhus Rådhus,
som blev indviet i 1941 og i 2006 blev
optaget i Danmarks Kulturkanon.
HØRNING blev valgt som leverandør af
det gulv, som Arne Jacobsen selv havde
designet ned i mindste detalje med mønster, vekslende farvetoner og dimensioner.
Designet gør, at gulvet giver et 3-dimensionelt indtryk, og det fremstår fortsat usædvanligt smukt efter mere end 80 års brug.

Aarhus Rådhus
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I en verden præget af standardiserede produkter har vi det privilegium, at vi kan
levere det unikke gulv, der er designet efter kundens individuelle ønsker.

HØRNING gulve kan fremstilles og sammensættes i et uendeligt antal variationer.
Vort mål er at videregive glæden ved at anvende unikke og personlige løsninger –
dette opnås kun med fuld fokus på vore nøgleord: Kvalitet, fleksibilitet og service.
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Sildebensparket
Det eksklusive look

HØRNING bygger på solide håndværksmæssige traditioner, hvor hver eneste stav
kommer gennem kyndige hænder på vej til det unikke trægulv med det karakteristiske sildebensmønster, som ingen kan fremstille i samme enestående finish som
HØRNING. Sildebensparket giver rummet et eksklusivt udtryk og personlighed.
Dette unikke gulv lægges omhyggeligt med mønsterstave i faste dimensioner. Eg er
den foretrukne træsort til denne gulvtype, men som altid hos HØRNING er der rig
mulighed for at vælge mellem mange træsorter og varianter. Vores sildebensparket
i de berømte 65,5 mm bredde er i dag en klassiker, men da vi har egen produktion
med stor fleksibilitet, kan vi også tilbyde specialmål.
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Massive parketstave
Uendelige muligheder

Kongemønster

Traditioner og godt håndværk kan ikke stå alene. Derfor har HØRNING opbygget
eget kvalitetssystem, hvor alle vore medarbejdere tager del i ansvaret for den høje
kvalitet. Det betyder, at vi leverer produkter med markedets mindste tolerancer –
det vi kalder “pasningsnøjagtighed”.
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Stigemønster

Massive parketstave lægges i forløb eller
mønster. Mønstret kan være sildeben som
vist på foregående opslag, det kan også være
fx engelsk mønster, stigemønster eller kongemønster.

Engelsk mønster
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Massive planker
Det ægte plankegulv

Plankegulve fra HØRNING giver rummet et storslået, eksklusivt udtryk. De mange
træsorter giver frit spillerum mellem lyse og mørke træsorter, forskellige bredder,
mulighed for gummifuger, bort i kontrastfarver langs væggene m.v.
Vi har et stort udvalg inden for massive plankegulve i mere end 10 forskellige træsorter. Vore gulve kan fremstilles og sammensættes i et uendeligt antal variationer,
så vi kan skræddersy løsninger til kundernes individuelle ønsker.
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Origin plankegulve
I storformat

Douglas

Eg

HØRNING Origin plankegulve produceres af nøje udvalgt certificeret træ fra flere hundrede år gamle træer fra
Tysklands skove. Kvalitet tager tid, og der går op til 2 år fra fældning af træerne, til det færdige gulv er klar til
montering. Dette unikke massive gulv leveres i særligt kraftige dimensioner. Tykkelse op til 35 mm, bredde op
til 40 cm og længde helt op til 16 m. Træsorterne er eg og douglas.
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Når dette unikke gulv lægges, vil lokalet fremstå større, opleves længere,
og give inspiration til besøgende. Rummet forvandles.
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Inline parket
Udtryksfuldt og uopslideligt

Inline leveres i en række forskellige træsorter, også i den unikke NATwood eg.
NATwood er en patenteret produktionsproces, hvor træet opvarmes og fyldes med
naturharpiks/voks. Det giver træet en ekstrem hårdhed, større modstandskraft og
mindre bevægelser i gulvet.
Brædderne er profileret efter overfladebehandling med olie eller lak, hvilket giver
et smukt gulv, næsten uden synlige samlinger. De mange stave giver tilsammen et
udtryk som et stort brusende hav.
Inline er et patenteret produkt fra Tilo i Østrig. Det er en eksklusiv variant af højkantparket men er meget hurtigere og billigere i montage, da det ikke skal slibes, spartles og overfladebehandles. Inline består af smalle stave i 10 mm tykkelse samlet i
rækker til et færdigt modul med fer/not på 4 sider.
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Højkantparket
En robust løsning

Højkantparket er meget robust og velegnet til lokaler med stor belastning.
Afslibning kan foretages mange gange, da trægulvet er uden fer/not.
Højkantparket er små massive stave i 8-23 mm tykkelse, der er vendt på
højkant. De er sat sammen i moduler, der holdes sammen af tape.
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Klodsegulve
Elegante tern

Gulvet giver et meget unikt og elegant udtryk
gennem sammensætningen af de mange små
tern.
Klodsegulv består af massive firkantede klodser, der er skåret modsat åreretningen. Denne
type gulv kaldes også for endetræsgulv. Gulvet
er ekstremt robust og særligt egnet til lokaler
med hård belastning.
Klodserne leveres i forskellige dimensioner
afhængig af træsort og råtræ.
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Klodsemosaik
Den lette løsning

Klodsemosaik er, som klodsegulv, små massive firkantede klodser, der er skåret modsat
åreretningen. Til forskel fra klodsegulvene er
klodsemosaikken allerede ved leveringen lagt
i rudemønster eller engelsk mønster på net.
Dimensionerne varierer afhængigt af træsort
og råtræ.
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Mosaikparket
Stilfulde mønstre

Giv lokalet et stilfuldt udtryk med mosaikparket i engelsk mønster,
rudemønster eller parallelmønster.
Mosaikparket er massive stave, der leveres i mønster på net.
Det er et massivt, robust gulv med lang levetid.
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Strips
Slanke stave

Strips er massive stave, som er slankere og tyndere end vore klassiske massive
parketstave.
Strips leveres, i modsætning til parketstave, uden fer og not, som løse stave eller
i mønster på net som engelsk mønster, rudemønster eller parallelmønster.
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Slotsplanker
Et “kongeligt” gulv
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Slotsplanker fra HØRNING er et lamelopbygget specialgulv fremstillet
af udsøgte materialer i en ekstra stærk konstruktion, der måske ikke
forvandler bygningen til et slot, men giver rummene et royalt udtryk.
Slotsplanker leveres i eg, ask og douglas med flere forskellige færdige
overflader og op til hele 6 mm slidlag på en kerne af massiv birkekrydsfiner. De leveres i 16 eller 20/21 mm tykkelse og mange forskellige bredder fra 180-300 mm og i op til 3 meters længde. Nogle endda endnu
længere.
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Lamelgulve
Det økonomiske valg

Lamelgulve fås i mange kvaliteter. Det er ofte her, man forsøger at reducere budgettet. HØRNING går dog ikke
på kompromis, men sikrer kunden lamelgulve i en god kvalitet og med god værdi for pengene.
HØRNINGs lamelgulve fås også med 6 mm slidlag!
Vore lamelgulve omfatter såvel plankegulve som 3-stav og leveres både til svømmende montage og montage
på strøer. Leveres i et udvalg af forskellige træsorter i tykkelser på 14/15/22 mm med et slidlag på 4 eller 6
mm. Leveres i diverse bredder og længder, og med forskellige overfladebehandlinger med olie eller lak.
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Terrasseplanker
Udendørs højkvalitet
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Også når vi taler om udendørs gulvdesign, er HØRNING i førersædet
med produkter i ypperste kvalitet. Træsorterne er typisk balau, cumarú,
ipé, kurupay, teak og thermoask. Fællesnævneren er høj slidstyrke og
lang holdbarhed, op til 50 år eller mere.
HØRNING tilbyder forskellige typer terrasseplanker, fx Exterpark med helt
skjult montage. Denne patenterede montageløsning gør, at der ikke er
nogen synlige skruer eller beslag samtidig med, at der sikres en optimal
afledning af regnvand. Det er ligeledes ikke muligt at kigge ned eller op
mellem plankerne.
HØRNING terrasseplanker leveres i mange dimensioner, typisk
20 x 100/120/140 mm i forskellige længder.
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