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Produktguide

LAMINATGULV

GODT AT VIDE
Vores laminatgulv kan lægges på
det eksisterende gulv, undtagen
på tykke væg-til-væg-tæpper.
Vi har det tilbehør du kan få brug
for, som forskellige underlag,
væglister og afstandsklodser.
•

Nemt at montere

•

Meget holdbart

•

Nemt at vedligeholde

•

Uden PVC

•

Ikke allergifremkaldende

•

Beskyttet mod lys og

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange
side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne:

Easy lock kliksystem
TUNDRA
PRÄRIE
GRÄSMARK

blegning
•

Slidstærkt

•

Modstandsdygtigt over
for pletter

Easy connect system
SLÄTTEN
Læs mere i
garantifolderen
TUNDRA og PRÄRIE

Læs mere i
garantifolderen
GRÄSMARK

Husk gulvet
Gulvet er en vigtig del af indretningen, og man glemmer tit, at det faktisk
er basis for hele hjemmet. Et nyt gulv skaber et smukt underlag for dine
møbler og kan forvandle et trist rum til en harmonisk helhed. I IKEA
finder du gulve, der er nemme at vedligeholde og til enhver smag - uanset
budget. Alle gulve er nemme at lægge og får dit hjem til at føles nyt.
Helt enkelt
Det skal være nemt at lægge et gulv. Derfor monteres alle vores gulve
med et enkelt kliksystem uden brug af lim. Der medfølger selvfølgelig
detaljerede anvisninger.
Slut af med stil
Vi har fodpaneler, udvendige og indvendige hjørner samt endestykker til
fodpanel, der giver dit gulv en flot afslutning.

Kontakt en medarbejder, eller gå ind på IKEA.dk og få flere oplysninger.
Se detaljerede produktoplysninger på prislappen og på vores hjemmeside.
Alle dele skal samles.

VÆLG DET RIGTIGE GULV TIL DIT RUM
De forskellige kvaliteter af vores gulve ligger i tykkelsen, kliksystemet og overfladen. For at gøre det nemt findes der et officielt klassificeringssystem. Gulvene klassificeres efter, hvor meget slitage overfladen kan tåle. Slitagen er oftest større i entre
og køkken end i soveværelset, og derfor findes der gulve med forskellige slidstyrker. Når du har bestemt, hvor gulvet skal
lægges, kan vi hjælpe dig med at vælge det rigtige gulv.

SLÄTTEN laminatgulv

TUNDRA laminatgulv

PRÄRIE laminatgulv

GRÄSMARK laminatgulv

6 mm

7 mm

7 mm

8 mm

19,4 cm x 129 cm

19,4 cm x 128,6 cm

19,4 cm x 128,6 cm

16 cm x 128,6 cm

Easy connect

Easy lock kliksystem*

Easy lock kliksystem*

Easy lock kliksystem*

Fasede kanter på alle sider

Ingen fasede kanter

Ingen fasede kanter

Fasede kanter, alle sider

Fasede kanter, alle sider

Overflade

Ensartet overflade,
uden prægning

Præget overflade,
lige struktur

Præget overflade,
lige struktur

Præget overflade,
træstruktur

Brugsklasse 31/AC3
velegnet til brug i de
fleste rum. Ikke egnet til
vådrum.

Brugsklasse 31/AC3
velegnet til brug i de
fleste rum, samt rum til
erhverv såsom mødelokaler og kontormiljøer
med lav frekvens.
Ikke egnet til vådrum.

Brugsklasse 31/AC3
velegnet til brug i de
fleste rum, samt rum til
erhverv såsom mødelokaler og kontormiljøer
med lav frekvens.
Ikke egnet til vådrum.

Brugsklasse 31/AC4
velegnet til brug i de
fleste rum, samt rum til
erhverv såsom mødelokaler, kontormiljøer
og mindre butikker med
normal frekvens.
Ikke egnet til vådrum.

Tykkelse
Plankebredde og længde
Klik-låsesystem

Garanti

AC-klassificering
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Egnet til Business
Falmer ikke i sollys
* Easy lock kliksystem er 50% hurtigere at montere end andre låsesystemer.
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HVILKE UNDERLAG KAN
IKEA LAMINATGULVE LÆGGES PÅ?
Før gulvet lægges, skal der lægges et underlag. Underlag giver lydisolering, nivellerer grundlaget og varmeisolerer.
NIVÅ fås i to tykkelser der hver har deres egenskaber.
NIVÅ 2 mm
– velegnet til gulvvarme
– til gulve med mindre uregelmæssigheder
– lydisolerer op til 20 decibel
– sikrer behagelig stuetemperatur og lavere opvarmning
NIVÅ 5 mm
– til gulve med uregelmæssigheder
– lydisolerer op til 22 decibel
– sikrer behagelig stuetemperatur og lavere opvarmning

Egnet underlag:

Du kan bruge
det gamle gulv

Du skal fjerne
det gamle gulv

Sørg for, at gulvet er
rent, tørt og plant

Brug SPÄRRA
dampspærre
af plastfolie

Brug NIVÅ
gulvunderlag

Linoleum
PVC
Parket
Kork
Træ
Sten*
Klinker
Væg-til-væg tæppe
Beton*
***

Gulv med gulvvarme**

* SPÄRRA dampspærre skal bruges overalt, hvor der er mulighed for, at fugt kan trænge igennem gulvet.
** Gulve med elektriske varmetråde skal reguleres med termostat, så de ikke bliver for varme (maks. 27°).
Vi anbefaler installation af uddannede gulvmontører.
*** NIVÅ gulvunderlag 5 mm er ikke egnet til gulvvarme, kun NIVÅ gulvunderlag 2 mm.
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ALLE DELE OG PRISER
Laminatgulv

Dampspærre og gulvunderlag
SPÄRRA dampspærre, plastfolie. 30 m2/rulle,
15 x 2 m. Bruges på gulve af beton eller sten.

SLÄTTEN laminatgulv, 6 mm.
3 m²/pakke.
Fyrretræsmønster, grå/hvid

404.247.71

39.-/m2

229.-

702.947.92

NIVÅ gulvunderlag, 2 mm. Polyetylen.
15 m2/pakke, 1,2 x 12,5 m.
Bruges på alle typer underlag. Lydabsorberende.
303.216.03

179.-/pakke
12.-/m2

NIVÅ gulvunderlag, 5 mm polyetylen.
6 m2/pakke, 79 x 59 cm.
Bruges på alle typer underlag. Lydabsorberende.
Er ikke egnet til gulvvarme. 13 plader.

TUNDRA laminatgulv, 7 mm.
2,25 m²/pakke.
Egetræsmønster

904.175.32

89.-/m2

Egetræsmønster, lys grå/hvid*

204.247.72

89.-/m2

Egetræsmønster, mellemgrå

004.247.73

89.-/m2

803.215.87

99.-/pakke
16,50/m2

* 2-stavs planke

Tilbehør
FIXA afstandsstykke, kile.
Bruges, når du lægger SLÄTTEN, TUNDRA, PRÄRIE og
GRÄSMARK laminatgulv.
30 stk.

302.876.75

29.-

PRÄRIE laminatgulv, 7 mm.
2,25 m²/pakke.
Egetræsmønster

004.190.69

119.-/m2

Egetræsmønster, grå/brun

904.175.46

119.-/m2

Egetræsmønster, hvid

604.175.43

119.-/m

TORV endestykke til fodpanel, 2 stk.
Passer til fodpanel H 58 mm.

2

Hvidt

602.859.91

19.-

TORV hjørne til fodpanel, indvendig.
Passer til fodpanel H 58 mm.
Hvidt

502.859.96

19.-

GRÄSMARK laminatgulv, 8 mm.
2,01 m²/pakke.
Egetræsmønster, mellembrun antik 304.247.76

139.-/m2

Egetræsmønster, lys brun antik

504.247.75

139.-/m2

Egetræsmønster, sort antik

804.247.74

139.-/m

TORV hjørne til fodpanel, udvendig.
Passer til fodpanel H 58 mm.

2

Hvidt

102.860.02

19.-

TORV samlingsmuffe, 2 stk.
Passer til rør Ø15, Ø19 og Ø22 mm.
Hvid

002.860.07

19.-

404.182.23

29.-

LAVHED fodpanel, 200 cm.
Hvidt, 6 cm høj

VIDENSNÄR fodpanel, 200 cm.
8 cm høj

4

004.164.81

39.-

SÅDAN LÆGGER DU DIT GULV

10mm
3/8”

1. billede

2. billede

3. billede

Det skal du tænke på:
1. Sørg for, at du har det rigtige antal pakker - og flere, end du skal bruge. (Du kan altid returnere pakker i uåbnet
emballage).
2. Lad gulvet ligge i emballagen i mindst 48 timer i det rum, hvor du skal lægge gulvet. Så kan gulvet tilpasse sig
temperaturen og luftfugtigheden i rummet.
3. Læs anvisningerne, og sørg for, at du har det rigtige værktøj.
4. Kontrollér, at der både er plads til underlaget og det nye gulv under eventuelle døre i rummet (1. billede)
5. Sørg for, at det eksisterende gulv er rent, tørt og jævnt. Hvis det eksisterende gulv er af cement, bør du altid lægge
SPÄRRA plastfolie på gulvet. Læg derefter et gulvunderlag på gulvet, f.eks. NIVÅ.
6. Gulvets mønster bliver flottest, hvis du lægger brædderne på langs af lysindfaldet (3. billede).
7. På grund af temperatursvingninger og luftfugtighed kan gulvet give sig. Brug FIXA afstandsstykker mellem gulvets
yderkant og væggen (2. billede).
8. Lav en flot afslutning på gulvet mod væggen med gulvlister!

SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DIT GULV
Den slidstærke overflade er nem at rengøre og vedligeholde. Gulvet rengøres med fejekost, støvsuger eller en let fugtig
moppe og et mildt rengøringsmiddel. Tørres efter med en tør klud.
Laminatgulv må aldrig sandslibes eller behandles med polermiddel.Voks, sæbe og gulvpolish må aldrig bruges på gulve af
laminat, da disse midler vil efterlade en film, der tiltrækker støv og snavs.
Tips!
Beskyt dit gulv ved at sætte filtpuder under borde, stoleben o.lign. Læg også en dørmåtte uden for hoveddøren. Så kommer
der ikke grus og småsten ind på gulvet. Laminatgulve er fremstillet af træ, og derfor er det vigtigt at fjerne eventuelt vand
fra gulvet. OBS! Hæld aldrig vand direkte på gulvet.
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