
PEETZ Fyr
Skåret af nordsvenske træer der har vokset 
langsomt — det giver ekstra stærkt og tæt ved

Et lyst og varmt gulv af PEETZ Fyr skaber en ro-
lig atmosfære. Plankerne er skåret af omhyggeligt 
udvalgte, nordsvenske træer, som på grund af 
vækstbetingelser med korte somre og lange vin-
tre har vokset langsomt. Det giver ekstra tæt ved, 
der gør gulvet yderst slidstærkt.
 
Hårdvoksolie gør træet smudsafvisende
PEETZ Fyr fås også i en udgave, der er behandlet 
med hårdvoksolie, der beskytter ekstra godt mod 
snavs. Forskellen på hårdvoksolie og traditionelle 
gulvolier er, at hårdvoksolie lukker træets porrer 
og forstærker træfibrene samtidig med at danne 
en beskyttende hinde på træet. 

Vælg imellem skarpe eller affasede kanter
Afhængig af formål kan man vælge mellem skarp-
kantet eller affaset. Gamle lejligheder og boliger 
i byerne har ofte skarpkantet gulv, og arkitekter 
foreskriver ofte dette til renoveringsopgaver. Af-
fasede kanter giver et blødere look, med en min-
dre skygge, som skjuler de revner, der opstår på 
grund af gulvets naturlige sammentrækning, eller 
fordi plankerne ikke er drevet helt sammen.

Børstet fyrretræ er stærkt 
og har et rustikt look
PEETZ Fyr fås også i en børstet udgave med et 
look, der minder om et gammelt fyrregulv, hvor 
det bløde ved er slidt ned efter generationers 
gulvvask. Overfladen er op til 50% stærkere end 
overfladen på et traditionelt fyrregulv, hvilket 
skyldes, at det bløde træ er børstet væk. Børst-
ningen, udføres med slibenylon og stålbørster og 
fremhæver den naturlige struktur.

Leveres hurtigt
Der er ganske kort leveringstid på PEETZ Fyr. 
Normalt leverer vi i løbet af et par uger, i nogle 
tilfælde leveres endnu hurtigere. Det er muligt at 
bestille matchende fodlister i PEETZ Fyr.

Ring til Södra på tlf. 4848 8200 og hør mere om 
de mange fordele ved at bruge PEETZ Fyr til 
gulve.


