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MOLAND GULVE

MOLAND GULVE

- et univers af ubegrænsede
muligheder
Når der vælges gulv til boligen, vælges der med en god blanding af både hjerne
og hjerte.
Begreber som varme, hygge, sundt indeklima, enkel og nem vedligeholdelse,
lang levetid og sikkert mange flere, ligger for de fleste bag valget af et gulv.
I denne fotokavalkade giver vi smagsprøver på nye spændende trends, smukke
traditionelle løsninger, muligheder til livet på job og derhjemme.
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MOLAND GULVE

EN VERDEN AF MULIGHEDER
- lad dig inspirere...

Se hele vores sortiment på www.gulv.moland.biz
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MOLAND GULVE

PARKETGULVE

- det rigtige udgangspunkt...
CLASSIC

Molaloc+ Parket
Ask, hvid matlak
CLASSIC

Moland Parquet Unique
Ask, matlak

Molaloc+ Parket
Eg, hvidolie

CLASSIC

CLASSIC

Molaloc+ Parket
Ahorn, matlak
CLASSIC

LIVING

Molaloc Parket
Kirsebær, olie
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LIVING

Euroloc+ Parket
Ask, hvid matlak

CLASSIC

Euroloc+ Parket
Eg, matlak

Moland Parket
Bøg, matlak

>

MOLAND GULVE

» ASK, HVIDOLIE
Molaloc+ Parket
Se hele vores sortiment på www.gulv.moland.biz
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MOLAND GULVE

PLANKEGULVE

- rustikt eller stilrent...

Molaloc+ Wideplank
Eg, hvid matlak

Moland Plank
Merbau, olie

Molaloc+ Old Fashion Wideplank
Eg, olie børstet håndskrabet

Mola Wideplank+
Eg White Washed, matlak

CLASSIC

CLASSIC

LIVING

TREND

|6

>

MOLAND GULVE

LIVING

LIVING

Molaloc3+ Wideplank
Eg, matlak

Molaloc+ Old Fashion Wideplank - Colchester
Eg, olie sortbejdset

CLASSIC

Molaloc3+ Wideplank
Ask m/kerne, hvid matlak

» VALNØD, MATLAK
Molaloc+ Wideplank

Se hele vores sortiment på www.gulv.moland.biz
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MOLAND GULVE

» EG, HVIDOLIE

Moland Morello Wideplank
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MOLAND GULVE

MOLAND MORELLO
- for den kræsne køber

Se hele vores sortiment på www.gulv.moland.biz
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MOLAND GULVE

» ASK, HVID MATLAK
Molaloc+ Wideplank
CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

Molaloc Wideplank
Bambus, Vertikal, matlak

Molaloc Wideplank
Fyr, Lud hvidolie

Molaloc3+ Wideplank
Eg, olie

Molaloc+ Wideplank
Eg, Smoked Brushed, olie

TID TIL FORANDRING
- med Moland gulve
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MOLAND GULVE

» EG OLIE

Flex Parquet

FLEX PARQUET

- holdbart og mange muligheder!

Se hele vores sortiment på www.gulv.moland.biz
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MOLAND GULVE

STAVPARKET

- skab et unikt udtryk
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MOLAND GULVE

» ASK HVIDOLIE
med fuge

SKIBSFUGE

- unik kontrastvirkning

Se hele vores sortiment på www.gulv.moland.biz
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MOLAND GULVE

VINYL

- smukt og visuelt indtryk
Moland Vinyl Cork+
Classic Oak
DESIGN

DESIGN

DESIGN

Moland Vinyl Cork+
Dark Oak

Moland Vinyl Cork+
Pearlgrey Oak

Moland Vinyl Cork+
Classic White Oak

Moland Vinyl Cork+
Mocca Oak

DESIGN

DESIGN

DESIGN

Moland Vinyl Cork+
Old Style Oak

Moland Vinyl Cork Tiles
Grey Classic

DESIGN

Moland Vinyl Cork Tiles
Black Graphite
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MOLAND GULVE

Tilbehør

Moland har naturligvis det, der er nødvendigt
for at lægge et gulv: Flere underlagstyper med
varierende lyd
dæmpningsniveauer, slagklodser,
trækjern, m.m.

Salg

Alle Molands produkter sælges via tømmerhandel eller byggemarked. Måske lader du din
håndværker arrangere gulvbestillingen. Det giver
ingen forskel. Gulvene leveres enten fra forhandlerens lager eller direkte fra os. Moland opererer
ikke med fragt og gebyrer, så du kommer ikke til
at betale ekstra, hvis din forhandler ikke har det
ønskede gulv på lager.

Dag-til-dag levering

Alle bestillinger, der modtages hos Moland inden
middag - og i praksis også lidt senere - er leveret
over hele landet næste dag.

Prøver

Har du et ønske om at få tilsendt en prøve for
at fornemme det aktuelle gulv i dine egne omgivelser, så ring eller mail til os. Det koster kun
kontakten – og der er også dag-til-dag levering
af prøver.

Interaktiv showroom

På www.gulv.moland.biz kandu i fred og ro - og
døgnet rundt - finde oplysninger om alle vores
produkter.

Udstilling

Du er også altid velkommen i vores gulvudstilling
i Skive. Her viser vi et bredt udvalg af alle vores
produkter.

Se hele vores sortiment på www.gulv.moland.biz
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VI HAR GULVE
E STORE
DER K AN BÆR
OG SMÅ
R
BEGIVENHEDE

Sorteringsbeskrivelser
Molands Select-serie består af
ensartede brædder med fine
farvenuancer. Gulvet har et
roligt og raffineret udtryk, hvor
der kan forekomme få knaster
og mindre spartlinger. Med et
gulv fra Select-serien får du et
elegant trægulv.

CLASSIC:

Gulvene fra Classic-serien har
mere variation i farve, nuance
og mønster. Dette kommer til
udtryk med flere knaster og
mere farvespil i gulvet, hvilket
giver et levende udseende.
Der kan, i moderat omfang,
forekomme spartlinger, mørke
indløb og strukturvariationer
- hvilket er med til at give et
naturligt udseende.

TREND

Serien har et trendy look og
adskiller sig fra de øvrige serier, da den har variation i
farve, knast, nuance og mønster samt brune spartlinger.
Træets naturlige farve og
struktur kommer tydeligt til
udtryk i denne serie. Disse karakterer er med til at fremhæve
træets unikke skønhed.

LIVING:

Living-serien har et levende
og rustikt præg med dramatisk
åretegning, tydelige knaster,
sorte spartlinger og stor farvevariation. Træets naturlige
egenskaber kommer tydeligt
til udtryk i gulvet. Et sikkert
valg, der viser træets naturlige
fremtoning.

MOLAND BYGGEVARER A/S
Strandvejen 16 · DK-7800 Skive
Tlf: +45 9614 5000 · Fax: +45 9614 5099
www.moland.biz · moland@moland.biz

DESIGN

Design-serien er Molands
vinylgulve som består af planker eller fliser. Vi lægger stor
vægt på, at træ-looket eller
sten-looket på vinylgulvene
bevares, og er så tæt på virkeligheden som muligt. Når du
vælger et Moland vinylgulv, tilføres rummet et visuelt smukt
indtryk.
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