


Naturen er en dygtig kunstner. Den forfører os, ernærer os 

og imponerer os. Den er fantastisk inspirerende. Naturen 

charmerer os og omgiver os med skønhed, teksturer og 

farver : ren, levende, vibrerende, fængslende. Naturen er dybt 

bevægende. Når vi lukker naturen ind, får vi tilfør t varig velvære, 

som vi gerne vil bevare for altid.

Hos Lauzon designes vores tidløse gulve til at give denne 

fornemmelse af komfort og tilfredsstillelse i dit hjem. Hver 

eneste dag arbejder vores træeksperter med at finde den indre 

skønhed, der gør hver træsort særlig egnet til at skabe den 

perfekte stemning, du vil glæde dig over at genopdage hver dag.

"Lauzon tilbyder ren elegance i natur træ. Det er op til dig at 

vække det til live i dit hjem." David Lauzon, adm. direktør

SKOVFORVALTNING
Hos Lauzon er vi dybt bevidste om den uvurderlige værdi 
af vores vigtigste ressource: træ. Der for følger vi nøje den 
bedste praksis for skovforvaltning. Vi fokuserer på streng 
overholdelse af de højeste miljøstandarder, samtidig 
med at vi nøje planlægger og udfører træfældningen. Vi 
er omsorgsfulde forvaltere af næsten to millioner hektar 
skov, som vi har fået betroet, og vi arbejder utrætteligt 
på at gøre tingene rigtigt fra skov til gulv.

ANSVARLIG SOURCING 
Når du vælger et Lauzon-gulv kan du være sikker på , at vores 
politik er udvik let med det formål at besky t te skoven i mange 
generationer fremover. Hvad enten det drejer sig om canadisk 
eller impor teret træ, udvælger vi kun træ fra bæredygtig t 
forvaltede skove. Derudover er vi i fuld overensstemmelse 
med den amerikanske Lacey-lov i forhold til impor t af lovlig t 
fældet træ i producentlandet .
Vi er ISO 14001-cer tif icerede for vores miljøstyr ingsprocesser, 
herunder hvordan vi måler vores miljøpåvirkning og arbejder 
på at forbedre vores resultater. 

Hvis du er miljøbevidst, giver Lauzon dig ro i sindet.

RESSOURCEOPTIMERING
Vores topmoderne savværk sætter os i stand til nøjagtigt at 
afstemme produktionen efter efterspørgslen med fuld udnyttelse 
af hvert stykke træ. Sammenlignet med branchestandarderne 
tillader vores miljøansvarlige produktion os at fremstille flere 
planker af samme mængde træ, så vi er til at med reducere 
miljøpåvirkningen.

GENANVEND, GENBRUG
For at minimere vores af tr yk på miljøet har vi indfør t en 
nul-spild-politik som en vig tig del af vores produktion. Den 
pr imære energik ilde til vores luf t tørrere og til opvarmning af 
vores fabr ikker kommer fra egne høvlspåner og eget savsmuld. 
Det, vi ikke bruger, laver vi til CO2-neutrale træpiller til 
brændeovne.

Vi deler dit ønske om en grønnere verden. Når du vælger et 
Lauzon-gulv, får du et bæredygtig t og natur lig t produkt .

KUNST
FRA NATUREN ®



AVANTGARDISTISK DESIGN

Sukkerahorn, Rustica
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FINSLEBET
En meget let finslibning giver træet en 
silkelignende tekstur med klassisk charme, 
samtidig med at træårerne fremhæves. Det 
finslebne gulv har en tidløs tekstur, som stadig 
er den mest efterspurgte inden for trægulve. 
Naturens klassiske elegance-enkelt udtrykt.

HÅNDSLEBET
Hver t stykke træ i vores håndslebne trægulve 
behandles omhyggeligt af vores træeksper ter. 
De anvender værktøjer, der giver træsor ten en 
sof istikeret gammel tekstur. Vi bruger denne 
back-to-basics-metode for at sikre et autentisk 
og mere naturligt udseende. Denne tekstur 
er ideel til rustikke indretninger. Den skaber 
også en f lot kontrast i moderne rum og føjer 
afslappethed til traditionelle omgivelser. En 
tekstur, der udtrykker raff ineret alder. 

ÅBNE TRÆÅRER
Træsorter med åbne træårer såsom eg og 
løvtræer har store årer, som er lette at se 
med det blotte øje. Når træet saves op, deles 
træårerne og danner smukke små spalter og furer. 
Under vores eksklusive og delikate slibning og 
efterbehandling er vi meget omhyggelige med at 
bevare de fine åbne træårer i disse sorter. Træets 
særlige karakteristika skinner igennem.

STÅLBØRSTET
For at skabe denne tekstur er træet børstet 
nænsomt med stålbørster, der åbner træårerne, 
f jerner træets bløde dele og giver en diskret 
patina. Det er en varm, naturlig tekstur, du kan 
se og føle, og som understreger farvekontraster 
og skjuler virkningerne af den daglige brug. Både 
markant og diskret.

  TEKSTURER OG STILARTER  

INDBEGREBET AF FOR ÆDLING

Sort valnød, Natural

ØKOLOGISK
Find den skjulte skønhed i hårdt ahorntræ ved 
hjælp af en anden Lauzon-innovation: En eksklusiv 
naturlig proces, der fremhæver træets åretegning, 
tekstur og mineralske linjer som aldrig før. De 
rige neutrale farvetoner og det perfekt uperfekte 
rustikke udseende vil fascinere dig nu og i 
fremtiden, efterhånden som træet ældes.

Sukkerahorn, Natural

Hvid eg, Natural

Rød eg, Natural

Rød Eg, Candor

Hårdt ahorntræ, Rustica

Vores eksper ter udtænker hele tiden nye teknikker til at optimere vores udvalg af 
stile og teksturer for at opfylde alle dine ønsker. Det naturlige træ har en unik evne 
til at skabe rum i hjemmet, som afspejler netop din personlighed.



Hvid eg, Natural

I  HARMONI 
MED DIN LIVSSTIL



INNOVATION DER GØR EN FORSKEL 

Naturen imponerer, fascinerer og overgår enhver fantasi. Vi imponeres af naturens evne til at 
transformeres, når den viser sin kreativitet på utallige måder.
Hos Lauzon driver denne kreativitet os til altid at forsøge at overgå os selv, så træets 
glans og kvaliteter bliver til et tidløst element i dit hjem. Vores håndværkere er eksper ter i 
træforarbejdning. De lægger al deres viden i hver planke, så dit trægulv afspejler naturens 
fuldkomne symmetri og teknologi.
Lauzon leverer gennemarbejdet innovation. Oplev vores trægulves fantastiske egenskaber.

EN HELT NY STANDARD FOR HOLDBARHED
Oplev vores Titanium™-finish. Vores eksklusive polymeriserende teknologi har gjort det muligt for os at 
revolutionere branchen og omdefinere standarderne for kvalitet. Ligesom en effektiv foryngelseskur er 
denne teknologi uovertruffen, når dine gulves naturlige glans skal komme til deres ret, samtidig med at 
de bevarer deres oprindelige skønhed.

DYNAMISK FLEKSIBILITET
Vores Titanium-f inish har en exceptionel evne til at absorbere selv de hårdeste påvirkninger uden 
revnedannelse og giver fantastisk beskyttelse mod slid og slag.

TIDLØS GLANS
De fremragende slitagebeskyttende egenskaber, som vores Titanium-f inish besidder, gør, at dine gulve bliver 
smukkere med alderen, samtidig med at de bevarer deres glans i mange år fremover.

BESKYTTELSE MOD SOL OG LYS
Vores Titanium-f inish med vores eksklusive Sunshield™-teknologi beskytter effektivt dit gulv mod gulning som 
følge af naturlig eller kunstig belysning.

KRYSTALKLAR
Vores Titanium-f inish er utrolig klar og fremhæver glansen i træets naturlige årer og giver ethver t rum varme. 

Ligesom de f inere ting i livet, er Lauzon-gulvene tidløse.

TITANIUM.
DEN ULTIMATIVE F INISH

SAMLINGER

Rød eg, Absolut



RENSER LUFTEN INDENDØRS
Alle vores gulve er fremstillet uden opløsningsmidler, flygtige organiske forbindelser og formaldehyd, 
og de opfylder de strengeste standarder for giftige emissioner. Takket være vores eksklusive teknologi, 
Pure Genius, sikrer vores gulve med titanium-finish et endnu renere indeklima. 
Lauzons Pure Genius giver dit gulv mulighed for at rense luften på samme måde som træer.

NATURLIGT AKTIVERET 

Pure Genius virker af sig selv. Naturlig eller kunstig belysning aktiverer titandioxiden i Pure Genius og aktiverer 
det luftrensende middel.

GULVE DER FILTRERER
De aktive nanopar tikler i Pure Genius nedbryder de toksiske stoffer i luften og omdanner dem til uskadeligt 
vand og kuldioxidmolekyler. Din bevægelse gennem et rum eller en simpel ventilator er nok til at aktivere 
processen.

MANGE FORDELE
Pure Genius bidrager på f lere måder til at forbedre dit helbred og helbredet hos dem, der deler hjem med dig, 
samtidig med at luftkvaliteten forbedres:

• Reducerer symptomerne på åndedrætsbesvær (astma og allergi) og immunsuppressive lidelser ;
• Undertrykker aktivt potentielt kræftfremkaldende emissioner (formaldehyd, opløsningsmidler, f lygtige     
organiske forbindelser og andre luftbårne forurenende stoffer);
• Nedbryder op til 99,6 % af bakterier, virusser og svamp;
• Reducerer kraftige lugtgener (madlavning, røg, kæledyr osv.)
• Lettere at rengøre gulvet og minimal brug af rengøringsmidler.

VARIG EFFEKTIVITET
Pure Genius gør luften i dit hjem op til 85 % renere. Bevarer sin effekt, så længe overf laden bevares intakt. 

LABORATORIETESTET 
Pure Genius er testet gentagne gange i uafhængige europæiske og nordamerikanske speciallaboratorier for at 
dokumentere teknologiens ydeevne og effektivitet.

Pure Genius giver et sundere indeklima.

PURE GENIUS.  

DET INTELLIGENTE GULV

I OVERENSSTEMMELSE 
MED DIT VELBEFINDENDE 

Sukkerahorn, SombraPure Genius indeholder ACTiO2™ teknologi licenseret af Välinge Photocatalytic AB.



PERFEKTION GENNEM PRÆCISION

Naturen overlader ikke noget til tilfældighederne. Hvert element har sin eksistensberettigelse 
Naturens elementer går i bemærkelsesværdig spænd med hinanden og giver liv til en 
ekstraordinær organisk helhed.

Hos Lauzon er vi inspireret af naturens balance. Derfor tilbyder vi gulve fremstillet med 
uovertruffen præcision. Vores træeksperter er besat af detaljer. De former og skærer hvert 
eneste stykke til, som var de ædelstene. Derfor er det færdige resultat perfekt, når det 
gælder ensartede materialer, styrke, stabilitet og naturligvis sublim komfort.

Lauzon står for ultimativ perfektion. Nu er det din tur til at opleve denne luksus.

KVALITETSKONTROL
Hver dag arbejder vi for at sikre, at dine gulve på alle måder lever op til de højeste standarder. Det 
star ter med vores strenge kvalitetskontrol. Din investering vil holde i rigtig lang tid i al sin skønhed. 
Det lover vi.

PERFEKT HÅNDVÆRK
Vi fremstiller hver t stykke træ med den nyeste teknologi, der sikrer den allerhøjeste præcision. Det giver os 
mulighed for at opnå nøjagtige resultater for hver t produkt, vi producerer – hver gang.

PERFEKT TILPASSET
Vores not og fer er præcisionsudført under anvendelse af den mest avancerede teknologi til rådighed. 

Vores 4-sidede micro-V-kanter er blandt de allerbedste på markedet og giver den mest gnidningsfrie overflade, du 
nogensinde kommer til at gå på.

Vores sildebensmønsterkonstruktion giver mulighed for præcist samlede enkelt- eller dobbelt-sildebensmønstre, 
parketgulv, mursten samt en spændende vifte af andre mønstre.

GARANTERET HOLDBARHED
Vores fremstillingsprocesser sammen med vores f lotte f inish giver langvarig beskyttelse af gulvet, hvilket 
afspejler sig i længden af vores garantier:

• 35 år – Designer Collection  
• 30 år – Ambiance Collection  
• 25 år – Essential Collection

Hvis du mener, at det perfekte er uopnåeligt, er det måske, fordi du aldrig har gået på et Lauzon-gulv.

GNIDNINGSLØS
SKØNHED

UOVERTRUFFEN 
PR ÆCISION OG KVALITET

Rød eg, Natural



KOMPROMISLØS  
KOMFORT 

Rød eg. Sincero
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ESTATE
Lauzon forarbejdede Homestead-gulvbelægninger er konstrueret som et 3/4” (19 mm) tykt, tør t og fast-savet 
slidlag af træ, der samles på et midterlag af canadisk bygningstømmer og poppelf iner, fremstillet for at opnå 
overlegen styrke og dimensionsstabilitet. Gulvet kan sømmes, hæftes, limes eller lægges f lydende.

Niveauer

FORARBEJDEDE TRÆGULVE
Lauzon forarbejdede trægulve er alle opbyggede med et massivt hårdttræs slidlag. Nyd det perfekte 
udseende af massivt træ samt overlegen forarbejdet ydeevne og bedre stabilitet ved skiftende fugtighed. 
Kun den tørre, faste savemetode giver det perfekte udseende og den uovertrufne kvalitet, som kan 
forventes af Lauzon. 

Vores specialfremstillede produkter er nemme og hurtige at lægge. De fås med bredere og længere 
planker og er velegnede til alle former for byggeri, herunder lejligheder, huse, kontorbyggeri, 
institutioner og meget mere. De kan også anvendes ovenpå gulvvarme.

NEXT STEP
Lauzon forarbejdede Next Step-gulvbelægninger er trækonstruktioner med et 1/8” (3,2 mm) tykt, tør t og fast-
savet slidlag af hårdt træ, der samles på tre skiftende lag af Douglas-krydsf iner, der alt sammen kommer fra de 
nordamerikanske skove. Trælagene samles permanent i et diagonalt mønster, der giver uover truffen styrke og 
dimensionsstabilitet. Gulvet kan sømmes, hæftes eller limes fast eller lægges f lydende med undtagelse af vores 
Square Edge-gulvbelægning, som ikke kan lægges f lydende.

DEN RIGTIGE 
KONSTRUKTION

Niveauer

Relativ luftfugtighed

Vi henviser til vores tekniske datablade, som du f inder i afsnittet "Nyttig litteratur" på vores hjemmeside, hvis 
du ønsker alle oplysninger om vores forskellige forarbejdede konstruktioner.

Hus Condo

Hus Condo

3 1/4" (82.5 mm) - 5 3/16" (132 mm)

7/16"
(11 mm)

Micro-V or square edges grooves on all 4 sides

Multi-Lengths
3 1/4":13" (330 mm), 18 1/2" (470 mm), 28" (711 mm), 47 3/16" (1,199 mm)
5 3/16":13" (330 mm), 18 1/2" (470 mm), 28" (711 mm), 33 1/2" (851 mm), 47 3/16" (1,199 mm)
Herringbone*: 13" (330 mm)
Broadstripe*: 18 1/2" (470 mm), 28" (711 mm)
Strip*:  13" (330 mm), 18 1/2" (470 mm), 28" (711 mm)
*Only available in 3 1/4" width

Wear layer
1/8" (3,2 mm) 
dry solid sawn

Bottom layer
3/10" (7,8 mm) 

3 alternating layers
of Douglas fir plywood

100% sourced from
North American forests

6 1/4" (189 mm) 

3/4"
(19 mm)

Relativ luftfugtighed

Sukkerahorn, Bianco



Træ er et naturprodukt, og derfor er ikke 2 planker ens, hvad angår farve og tekstur. Mineralske striber og knaster forekommer naturligt og varierer med trætype og -kvalitet. De farver, der 
gengives i brochuren, kan afvige fra de originale toner som følge af begrænsningerne i trykketeknikkerne. Gør altid brug af prøverne hos din Lauzon-forhandler for at bekræfte dit farvevalg.

Hvis du ønsker yderligere inspiration eller gerne vil se hele vores sortiment, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside 
www.stonetreatment.dk eller www.lauzonflooring.com
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Vejlesvinget 5a
2665 Vallensbæk
Telefon: +45 43752565


