Art Basparkett
Basparkett är massiva stavar som är smalare än vår klassiska massiva
parkettstav. Men hållbarheten och finishen är fortfarande i topp. Levereras,
till skillnad från parkettstav, utan spont och not i mönster på nät.
Dimensionerna på dessa stavar är 10 x 50 x 250 mm.

Träslag
Basparkett levereras som standard i obehandlad ask och ek samt andra
träslag på förfrågan.
Ask är ett mycket vanligt träd på hela det norra halvklotet. Träder kan bli 40
meter högt och få en diameter på upp till 100 cm. Ask har i årtusenden varit
ett mycket värdefullt träslag på grund av sin seghet och böjbarhet.
Färgspelet i ask varierar från mycket ljust till mycket brunt, även kallar
brunkärna. Kan levereras FSC-certifierat. I medelvärde är densiteten på 650
kg/m3.
Ek är också ett väldigt vanligt träslag. Trädet kan bli 30 m högt och få en
diameter upp till 100 cm. Ek har i årtusenden används till att bygga med.
Bland annat byggdes hus och skepp av ek på grund av träets hårdhet,
seghet och böjbarhet. Kan levereras FSC-certifierat. Medelvärdet på
densiteten är 650 kg/m3.

Sortering
Basparkett levereras obehandlade och som standard i sorteringarna Prime,
Natur och Rustik.
Trä är ett fantastiskt naturmaterial, och variationer enligt beskrivningar och
foton förekommer därför alltid. Eventuella prover visar enbart mått och
konstruktion och kan inte visa sorteringen. Variationer kommer att finnas
mellan små prover och faktisk leverans.

Prime
Genomgående mycket enhetlig färg och trästruktur. Växtbetingade
variationer förekommer. I princip utan kvistar och plint. Virvlar, små repor och
tvärfibrer, splint och brunkärna kan förkomma i minimal mängd.

Natur
Levande utseende med naturlig färg och struktur. I princip utan öppna
kvistar, sprickor, märg mm. Virvlar, friska kvistar, små repor, tvärfibrer och
kiselfläckar förekommer. Splint eller brunkärna förekommer beroende på
träsort.

Rustik
Mycket levande utseende med alla naturliga färgvariationer och strukturer.
Kvistar, splint, brunkärna förekommer. Mycket små öppna kvistar och sprickor
kan förekomma.

Mönstertyper
Stavar kan läggas i en mängd mönster, till exempel engelskt mönster, rut-,
parallell- eller fiskbensmönster. Dessa olika mönster levereras som moduler.

