
Egeplanker
Til borde, hylder, bænke og mere



Specielt udvalgte råvarer
Egeplanker fra Horneman er produceret af udvalgte råvarer. 
Naturens eget spil betyder, at plankernes udtryk bliver helt unikt. 
Knaster og revner giver et flot, naturtro og rustikt design. Alle 
vores planker er 30 mm massive planker - ikke sammenlimede 
stave. Planker tilbydes kun med naturkant - ikke maskinelt frem-
stillede kanter.

Da plankerne er et naturprodukt, skal der forventes variationer 
i træet såsom: splintved, knaster (døde og sunde), svindrevner, 
enderevner samt mindre huller og ujævnheder.

Plankerne er pudsede på begge sider, men grundet mindre 
ujævnheder, kan der opleves små ru områder på bagsiden.

Gør-det-selv samlesæt Rustik Egeplanke Bænk. 
Se sortiment side 7.



Egeplanker
Formål:
Hobby-/ indretningsformål fx bord, 
hylde, bænk eller lign.

Træart:
Eg (Quercus robur).

Densitet:
Middelvægten for lufttørret Eg 
ligger på omkring 750 kg/m3.

Fugt:
Nedtørret til indendørs brug.

Oprindelse:
Tjekkiet.

Levering:
Mindste bestillingsmængde for lager- 
førte varianter er 1 stk. Leveres i 
krympefolie for nænsom beskyttelse.

Behandling
For at gøre træet mere robust imod 
spildte væsker og undgå misfarvning, 
kan du enten vælge at oliebehandle, 
voksbehandle eller sæbebehandle dit 
egetræ. Korrekt behandling af dit 
egetræ vil sørge for, at det forbliver 
pænt i mange år.

HUSK at behandle begge sider af træet.

Horneman tilbyder to olievarianter: 
Natur olie og Hvid olie

Læderstropper
Til ophæng af hylder. 
Se sortiment side 7.



Sortlakerede ben/stel
Horneman tilbyder solide sortlakerede ben/stel i flere varianter, 
der hurtigt og nemt forvandler plankerne til flotte egetræsmøbler.

Bordben, model Kryds / model Trapez / model Slim
Sortlakeret stål - højde 71 cm.

Model Kryds Model TrapezModel Slim

Bordbæring, model Væg
Til arbejdsbord, skrivebord 

eller krafig hyldeophæng
Sortlakeret stål - dybde: 42 cm, 

højde 27 cm.

Alle stålben/stel leveres incl. 25 stk.sortlakerede skruer 
med skiver. Specialdesignet med skærehoved til hårdttræ.

Bænkeben, model Kryds
Sortlakeret stål - højde 42 cm.

Sofabordsben, model Kryds
Sortlakeret stål - højde 46 cm.



Finish spartelmasse
Anvendes på områder, hvor man ønsker at lukke en overflade 
for snavs, krummer og lign. Meget velegnet til at lukke og 
udfylde knastudfald og svindrevner. Giver en flot kontrast til 
træet og er især velegnet til Horneman Egeplanker og Rustik 
Eg bordpladen. Fås i farverne Ibenholt, Oak og Light Oak. Se 
www.dlh.com for vejledning til anvendelse.

Egetræsvange
Giver en flot finish under egetræsbordet og sikrer, 
at plankerne ligger plant. Vangen kan afkortes efter 
behov. Uden forborede huller, afrundet på fire sider, 
endeskåret 450 og ubehandlet.



Eksempler / materialelister

Egeplankebord - 2 meter

2 stk. Egeplanke, 30 mm 230/310 mm. Kantskåret 1 side - 2 meter længde.
2 stk. Egeplanke, 30 mm 200 mm. Kantskåret 2 langsider - 2 meter længde.
3 stk. Egetræsvange, 18x90x800 mm.
1 sæt Bordben, model Trapez. Sæt á 2 stk.
1 ds.  Finish Spartelmasse.
1 ds.  Interiørolie.

Egeplankebord - 3 meter

2 stk. Egeplanke, 30 mm 230/310 mm. Kantskåret 1 side. 3 meter længde.
2 stk. Egeplanke, 30 mm 200 mm. Kantskåret 2 langsider. 3 meter længde.
5 stk. Egetræsvange, 18x90x800 mm.
1 sæt Bordben, model Trapez. Sæt á 2 stk.
1 ds.  Finish Spartelmasse.
1 ds.  Interiørolie.

Sofabord - 1 meter

1 stk. Egeplanke, 30 mm 230/310 mm. Kantskåret 1 side - 2 meter længde.
1 sæt Bordben til sofabord, model Kryds. Sæt á 2 stk.
1 ds.  Finish Spartelmasse.
1 ds.  Interiørolie.



Sortiment

DB nr. Varenr. Produktbeskrivelse Bredde,
mm

Længde,
mm Tykkelse

Rustik egeplanke, 70% PEFC certificeret

2052675 328526 Egeplanke, kantskåret 1 langside (1) 230/310 2000

30 mm

2132949 400053 Egeplanke, kantskåret 1 langside (2) 310/380 2000

2124551 400055 Egeplanke, kantskåret 2 langsider 200 2000

2124552 400052 Egeplanke, kantskåret 1 langside 230/310 3000

2132950 400054 Egeplanke, kantskåret 1 langside (2) 310/380 3000

2124553 400056 Egeplanke, kantskåret 2 langsider 200 3000

(1)    Ikke certificeret.
(2)    Partivare. Kontakt os for lager-situation.

DB nr. Varenr. Produktbeskrivelse Højde

Bordben / Stel

2085556 329027 Bordben, sortlakeret stål, model Kryds 710 mm

2086558 329028 Bordben, sortlakeret stål, model Trapez 710 mm

2105930 329038 Bordben til sofabord, sortlakeret stål, model Kryds 460 mm

2107796 329039 Ben til bænk, sortlakeret stål, model Kryds 420 mm

2135879 400112 Bordben, sortlakeret stål, Model Slim 710 mm

2135880 400113 Ophæng til Bord/Hylde, sortlakeret stål, Model Væg 270 mm

DB nr. Varenr. Produktbeskrivelse 

Egetræsvange

2093699 329035 Egetræsvange, ubehandlet. 18x90x800 mm. 

Læderstropper

2135919 400115 Læderstrop til ophæng af hylde, 2 stk. sort, længde 120 cm.

Finish Spartelmasse

2093683 328995 Horneman Finish spartelmasse. Ibeholt. 200g.

2140978 328996 Horneman Finish spartelmasse. Oak. 200g.

2140981 328997 Horneman Finish spartelmasse. Light Oak. 200g.

Interiør Olie

2061311 186925 Interiør Olie Hvid 0,75l. 

2061310 186915 Interiør Olie Natur 0,75l.

2061316 186930 Finishbox Natur Olie.

DB nr. Varenr. Produktbeskrivelse Siddehøjde,
mm

Længde, 
mm

Dybde, 
mm

Rustik bænk i egeplank

2124222 400050 Rustik bænk som gør-det-selv samlesæt (2) 420 1200 230/310



Horneman er en ny afdeling i DLH A/S, der forkuserer på salg og
udvikling af interiør-produkter til byggeriet samt et stort sortiment 
af terrassebrædder i komposit.

Horneman introducerer indledningsvist et fuldt 
sortiment af:

-  Massive bordplader og hylder i standardmål

-  Massive bordplader og hylder i specialmål

-  Egeplanker - til hylder og plankeborde

-  Multibøg - til bl.a. dekorative hylder

-  Melamin-hylder

-  Hobbyplader i handy formater

-  Hvidmalede lister

-  Komposit terrassebrædder 

-  Træbeton

-  SPC Vinylgulv

Vi arbejder hele tiden målrettet på at komme med nye, 
bæredygtige, miljørigtige samt certificerede produkter 
til byggeriet.

Besøg dlh.com for mere information
DLH A/S  - Orionvej 5, 8700 Horsens   Kundeservice tlf. 43 500 800

Nyhed!
Fremtidens vinylgulv 
er nu på lager.


