
o

i

c

indoor outdoor construct ion



indoor



Vores kunder ved, at vi har en stor viden og mange års erfaring 

med pladeprodukter, og netop derfor kan man som DLH kunde 

være tryg i salget af vores produkter.

Hvad færre ved er, at vores sortiment ikke bare består af pro-

dukter, men fuldendte koncepter som omfatter helt unikke og 

bæredygtige løsninger såsom thermogulv, bordplade løsninger i 

smukke, naturlige lyse og mørke træsorter men også tilpasset i 

form og med komplet tilbehør.

På vores hjemmeside kan du fi nde fl otte inspirationsbilleder og 

installationsvejledninger.

DLH indoor
koncepter

www.dlh.dk/indoor.aspx



outdoor



I kraft af vores mere end 100 års erfaring med sourcing af hårdt-

træsprodukter har DLH en helt unik viden og adgang til terras-

sebrædder fra bæredygtige leverandører. Udover hårdttræspro-

dukterne har vi i 2014 udvidet sortimentet til at omfatte et bredere 

udvalg af komposit terrassebrædder i fl ere farver og materialer.

Vi arbejder hele tiden med produktudvikling. Vi sælger ikke bare 

et terrassebrædt, men leverer en fuldstøbt løsning inklusiv alt 

tilbehør, installationsvejledning og vedligeholdelsesmaterialer.

Derudover arbejder vi på anvendelsen af mindre kendte træarter, 

der er vigtige for den bæredygtige udnyttelse af skovressourcen 

som eksempelvis Kempas. Valget af en mindre kendt træart bety-

der, at skoven kan udnyttes mere bæredygtigt, da både fældnin-

gen og transporten kan optimeres, og skoven kan give et højere 

udbytte. Kempas vokser i den indonesiske regnskov, som med sin 

artsrigdom er vigtig at bevare.

DLH outdoor
koncepter

www.dlh.dk/outdoor.aspx



construct ion



Construction kategorien omfatter vores pladeprodukter, og her 

ligger vores DNA. Vi har i over 100 år opdyrket og udviklet tusind-

vis af leverandører verden over og serviceret ligeså mange kun-

der med omkostningseffektive og bedre løsninger i kraft af vores 

centrale lagerplacering og logistik løsninger.

I takt med markedet efterspørger alternative løsninger, og der 

opstår nye muligheder for omkostningseffektive og bedre alter-

nativer, er DLH qua vores erfaring, størrelse og produktviden klar 

til at skabe den rigtige løsning.

Vi sikrer kvaliteten og oprindelsen af vores produkter og udfører 

løbende en streng kontrol med leverandører i vores GSP program. 

Vores produkter overholder EUTR krav. DLH var blandt de første 

virksomheder i EU til at bestå en EUTR audit af den danske kom-

petent myndighed i december 2013.

DLH construction 
– vores DNA

www.dlh.dk/construction.aspx



Selvom det er en foranderlig verden, som vi lever i, er og bliver DLH en af de største, 

ældste og mest erfarne leverandører af pladeprodukter i Norden. Den position har vi 

ikke bare tænkt os at fastholde men også udvikle.

Vi arbejder hele tiden med omstilling og med denne brochure ønsker vi at fortælle om 

DLH og vores forskellige produktlinier og deres kvaliteter både til de professionelle og 

til slutbrugeren.

Historien om vores produkter skal helt ud til slutbrugeren i langt højere grad end i dag 

for dermed at trække folk ind i vores kunders butikker.

Vi vil gerne hjælpe vores kunder endnu mere og give dem de bedste værktøjer, der

understøtter det videre salgsarbejde.

Vi har kunden i centrum og vil også samtidig sikre, at når du handler med DLH, leverer vi 

ikke bare varen men også tryghed i form af DLH’s CSR-strategi som bygger på tre grundpil-

ler: miljøpolitik, politik for sociale- og menneskerettigheder og politik for virksomhedsetik.  

DLH udfører due diligence indenfor EUTR’s (EU’s Tømmerforordning) rammer takket være 

den nye udgave af Good Supplier Programme, der har bestået en EUTR audit i december

2013. Dette program hjælper med at indsamle og evaluere oplysninger om lovlighed, bære-

dygtighed samt arbejdsmiljø hos vores leverandører. Med dette værktøj minimerer vi

risikoen for at købe ulovligt fældet træ og nedsætter dermed risikoen for at bidrage til 

skovrydning.

DLH Nordic – din
ansvarlige leverandør
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Nordens 
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Vores lager 

=

dit lager!

Vi

leverer til 

tiden!

Konstruktionskrydsfi ner
HUSKY
ISIPLY
DLH Basis tag
Emballagekrydsfi ner
OSB
Profi lerede plader
DANTEX Classic
DANTEX Professionel
Pommersk fyr
Ekstra Premium
OKOUME GARANT
WAFERTEX
Snedkerikrydsfi ner
Polsk fyr
Profi x krydsfi ner
Østenkrydsfi ner
Birk WBP I/II (B/BB)
Birk MR-E1 I/II (B/BB)
Birk MR-E1 III/III (CP/CP)
Filmbelagt krydsfi ner
KoskiCrown C/F
KoskiDecor
HUSKYFORM
ISIFORM
Caberwood MDF klimatiseret
Medite Tricoya MDF
Fugtbestandig MDF
Vandfastlimet MDF
Sort MDF
Bøjelig MDF klimatiseret
Østeuropæisk træfi ber
Hård træfi ber
DLH-6 undergulv
Porøs træfi ber
Duratex træfi ber
Oliehærdet træfi ber
Perforeret træfi ber 4,8/12,7
Hvidmalet træfi ber
Spånplader
Terrassebrædder
Bangkirai
Ipé
Jatoba
Kempas
Komposit
Terrassefl iser
Bangkirai
Merbau
Ipé
Massive bordplader
Thermogulv til tørrum
Thermogulv til vådrum
Hvidmalede lister
Laminater
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