
1

O U T D O O R L I N E

DESIGN FOR LIFE
Hard core - elegant exterior



2 3

Hårdttræ - den ægte vare til hus, have og virksomhed 

I over 25 år har DHS Dansk Hårdttræ Savværk A/S givet træerne et nyt liv, i form 
af kvalitetsprodukter i hårdttræ, som er blevet designet til livet.
Massivt hårdttræ er et behageligt naturprodukt, der i form og farve skaber at-
mosfære og udstråler kvalitet og elegance. Hvert eneste stykke træ har sin egen 
struktur og karakter, hvilket gør produktet unikt.

Vi håber du finder inspiration her på siderne og får lyst til at starte et nyt projekt til 
dit liv.

multi-floor® - slidstærke gulve i ægte massiv hårdttræ.

multi-fence® - et nyt system af hegn i ægte massiv mahogni.

multi-boards® - klassiske vægprofiler til facader og træhuse i hårdttræ.

multi-table® - unikke borde i massiv hårdttræ til udelivet på terrassen.
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STÆRKE SAGER
i ægte hårdttræ

25 års erfaring
med kvalitet i 
træprodukter

www.dhs.as
74 67 14 90

www.form-grafik.dk
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Ægte hårdttræ til gulvet 

Vælger du et ægte hårdttræ gulv, er du sikker på at investere i en smuk og holdbar 
løsning.
Der er intet som et ægte hårdttræ gulv, da det er behageligt at gå på, flot at se på, 
og hvor du ikke brænder de bare fødder som f.eks. på et plastik- eller stengulv. 
Kun ægte træ har en levende struktur og naturlige farvenuancer, og kun trægulve 
kan slibes og vedligeholdes med tilpassede olier. 
Ønskes en naturlig patina kan du undlade at efterbehandle med olie, og alligevel 
have et godt gulv i mange år.

multi-floor®, på gulvet til dig

Med en terrasse i massiv mahogni er 
det nu muligt at designe sin helt egen 
og specielt tilrettede løsning.
Med udvalgte profiler kan du vælge det 
gulv, som passer til dig og dit hus eller 
til virksomheden.

Terrassegulv i ægte mahogni naturligt patineret.

Flere forskellige sorter hårdttræ tilbydes. Egetræ med riflet overflade som skridsikring. Klassiske mahogniprofiler i flere dimensioner.

Thermo wood  kræver ikke vedligeholdelse.

Moderne terrasse i ægte hårdttræ

Klassisk udvalg og nye muligheder

I årevis har vi leveret klassiske trægulve i ægte hårdttræ i hele Danmark.
En håndfuld profiltyper hører til det klassiske udvalg, men det er også muligt at 
opfylde kundeønsker med andre dimensioner eller profilformer.
Vi kan også levere en samlet pakke med skruer, strøer og olier til efterbehandlin-
gen.

Med hver multi-floor® leverance fra DHS HÅRDTTRÆ følger en let forståelig brug-
sanvisning.

Se sortimentet og de tekniske detaljer på vores website www.dhs.as, eller ring på 
74 67 14 90 for information og priser.
Send gerne en tegning, så vi kan beregne forbrug og give et samlet tilbud.

DESIGN FOR LIFE



6 7

Med det nye multi-fence® i 
massiv mahogni, kan du de-
signe din egen hegnsløsning

multi-fence® - en rigtig “eye catcher”.
Elegante velproportionerede detaljer, 
og en høj finish i samlinger og forar-
bejdning, sikrer stor tilfredshed i mange 
år frem.
Fremstilles i flere variationer som kan 
kombineres, så det matcher arkitek-
turen.

Forskellige stolper, moduler og profiler er grundlaget for et hav 
af muligheder med det nye multi-fence®

Med grundstolper i forskellige varianter kan du sammensætte dit multi-fence® hegn 
i ægte mahogni hårdttræ, så det passer præcist til dit hus.
Med træprofiler, som er ens på begge sider, kan du skabe et moderne vindtæt 
hegn og afskærme terrassen eller placere det i skellet sammen med naboen.
De flotte multi-fence® X-moduler, som fremhæver både klassisk og moderne 
arkitektur, og med I-modulet kan man skabe et åbent hegn, som udstråler kvalitet 
og elegance. 
I-modulet, der med lameller henholdsvis på en eller to sider, giver mulighed for et 
let udseende hegn, afskærmer og er samtidig delvist åbent for vind-tryk. Langt fra 
alle steder er lige egnede til kompakte og helt vindtætte hegn, som kan blive udsat 
for så store vindtryk, at de bliver blæst skæve.
De elegante multi-fence® I-moduler leveres både som “GDS” eller samlet.

En flot overlægger afrunder systemet, danner sammenhæng og giver soliditet i 
konstruktionen.

multi-fence® kan leveres komplet med skruer, montagesko, stolpehatte og olie til 
imprægnering. 
Se systemet og hvordan det købes på www.dhs.as
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DESIGN FOR LIFE multi-fence®  kan kombineres indbyrdes.
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Hård kerne og elegant ydre. Affasede kanter giver detaljeret finish.

Uendelige kombinationsmuligheder. X-modulet findes i to udgaver. Liste eller top.

Hegn ind med stil og kvalitet

multi-fence® er vores nye designlinie
og skiller sig ud i materialevalget og 
den fine forarbejdning. Dimensionerne 
er velproportionerede og æstetiske.
Sammensætning og bestilling via www.
dhs.as og tlf.: 74 67 14 90. 

X-modulI-modul II

Samlinger og afslutninger i snedkerkvalitet.

X-modul samlet med A4 skruer og proppet.

multi-fence® stolperne findes i 6 varianter, der systematisk passer til hegnet og byder på et hav 
af variationsmuligheder. Galvaniserede stolpesko giver fæste og lang holdbarhed.
Vælg mellem forskellige 2-sidede profilbrædder til at skabe dit hegn i op til 1,80 m i højden.  
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Klink- & vægprofiler i hårdttræ

Smukke detaljer eller hele huse med 
træbeklædning i ægte hårdttræ.
Der er mange muligheder for at indar-
bejde flotte træbeklædninger i både nyt 
og klassisk byggeri med vores udsøgte 
profiler.
Klinkprofilerne hører til vores standard 
sortiment, men det er også muligt at 
bestille andre høvlede eller savskårede 
profiler.
Send os en tegning af dit projekt, så vi 
kan beregne forbrug og give et tilbud.

O U T D O O R L I N E
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Facaden er husets visitkort

Facadebeklædning i ægte hårdttræ 
giver bygninger karakter og sjæl.
Beklædningsprofiler er lette at arbejde 
med og kan tilpasses arkitekturen i 
mindste detalje.
Hårdttræ eller varmebehandlet termo 
træ har meget lang holdbarhed.

Facadebeklædning i ægte mahogni.

Klassisk fer og not profil med høvlet forside.

Dekorativ fer og not vægbeklædning.

Klinkprofiler kan  leveres i  flere dimensioner.

Træprofiler til facaden

Facadebeklædningsbrædder kan leveres 
i nogle udsøgte profiler som klassisk 
klinkprofil samt  fer og not profiler.
Klinkprofiler monteres vandret, hvor fer 
og not profiler kan anvendes både lod- 
og vandret.
Træbeklædning med fer og not kan 
bruges til sternbrædder og til
facader og på gavle.
For at holde den flotte naturlige glød 
anbefaler vi, at du vedligeholder med en 
hårdttræsolie en gang omåret.
Vi leverer gerne en komplet pakkeløs-
ning som indeholder skruer, olie og 
lægter mv.

Termo træ kan anvendes på udsatte facader.

Langtidsholdbart termo træ

Termo træ er ekstremt langtidsholdbart  
samtidig med, at det ikke skal vedllige-
holdes med olie, imprægnering eller 
maling.
Termo træ er en helt speciel og mil-
jøvenlig behandling af hjemmehørende 
træsorter som medfører, at træet bliver 
resistent over for svamp, bakterier og 
insekter. Cellestrukturen i træet fikseres 
i en varme- og dampproces og gør det 
formstabilt, da et ikke længere optager 
vand i nævneværdigt omfang.
Varmebehandlet træ giver næsten 
ubegrænsede designmuligheder og er 
ideelt til letvægtskonstruktioner.

Profiler i mahogni opsat med rustfri skruer.
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Portalben i rustfrit stål med bordplade i massive mahogni planker. - Se mere på www.dhs.as

DESIGN FOR LIFE
O U T D O O R L I N E

multi-table® - dit individuelle bord

Skal dit bord være solidt, funktionelt og æstetisk? 
Vil du gerne investere dine penge i kvalitet for livstid?
Ønsker du et møbel der får patina og personlighed med 
tiden?
Det kalder vi DESIGN FOR LIFE.

Massive borde i ædle træsorter fra både ind- og udland, 
giver muligheder for at få de farver og materialespil frem, der 
passer til udelivet. 
Materialekombinationer med jern og stål, fremhæver træet 
som det levende element og skaber spænding i formgivnin-
gen.

Vores filosofi er borde, der tager hensyn til det resourcebe-
sparende og samtidig levner råtræet mulighed for at fremstå 
med den enkelte træsorts unikke udseende og struktur. 
Med andre ord får du dit helt eget individuelle bord.

multi-table® bliver skabt til dig. 
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