
GULV-GUIDE 
 

Bruk av trevirke som terrassegulv har lange tradisjoner i Norge. I de senere år 
har det derimot dukket opp andre alternativer som er mer holdbare, krever 
mindre vedlikehold og er mer miljøvennlige.  
 
Nedenfor er gitt en kort beskrivelse av de mest brukte materialer som er 
tilgengelig fra ulike leverandører i markedet i dag. 
 
 Trykk-impregnert tre. Gjerne det billigste alternativet i innkjøp, men 

samtidig det alternativet som krever mest jevnlig vedlikehold og har 
derfor en noe begrenset levetid. Blir derfor regnet som mer arbeids-
krevende og et dyrere alternativ over tid.  

 Kebony. Tre, typisk furu, som med et tilsatt væskestoff via trykk, vakuum 
og varmebehandling endrer treets cellestruktur for å forbedre trevirkets 
egenskaper. Har gjerne en brun farge ved levering, men utvikler over tid 
en grålig overflate når produktet eksponeres for utendørs klima. Det 
hevdes at produktet er vedlikeholdsfritt, men skal likevel behandles 
regelmessig med treolje for å være holdbart. 

 Kompositt. Typisk en blanding av resirkulert organisk fiber og plast. Det 
er mange ulike kvaliteter og tilvarende stor variasjon i pris. De beste 
kvalitetene er gjerne belagt utvendig med PVC for å hindre at kompositt-
blandingen utsettes for fukt. Om det skjer en skade eller av andre 
grunner trenger inn fukt, kan i verste fall materialet svelle og 
muggskader kan oppstå. Noen produsenter tilbyr hule gulv-plank for å 
begrense vekt og redusere kostnader. For de aller fleste kompositt-
varianter kreves spesial-innfestning for montering, da tradisjonell 
innfesting av materialet med skruer vil kunne skade plankene! Kompositt 
er et vedlikeholdsfritt materiale, i den forstand at kun vask kreves for 
holde det pent. 

 Cellular PVC. Produsert av ren PVC og består av en «skummet» PVC-
kjerne med en ytterskall som kombinerer PVC- og ASA-polymer for å gi 
en ekstrem utendørs holdbarhet, både med tanke på slitasje, farge og 
fuktmotstand. Kan monteres og bearbeides på samme måte som tre, 
inkludert gjennomboring og saging! Krever kun vask ved behov for å 
holdes pent – og er derfor å regne som vedlikeholdsfritt! Anerkjent som 
det beste produktet i markedet. 


