
          

   Inspiration



                    Velkommen til PA Savværk A/S 

Produktion med fokus på detaljerne

Træ handler om mennesker. Ikke kun om de mennesker, hvis hjem træet skaber stemning i, 
men også om dem, der skaber slutproduktet. 

Forarbejdning af træ kræver erfaring og ekspertise. Og det er netop de kvaliteter, der 
kendetegner medarbejderne hos PA Savværk. De i alt 40 dedikerede medarbejdere er alle 
specialiserede træfolk. Og sådan skal det naturligvis være, når man insisterer på kvalitet ned 
i den mindste detalje. Netop den store sans for detaljer er et af vores særkender. Som 
savværk har vi ekspertisen og faciliteterne til at tage os af hele processen fra råtræ til færdigt 
produkt. Vi har berøring med alle led i processen fra skov til stue og fra jord til bord.
 
Samtidig er vi stærke inden for specialprodukter. Er der tale om specielle blokvaretykkelser, 
spejlskæring, særlige træsorter eller bygningstømmer i specielle dimensioner og længder, ser 
vi gerne på sagen. Vores avancerede høvlelinje giver mulighed for gulvplanker i bredder op til 
45cm og længder helt op til 14m. 

Vi har naturligvis også mulighed for at specialproducere detaljer, der er afstemt efter netop 
dine behov. F.eks. fremstiller vi færdige fodlister og træ til trapper, der harmonerer med dit 
gulv.

Et massivt trægulv giver ikke alene rummet en særlig klasse og skaber en 
hyggelig stemning. Det giver et sundt indeklima og er nemt at vedligeholde. 
Derudover er der den lange holbarhed at tage med i overvejelserne.

Vores brede sortiment i gulve inkluderer mange forskelige 
trætyper – såsom eg, ask, douglas, pitch pine og fyr. 

Som noget helt unikt er vores kvalitetsgulve af overvejende dansk træ, og vi 
bestræber os på at hente det fra bæredygtig dansk skovdrift.

Alle vores gulve produceres på Fyn, i byen Korinth, smukt beliggende ved 
Svanninge Bakker, nær Faaborg. Alle gulvene er dansk producerede og samtidig 
Cradle to Cradle certificeret. 



                    

Privat hjem | Eg Natur | 30 x 260 | Naturolie 

              Dansk Eg Natur

Betty Nansen Teatret | Eg Natur | 22 x 160 | Lud & hvidolie 

Privat hjem | Eg Natur | 22 x 260 | Røget Eg



            

Privat hjem | 16 x 90 x 540 | 
Eg Sildeben 

Privat hjem | 16 x 90 x 540 | Ask Sildeben 

       Eg Sildeben             Ask Sildeben



                

Privat hjem | Eg Sildeben |  16 x 135 x 1080 | Naturolie 

                   Eg Sildeben



Cafe Rømer | Aarhus | Eg Select & Natur Mix | Naturolie | 22 x 180

Privat Gods | Eg Select | 30 x 260 | Lud & hvid sæbe 

                    

City-Ejendomme, Aalborg | Eg Select | 30 x 300 | Naturolie

                       Eg Select



                    

Privat hjem | Douglas Natur | 30 x 260 | Lud & hvid sæbe

                Douglas Natur



Privat hjem | Douglas Natur |  
30 x 210 | Lud & hvid sæbe 

                                    Douglas Natur

Privat hjem | Douglas Natur | 30 x 260 | Lud & hvid sæbe

Privat hjem | Douglas Natur |  
30 x 210 | Lud & hvid sæbe 

Fynsk Gods | Douglas Natur | 
30 x 300 | Lud & hvid sæbe 



                                 Pitch Pine Select

Privat hjem | Pitch Pine Select | 26 x 270 | Lud & hvid sæbe Privat hjem | Pitch Pine Select | 26 x 270 | Lud & hvid sæbe 



Privat hjem | Ask Select 
22 x 130 | Lud & hvid sæbe  

                    

Privat Byhus | Roskilde | Ask Select | 22 x 160

           Dansk Ask Select 



                    

Landemærket København | Ask Natur & Select Mix | 22 x 260 | 
Lud & Osmo hvid hårdvoksolie 

   Dansk Ask Natur/Select 



Niels Bohrs fødehjem | København | Russisk Fyr Natur | 
30 x 180 | Lud & hvid sæbe 

                               Russisk Fyr Natur



                    

Varmebehandlet Ask | Lister | Privat Bolig | Aarhus 

PA Lister - Varmebehandlet Ask



                  PA Lister - Egetræ

Egetræslister | Privat hjem | 
Af arkitekt Jan Smidt Andreasen | A1 Tegnestue ApS | Odense



Kaj Lykkesvej 13 - Korinth - 5600 Faaborg   
tel. 62651009   

info@pagulve.dk   
www.plankegulv.com

Alle PA Gulve produceres på PA Savværk, som ligger på Fyn, i byen Korinth. 
Savværkets lange historie er din garanti for, at hver eneste planke bliver 

produceret efter gode danske håndværkstraditioner. 

                    


