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Med det nye Junckers 
for Life-koncept får du 
fuld sikkerhed for godt 
håndværk og en garanti 
på selve gulvet på 20 år

Det er noget enklere at købe et 
massivt trægulv, end at lægge det. 

Ræsonnementet er indlysende 
og har derfor fået den danske 
producent af trægulve Junckers 
A/S til at indlede et nyt initiativ - 
Junckers for Life - der skal gøre det 
nemmere for forbrugerne at få 
deres nyindkøbte gulve lagt 
ordentligt. 

- Tanken er at gøre det nemt og 
sikkert for danske boligejere at 
skifte deres gulv ud med et solidt, 
massivt trægulv. Med den nye 

certifi ceringsordning kan man 
hurtigt fi nde en gulvlægger i 
nærheden, uanset hvor i landet 
man bor. Certifi katet er kundens 
sikkerhed for, at gulvlæggeren er 
specialuddannet til at lægge vores 
gulve, og vi er selv så sikre på 
konceptet, at vi udvider gulvets 
garantitid fra 2 år til 20 år, lyder 
det fra Kim Maretti, der er marke-
tingchef hos Junckers A/S.

Råd og vejledning
Udover at lægge gulvet, kan den 
professionelle gulvlægger samti-
dig give råd og vejledning i den 
fremtidige vedligeholdelse, så du 
kan holde gulvet smukt og hold-
bart i mange år frem. 

Typisk resten af ens levetid, som 
sloganet også antyder.

Junckers fremstiller udeluk-
kende massive trægulve i højeste 
kvalitet, og sortimentet tæller 
træsorter som ask, merbau, ahorn, 
eg og bøg - de fl este både som 
parketgulve og som plankegulve. 

Olieret eller lakeret
Alt er »made in Denmark«, for 
produktionen foregår på savvær-
ket i Køge, hvor virksomheden har 
holdt til i næsten 85 år.  

Du kan altid selv bestemme, 
hvilken færdigbehandling dit gulv 
skal have så når det leveres til dig, 
er det allerede olieret, lakeret eller 
ubehandlet, alt efter dit ønske. 

Vælger du et af de olierede eller 
lakerede gulve, kan du tage det i 
brug i det øjeblik, gulvlæggeren er 
færdig.

Ask Nordic er et populært, 
hvidpigmenteret trægulv fra 
Junckers. Her parket 14 mm Ask 
Nordic.

Et trægulv for livet

Børnemøbler fra Lifetime 
Kidsrooms skaber stemning 
og � exible muligheder 
i alle børneværelser

Indretning af børneværelset er 
næsten et evighedsprojekt. 

Hver gang man lige er færdig 
med at male, sætte billeder i 
rammer og montere nye puder, 
som opfylder pigedrømmen om at 
sove på en lyserød prinsessesky 
eller drengedrømmen om sin helt 

personlige fæstning, så vokser 
børnene, og behovene ændres. 

Lifetime lægger vægt på at 
udvikle møbler der kan vokse i 
samme takt som børnene. 

Pludselig skal der ikke kun være 
plads til én i sengen. 

Den skal indrettes som Østens 
mystiske hule med plads til 
pyjamas-party for veninderne. 

Computer og spil fylder på 
drengeværelset, og inden man ved 
af det, er de nået skolealderen, og 
nu skal der gøres plads til skrive-

bord og en god stol. Alle Lifetimes 
møbler er produceret på M. 
Schach Engels møbelfabrik i 
Syddanmark, hvor man har fyrre 
års erfaring i at designe og produ-
cere møbler, som opfylder de 
strengeste kvalitets- og præcisions-
krav, som kræves til børnemøbler. 

For Lifetime er det en selvfølge 
kun at arbejde med holdbare 
materialer, der både tåler klatre-
lege og pudekampe. 

- Vi oplever, at børnefamilierne 
foretrækker solide møbler af 

massivt træ. Møbler, der kan holde 
til at børnene leger i dem, og som 
kan følge dem hele deres barn-
dom, lyder det fra Keld Nielsen, 
der er direktør i Lifetime Kids-
rooms. 

Virksomheden fokuserer derfor 
på at lave kvalitetsmøbler, der kan 
holde til alt det, en aktiv børnefa-
milie byder dem.

 Møblerne fremstilles af solidt 
fyrretræ, og træets overfl ade er 
behandlet med miljørigtige lakker 
og vandbaserede bejdser. 

Til køjs i en træhytte
Lifetime Kidsrooms gør det muligt at fl ytte træhulen fra haven ind i vildbassernes drømmeværelse.


