
  Slitstarka trägolv
från Bohuslän



Trägolv kan ge ett helt hus karaktär, liv 
och värme – med naturen själv som 
formgivare. Ett trägolv är det naturliga 
valet för alla rum och sammanhang, och 
blir ofta bara vackrare med åren. 

Vi använder endast europeiska full-
vuxna träd till våra golv, och efter av-

verkning sker återplantering av skogen. 
Spillvirke återanvänds till golvfabrikens 
drift och till trävirkets torkanläggning.

Golven kan beställas färdigbehandlade 
från fabrik. Miljömedvetna Osmo är vår 
leverantör av färger och vegetabilisk 
hårdvaxolja. 

DET NATURLIGA VALET

Som en av få leverantörer i Europa 
distribuerar vi upp till 300 x 2900 mm 
trägolvsplankor. Varje tilja slipas och in-
spekteras för hand. Våra tvålagersgolv 
består av ett topplager av europeisk ek 
eller ask som är limmat på en björkply-
wood vilket gör dem ytterst formstarka. 

Våra golv finns i tjocklekarna 16 och 
21 mm varav det sistnämnda räknas 
som självbärande golv. Det innebär att 
de inte behöver något undergolv utan 
kan läggas direkt på bjälklagret. Du 
sparar material, tid och får ett tjockare 
topplager med högre slityta på ditt golv.
 
Svanhills trägolv finns att få i två olika 
varianter – »Exklusiv« och »Original«. 

Exklusiv-golven har endast få varia-
tioner i mönstret och är i det närmaste 
kvistfria. Original-golven innehåller 
mer av naturliga variationer i ådring 
och alla kvistar är fyllda.

Designa gärna ditt eget golv. Våra golv 
kan kombineras för att få en unik hem-
miljö. Förutom olika träslag och dimen-
sioner kan du välja bland fler än tio 
färger och behandlingar. Lister finns i 
samma färg och träslag som golvet.

Alla våra golv går utmärkt att lägga med 
golvvärme.

Om du har ytterligare önskemål kan vi 
ta fram just det.

GOLV – SOM DU VILL HA DEM

Exklusivt ekgolv och lister 
i silvergrå behandling



Oljat original ekgolv

Art: Europeisk ek och ask
Sortering: Original / Exklusiv
Tjocklek: 16/21 mm.
Bredd: 140/190/250/300 mm.
Längd: 1400–2900 mm.
80%: 2000–2900 mm.
20%: 1400–2000 mm.

Konstruktion: 4 eller 6 mm topplager.
12 eller 15 mm björkplywood. 
Not och spont, fasade kanter, 
slipade ytor, fyllda kvistar. 
Varje bräda slipas individuellt 
och kontrolleras.
Torkning: 8 % +/- 1,5 %.

Art: Europeisk ek
Sortering: Original / Exklusiv
Tjocklek: 16 mm.
Bredd: 100 mm.
Längd: 600 mm.

Konstruktion: 4 mm topplager.
12 mm björkplywood. 
Not och spont, fasade kanter, 
slipade ytor, fyllda kvistar. 
Varje bräda slipas individuellt 
och kontrolleras.
Torkning: 8 % +/- 1,5 %.

FAKTA GOLVPLANK

FAKTA FISKBENS- OCH CHEVRONMÖNSTRAT GOLV

Fiskben

Chevron



S-golv kan läggas på tre olika sätt: klas-
siskt flytande, skruvat eller hellimmat. 
Våra 21 mm golv räknas som självbä-
rande. Det innebär att de inte behöver 
något undergolv utan kan läggas direkt 
på bjälklagret. Alla våra golv går utmärkt 
att lägga med golvvärme.

Golvpaketen skall lagras horisontellt på 
en torr plats och på ett plant underlag. 
Paketen får inte lagras stående. Paketen 
måste före läggning lagras i minst 48 
timmar i rumstemperatur i lägst 18° C. 
Denna lägsta temperatur får ej under-
skridas vid läggning. 

Sand och smuts kan repa golvet, så 
använd alltid en dörrmatta vid entrén. 
Fäst möbeltussar, avsedda för trägolv, 
under alla stolsben för att undvika re-
por. Om vätska spills skall det torkas 
upp omedelbart. Det bästa inomhus-
klimatet för både dig själv och golvet 
är 30-60 relativ luftfuktighet vid en 
temperatur av 20 grader. Vintertid kan 
luftfuktigheten sjunka drastiskt vilket 
kan medföra fogöppningar och sprickor. 
För att undvika detta bör du använda 
en luftfuktare.

Lägg aldrig golvpaketen samtidigt som 
målning eller tapetsering sker, då luft-
fuktigheten kan öka extremt. 

Syna alla plankor noggrant under lägg-
ningen. Om det förekommer plankor 
med defekter och dessa läggs in på gol-
vet, kommer reklamationen av dessa ej 
att beaktas. Monterade plankor betrak-
tas som godkända.

Utförligare läggningsbeskrivning med-
följer leverans och läses grundligt innan  
golvläggning för att garantier ska gälla.

Daglig skötsel omfattar dammsugning/
sopning. Vid torkning av golvet skall du 
alltid använda en väl urvriden trasa. An-
vänd ett lämpligt rengöringsmedel för 
oljade/lackade trägolv. 

Ett oljat golv måste underhållas för att 
bevara sitt ursprungliga utseende. När 
du skall olja ditt golv är det viktigt att du 
använder rengöringsmedel och oljor av-
sedda för oljade trägolv. Vid tveksamhe-
ter skall du alltid fråga din återförsäljare.

LÄGGNINGSBESKRIVNING

BEHANDLING OCH UNDERHÅLL

Exklusivt askgolv
med supervit behandling
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Exempel på trägolv och behandlingar ur vårt sortiment
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