LGB Lärkgolv med tradition och
yrkeskicklighet av högsta klass
LGB Lärkgolv
Lärk har använts som byggmaterial i flera hundra år i Sverige och Norden samt övriga världen. Lärk
veden liknar furu, men splintvedsbredden är betydligt mindre hos lärk. Splinten är gulvit och
kärnveden är ljusröd men efter torkning rödbrun. Vi på LGB använder oss främst av lärkråvara från
Sibirien och Östeuropa för att säkerställa kvalité och ekonomi för Er som kund. Virket är relativt hårt,
starkt och står emot fukt och röta mycket bra, virket kan till och med anses självimpregnerat.
Lärk har i långa tider använts vid båtbygge och
möbeltillverkning. Idag används träslaget framför allt i
fasader, altangolv, möbler och köksinredningar. Lärkgolv är
uppskattad som beläggning, inte bara för sin slitstyrka och
tålighet, utan också för sin skönhet och de många
variationsmöjligheterna. Olika ytbehandlingar kan ge träet
helt nya och spännande karaktärer. Lärk går utmärkt att
använda som altangolv, uterum och även som fasader.
Note;
”Lärkträet är beständigt mot röta och insekter. Det finns ett tiotal lärk arter
med utbredning i Europa, Ostasien och Nordamerika. I Europa finns två lärk
arter, sk europeisk lärk och sibirisk lärk. Ett lärkträd är 25–35 meter högt vid
avverkningen. Trädet ger då en rak, cylindrisk, 15–20 meter lång stam.
Vetenskapligt namn: Larix decidna (europeisk lärk) Larix russica (sibirisk
lärk) Andra namn: European larch, Siberian larch. Liknade träslag:
Andra lärkarter, t ex amerikansk lärk och japansk lärk.”

LGB Lärktiljor
LGB Lärktiljor av massiv lärk är i dag ett av de få golven på marknaden som tillverkas. LGB
Lärktiljor görs utan att kompromissa på traditioner eller kvalité. Alla som har sett ett lärkgolv eller en
lärkfasad vet vilken känsla och patina det inger ett rum eller hus, vi utgår helt och håller utan
kompromissa med traditionella produktionsdesigner från 1800-talet och framåt. Vi på LGB tar vara på
detta otroligt vältestade materialval samt design och levererar det i en modern förpackning som passar
till dagens hus, design och smak men utan att ta avstånd från det arv som århundraden av hantverkares
kunskap om trä gett oss på LGB.

LGB Kunskap
Genom LGB:s stora kunskapsbank och kontaktnät så efterstävar vi alltid långsiktiga kundrelationer.
Eftersom vi själva väljer att marknadsföra våra produkter och noga välja vilka hantverkare som ska
installera och leverera just ert golv är det ett sätt för oss på LGB att säkerställa att ni som kund blir
nöjd. På detta sätt kan vi också erbjuda oss att medverka i hela processen från köp till färdigbehandlat
golv. Man kan kalla det för ”LGB kvalitétsäkring”

LGB Kvalité
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LGB Lärkgolv med tradition och
yrkeskicklighet av högsta klass
LGB Lärkgolven tillverkas av utvald lärk av bästa, högsta klass och med mångårig erfarenhet av
råvaruköp. Lärken sorteras för att levereras med jämn struktur. Detta golv inger lugn samt harmoni
och passar till lite mer eleganta miljöer. B-Kvalité kan även levereras med något ojämnare struktur.
Denna sortering ger ett mer livfullt och variationsrikt golv.

LGB Dimensioner
Tjocklek
från 21mm, dimension enligt offert
Längd
Medellängd 3000 mm eller efter beställning
Bredd, spontat
85-160 mm, standard 142 mm
Bredd, tiljor
180 mm och uppåt
Eftersom LGB Lärkgolv inte är lagervara är det 5-7 veckors leveranstid. Det medför å andra sidan att
det finns goda möjligheter vid beställningen att skräddarsy en lämplig sortering.

LGB Läggning
Spikas/skruvas alternativt limmas på plana och torra underlag. Tiljorna skruvas och pluggas alternativt
spikas uppifrån med synlig båtspik.

LGB Nåtlister
Nåtlister kan tillverkas av varierande träslag t.ex.
Panga 1, Valnöt 2, Merbau 3, Körsbär 4, Teak 5, Ask 6 och Björk 7.
Nåtlisten placeras mellan varannan bräda alt. tilja.

LGB Lister & Foder
LGB tillhanda håller ett brett sortiment av lister och fodermodeller alternativt
tillverkas önskad modell efter skiss eller idé. Träslag till listverk kan vara Panga,
Teak, Valnöt, Merbau, Körsbär, lärk, Ask, Björk, Furu, Gran och Ek.

Övrigt
LGB kan vid beställning även leverera vägg- och takpaneler utifrån lärk , samt övriga träslag

Fakta kring LGB Lärk (Träfakta årg.Sthlm feb.95)
Medelvikt råmaterial
550-640 kg/m3 (12% lufttorrt)
Volymmässig krympning (medelvärde)
7,8-10,4%
Hårdhet
1,9 brinell
Fukthalt på leveransklart golv
Understigande 10% (Svenska marknaden)
Ytbehandling
Olja, vax alternativt lut + olja
Eftersom LGB Lärkgolv inte är en lagervara, så är det 5-7 veckors leveranstid. Det medför å andra
sidan att det finns goda möjligheter vid beställningen att skräddarsy en lämplig sortering.

För mer information eller frågor kontakta oss direkt eller till följande representant:
Lokal återförsäljare;

LGBTimmerhus AB
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