LGB Skeppsgolv med tradition och
yrkeskicklighet av högsta klass
LGB Skeppsgolv
När målsättningen med din inredning är att knyta an till kust och hav
kan få inredningsdetaljer jämföras med ett ”skeppsgolv”. Det finns
inget specifikt utseende eller materialval men oftast förses
skeppsgolv med en gummi- eller tränåt. Ett alternativ som
fortfarande uppfattas som marint men kanske inte fullt så
iögonfallande är de pluggade golven.
Från början var syftet med skeppsgolven naturligtvis funktionen att
hindra vatten från att tränga ner i springorna mellan brädorna.
Nåtningen utfördes med hjälp av hampa och tjära som drevades ner
mellan brädorna. I underhållssyfte tjärades skeppsgolven med jämna
mellanrum för att motverka uttorkning av nåtningen.
Senare byttes hampan och tjäran ut mot mjukfog i gummi eller annat
liknande material. Idag används inom båtindustrin främst mjukfog av polyuretan som är ett material
som behåller sin elasticitet utan att bli sprött eller hårt. För trägolv avsedda för inomhusbruk kan man
använda mjukfog av polyuretan som appliceras och slipas efter att golvet är färdiglagt eller färdiga
nåtband eller remsor av gummi eller neopren eller om man så vill tränåt av valfritt träslag.
Idag är skeppsgolven framförallt mycket populära i kök, badrum, matsalar där en begränsad yta skapar
mycket känsla till en rimlig kostnad. Men även offentliga slitage utsatta utrymmen används det
skeppsgolv av olika materialval. Det är stora öppna ytor som är skeppsgolvens främsta placering
framhävs. Golven finns som spontade brädor, tiljor med en gummi- eller tränåt som komplement till
valfritt trägolvs material. Vid läggning av massiva trägolv öppnar sig stora möjligheter avseende
friser, läggningsriktningar, ramstycken m.m. som inte är möjligt med lamellkonstruerade trägolv.

Prisbild
Kostnaderna för skeppsgolv är relativt höga oavsett om det gäller lamell eller massivt. Framförallt
innebär läggningen av massiva golv tämligen höga kostnader per kvadratmeter. Det finns skeppsgolv
från cirka kronor 500 och uppåt per m2 detta beror på materialval, val av not och ev. mönsterläggning
samt måttbeställt golv.
Om inläggningen skall utföras av LGB golvmakare med stor kunskap kring trägolv och förmåga att
utföra ett verkligt snyggt arbete bör man räkna med kostnader från 450 per m2 och uppåt.
Arbetskostnaden för skeppsgolv som nåtas med mjukfog efter läggningen hamnar oftast kring kronor
800-1100kr per m2 enbart för mjukfogsmaterial, applicering av mjukfog, läggning samt slipning och
ytbehandling. Dessa siffror är grovt uppskattade alla skeppsgolv vill vi poängtera offereras och
skräddarsys.
Nu är kvadratmeterpriset alltid beroende av den totala ytan, en liten yta om ett par till några
kvadratmeter kommer att bli väldigt dyr jämfört med en något större yta. Vi vill dock poängtera att
alla LGB golvläggningar offereras och varierar utifrån många parametrar som; restid, yta,
mönsterläggning, placering av monteringsyta (våningsplan) osv.
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LGB Skeppsgolv i våtutrymmen
Det är faktiskt bra att använda trägolv, träpaneler i badrum men då talar vi om massiva trägolv och
paneler, lamellkonstruerade trägolv och paneler är inte lämpliga i våtutrymmen. Vad som krävs är att
man uppfyller kraven på tätning för att hindra fuktskador. Breda tiljor av massivt trä är mycket svåra
att fixera mot underlaget rekommenderas att ej användas eller konsultera med oss för lämplig bredd.

LGB Golv Estetik
Skeppsgolven är mycket iögonfallande och därför ställer höga krav på inläggningen vad gäller
breddjustering, placering av nåtlinjer i förhållande till fasta installationer anslutningar mot trösklar
m.m. ”Tänk på att nåtningen är det som ögat uppfattar först och tydligast!”

LGB Skeppsgolv för utomhusbruk
Kombinationen av skeppsgolv inne och ute kan skapa den fulländade marina miljön. Tänk på att
tiljorna och nåtfogen bör ha samma bredd ute och inne om tanken är att de skall tyckas löpa genom
glaspartier. Viktigt också naturligtvis att linjerna ligger i liv och inte tandar mellan ute och innegolvet.
Vi dessa önskemål ska man även tänka på val av golvmaterial.
Massiva golvmaterial har använts som golvmaterial i flera hundra år i Sverige och Norden samt övriga
Världen. Ek är tillsammans med ask och bok det hårdaste träslagen vår svenska fauna kan erbjuda till
golvprodukter. Vi på LGB använder oss främst av alla för att säkerställa kvalité för Er som kund. Den
Svenska faunan av råvaror har i långa tider använts vid båtbygge och möbeltillverkning. Idag används
träslaget framför allt i möbler, köksinredningar samt massiva golv. Trägolv är uppskattad som
golvbeläggning, 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.

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 Material
LGB golven tillverkas av utvalda material av bästa, högsta klass och med mångårig erfarenhet av
råvaruköp. Materialen sorteras för att levereras med jämn struktur, B-Kvalité kan även levereras med
inslag av enstaka kvist och något ojämnare struktur. Denna sortering ger ett mer livfullt och
variationsrikt golv. Material val till ”skeppsgolv” kan vara av Teak, Valnöt, Körsbär, Ask, Björk,
Furu, Gran och Ek eller även andra odlade ädelträslag. Ställ en fråga och vi producerar!!
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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
tillverkars önskad modell efter skiss eller idé. Träslag till listverk kan vara Panga,
Teak, Valnöt, Merbau, Körsbär, Ask, Björk, Furu, Gran och Ek.

Övrigt
LGB kan vid beställning även leverera vägg- och takpaneler utifrån Ek , samt övriga träslag
För mer information eller frågor kontakta oss direkt eller till följande representant:
Lokal återförsäljare;
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