LGB Handhyvlade Furugolv
med tradition och yrkeskicklighet
LGB handhyvlade Trägolv
Av furu, gran, björk, lärk, ask, ek till såväl enkla som rikare hem. Handhyvlade golv var långt
fram i historian det enda sett man hade att plana ett golv innan dagen moderna puts maskiner
fanns. Vi på LGB har därför tagit vara på den gamla tekniken att nytillverkades handhyvlade
golv- och takbrädor. Vi gör detta för att bevara en hantverkstradition samtidigt kunna erbjuda ett
än mer livfullt golv.
En handhyvlad golvbräda har en alldeles speciell lyster
som till viss del kommer sig av att hyveln både skär och
plattar till fibrerna så att ytan blir tät, till skillnad från ett
maskinslipat golv, där fibrerna ruggas lite i topparna,
varmed ytan blir mjuk men inte riktigt lika "tät". Vill
man ha något riktigt speciellt i sitt hem där man kan säga
till sina vänner att "här ligger det många års traditioner
och framställningstimmar nerlagt".
Precis som konstnären betraktar sitt konstverk under skapelsen. Eller besökaren granskar samma
konstverk med skarpa och kritiska ögon vecka efter vecka eller flera hundra år senare.

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 Dimensioner
Tjocklek
Längd
Bredd, spontat
Bredd, tiljor
Fukthalt på leveransklart golv
Ytbehandling

Enligt prislista eller på offert
Efter beställning
Efter beställning
Efter beställning
Understigande 10% (Svenska marknaden)
Lut+såpa, lut+olja, såpa, vax

Eftersom LGB Golv handhyvlade, furu är beställningsvara är det 3-5 veckors leveranstid (se
prislista sortiment). Det medför å andra sidan att det finns goda möjligheter vid beställningen att
skräddarsy en lämplig sortering.
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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,
Ask, Björk, Furu, Gran och Ek.

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