LGB Furugolv med tradition och
yrkeskicklighet av högsta klass
LGB Furugolv
Med känsla och yrkeskunnande kan vi skapa produkter som århundradens tradition och
erfarenheter lärt oss producera!
Det är fortfarande mestadels trä som täcker våra golv, och det är vårt jobb att
förse er med den bästa av den varan. Vi ger er ett golv som är modernt,
hållbart, formbart och med högsta kvalité. Vi producerar våra golv med år
hundraden av kunskap om trä anpassat till dagens moderna krav utan avkall
på kvalité och hantverkskunskap. De som i dag finner glädje över att lägger
in sina trägolv ska följande generationer kunna använda och känna samma
glädje över. Man återskapar samma fina känsla nu och i morgon.
"Inget trägolv i världen är det andra likt. Som formgivare garanterar naturen att det aldrig kommer
producera några billiga kopior. Naturen själv kan dess utom erbjuda hela skalan av
mönstervariationer och färger. Trägolv är alltid en perfekt grund för alla typer av inrednings idéer.
I naturen finns det inga Kopior ! Trägolv är ständigt ett klassikt val likvärt ett modernt trendigt val
vilket innebär att ett trägolv aldrig känns omodernt."
Lars- Gunnar Björklin VD/LGB Timmerhus
I dag väljer vi fortfarande ut träden på samma sätt som för 300 år
sedan. Vårt krav på furan skall ha varit uppvuxen där klimatet i årtionden
har behandlat den omilt och hårt, vuxit långsamt under långa vintrar.
Därför får de tätare årsringar och blir hårdare än ett träd som vuxit längre
söderut. Därför har vi valt den senvuxna Norrlandsfuran och tar den
kärndel, som århundradens tradition och erfarenhet lärt oss arbeta med,
vilket ytterligare bidrar till den goda LGB Golv kvaliteten.
Med känsla och yrkes kunnande kan vi skapa golv som gjorde för
hundratals år sedan.
"Golv och lister finns överallt. Vi går på dem dagligen, vi ser dom. Vi
uppmärksammar de på sin höjd när vi får en sticka i foten eller slår i tån i
en list. Men så finns det golv & lister som syns, som ger ett rum sin
karaktär. Det är inget att bara gå på utan också vila ögonen på."
Vilken bredd du ska ha på golvplankorna handlar om tycke
och smak, kvaliteten är alltid av den bästa möjliga. Vi gör
inte bara furuprodukter utan vi använder oss av alla sorts
träslag t.ex. Ek, Bok, lönn, Björk, Lärk och Gran osv.

Massiva trägolv
Tål att användas – Ett massivt furugolv tål att användas
även i de tuffaste av miljöer. Många gamla kyrkor och
slott har fortfarande kvar sina gamla trägolv. Trä är
mycket motståndskraftigt mot värme och kyla, Dessutom
tål det en mängd kemikalier och lösningsmedel utan att”
påverkas”.
När man bärgade Regalskeppet Wasa efter 300 år så hade
alla spikarna rostat bort, men träet var fortfarande intakt.
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LGB Traditioner
Ett massivt trägolv har en egen aura av tradition och
kultur. Men också stil, design, mode och uttryck, det
som är äkta och naturligt kommer alltid att ha sin
plats i byggnationer och inredningstrender. Bara för
att det är äkta!!
Råvaran till LGB Golv är centrumbrädan av
rotstocken som tas ner i Norrland, vi använder endast
mittenbrädan till golv resterande material används till
lister och paneler. Träets levande och unika utseende
anpassar man lätt till ens egen personliga stil eller
byggnadsprojekt.

Oavsett om rummet är en del av ett 1700-talshus eller en
nybyggd etagevåning, finner träet golvet sin plats i
inredningen. Eller försök beskriv känslan av att gå barfota
på ett trägolv?! Svårt eller hur?
Den känslan kan bara upplevas. Alla som har gått på ett
massivt trägolv vet hur det känns. Ett massivt trägolv har
nämligen förmågan att vara starkt och tåligt, men
samtidigt mjukt och lent även inge en varm känsla. Ett
sovrum skall utstråla harmoni och lugn. Träets naturlighet
och finstämda nyanser bidrar till lugnet som du behöver
till de bästa timmarna på dygnet. Varje träd är unikt och
varje bräda har sina säregna drag.
Därför känns ett massivt LGB Golv mer personligt och levande i jämförelse med andra golvmaterial.
Ett kök är i allra högsta grad levande, personligt, använt och troligen huset samt familjens
samlingspunkt. Ett köks inredning baseras mycket på funktion och användande. Men idag handlar
design på golv, paneler, färger, behandlingar och hjälpmedel lika mycket om estetik.

LGB Golv

är tradition, det golv som min farfarsfar lade in
i vårt familjehus, har av min farfar behandlats och sköts så att
min fars barnbarn kan njuta av samma golv. Det träd farfarsfar
planterade börjar används idag för produktion av massiva
trägolv.
Dagens plantering av nya träd ska bli råvara till framtida
generationer av användare av trägolv, tidsperspektivet
fascinerar och inspirerar.

Trägolvets livslängd och råvarans långsamma växande skapar tillsammans en stark genuinitet. En
egenskap som uppskattas i allt fler byggnader där den känslan är avgörande.
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LGB Golv
Grunden i vår verksamhet är ett gammalt genuint hantverk. En anda som finns kvar på LGB även om
vi idag ligger långt framme i användande av teknik. Varje bräda granskas till exempel manuellt. Än
finns det ingen teknik som kan ersätta ett öga som ägnat flera år åt att lära känna träets utseende och
egenskaper. Vill man öka patinan på sitt trägolv från LGB Golv kan vi erbjuda handhylade
golv/paneler.

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

14, 21, 27, 32, 43 mm, enligt prislista eller på offert
Fallande eller efter beställning mot längd tillägg
178 alt 110, 135, 160 mm
180-295, övrigt efter beställning
Understigande 10% (Svenska marknaden)
Lut+såpa, lut+olja, såpa, vax

Eftersom LGB Golv furu är lagervara är det 2-4 veckors leveranstid (se prislista sortiment). Det
medför å andra sidan att det finns goda möjligheter vid beställningen att skräddarsy en lämplig
sortering.

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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