“Inget trägolv i världen
är det andra likt. Som
formgivare garanterar
naturen att den aldrig
kommer att producera
några billiga kopior.
Naturen själv kan dessutom
erbjuda hela skalan av
mönstervariationer och
färger. Trägolvet är alltid
en perfekt grund för alla
typer av inredningsidéer
och ständigt ett klassikt
val, likväl ett modernt,
trendigt val - vilket innebär
att ett trägolv aldrig känns
omodernt.”

Trägolv...
blir vackrare
för varje år
som går...
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Med känsla och yrkeskunnande kan vi
skapa produkter som århundradens
traditioner och erfarenhet lärt oss att
producera.

D

et 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 århundraden av kunskap
om trä anpassat till dagens moderna krav utan avkall
på kvalité och hantverkskunskap. De som i dag finner
glädje i att lägga sina trägolv ska även nästkommande
generation kunna använda och känna samma glädje
över. Man återskapar samma fina känsla nu och i
morgon.

i

dag väljer vi fortfarande ut träden på samma sätt
som för 300 år sedan. Vårt krav på furan är att den
ska ha vuxit där klimatet i årtionden har behandlat
den omilt och hårt, och därför vuxit långsamt under
långa vintrar. Då får de tätare årsringar och blir hårdare
än ett träd som vuxit längre söderut. Av den anledningen
har vi valt den senvuxna Norrlandsfuran och tar dess
kärndel, som århundradens tradition och erfarenhet lärt
oss arbeta med, vilket ytterligare bidrar till den goda
LGB Golv-kvalitén.

V

ilken bredd du ska ha på golvplankorna handlar
om tycke och smak - kvalitén 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.

G

olv och lister finns överallt. Vi går
på dem dagligen, vi ser dem. Vi uppmärksammar dem 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 att vila ögonen på.

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.

