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LGB Furu Kvalité 
 

LGB Golv, furu kvalitet innebär:   
 

Hyvelfinish Högsta finish runt om. Enstaka hyvelsläpp kan förekomma på 
baksidan och på fjädern. Om det förekommer enstaka 
hyvelsläpp på rätsidan så är det i mycket begränsad 
omfattning. Det är ingenting som påverkar golvets tekniska 
kvalité 
  

Frisk kvist  Ingen begränsning förutsatt att den inte är sprucken
  

Svartkvist /rötkvist Svartkvist är ok så länge de inte är ruttna, lösa eller i ”stim”   
 

Kvisturslag /urslag           Max 1-2 st/bit. Inga urslag med så vassa kvist / kvisthålkanter 
att de river sönder ett   par nylonstrumpor  
 

Sprickor Ej tillåtet på rätsidan. Fina torksprickor kan förekomma 
 

Barkdrag Max 1,5 cm² stora men inga som kan bli hål i brädan   
 

Märg Enstaka bitar med upp till 1/3 märg kan förekomma eftersom 
vi använder oss av centrumbrädan av rotstocken vilket leder 
till hårdare golv upp till 40% 

  

Långböj > 2 mm/4 m spåntat-, >2 mm/4m koniska, parallella golv  
 

Röta Tillåts ej   
 

Blånad Tillåts ej på rätsidan 
   

Insektsskador Tillåts ej   
 

Kupning Normalt ej överstigande 1% av den synliga bredden  
  

Mekaniska skador Får ej förekomma på rätsidan  
 

Brinell (Hårdhet) 2,1 Brinell LGB Golv furu 
 
Utseende Ingen gradning på kant, 90˚ vinkel 
 
Alla bräder är hyvlade med högsta noggrannhet. Detta gör att spillet vid inläggning 
reduceras. Efter hyvling är allt golvträ sorterat för hand, detta för att ta fram vår LGB Golv 
kvalité! Golv & lister skall både användas och njutas av !!! 
 
”För att bevara kultur krävs äkthet i både material och arbetssätt. Vid vård och underhåll av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ställs stora krav på både material och arbetsmetoder. 
Arbetena bör utföras så att byggnadens ålderdomliga karaktär och patina bevaras och dess 
värden inte förringas. Byggnadens inredning - såsom vackra gråvita skurgolv av breda 
golvplankor - är ofta hantverksprodukter av en kvalitet som idag är svår att åstadkomma. 
Detta äkta furugolv är av en hög kvalitet och läggs på ett sådant hantverksmässigt sätt att det 
väl ansluter till byggnadstraditionen”  
 
Jan Eriksson/Antikvarie 
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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 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. 
 
 
Kontakta oss direkt eller till följande representant: 
 
 
 
Lokal återförsäljare; 
 

 


