Svenska kvalitetsgolv

Ä K TA T R Ä G O LV F Ö R A L L A R U M

Vi kan trä!

Hos oss är

känslan för trä det viktigaste. Vi övervakar noga
verksamhet på erfarenhet och kunskap - men vi
tänker modernt. Vi har förmåga att anpassa

Vi kontrollerar hela kedjan från skog till
hem. Vi ingår i företagsgruppen Profura
AB tillsammans med bl.a. Balungstrands
Sågverk i Dalarna. Det ger oss stabila flöden av högklassisk skogsråvara. Ett virke

som vuxit i mer än hundra år får också tid att
mogna och torka innan det levereras till Dig som
kund. Ett golv som vi producerar återger nyanser
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att göra avkall på kvalitet.
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oss snabbt till våra kunders önskemål utan
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varje steg i förädlingsprocessen. Vi bygger all vår

och färgspel som bara naturen skapat.

Tips

En gedigen erfarenhet av kvalitet
genomsyrar hela vår produktion.
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Det är ganska fenomenalt hur enkelt man lagar en tryckskada i trägolvet. Det kan vara en
klack som lämnat ett avtryck. Gör då så här;
blöt en vanlig disktrasa ordentligt, lägg den
på golvet ovanpå skadan. Efter en kortstund
har fibrerna rest sig och skadan blir osynlig för
ögat. Metoden fungerar så länge inte fibrerna
skurits av. Vassa föremål är ödesdigra för alla
golv. Tjocka trägolv kan, om olyckan varit
framme, slipas om och om igen.

Golv
Vår råvara har vuxit i Norrland där tillväxten är mycket långsam. Vi får på så sätt
ett kärnvirke av högsta svensk kvalitet.
I våra slott och herresäten liksom i våra
hembygdsgårdar finns gott om golv som
trampats sedan 1500-talet. Trägolv som
nötts av många generationer och som
blivit vackrare och vackrare för varje steg.
Ett äkta trägolv har inget begränsande
”bäst före datum”. Ett Stigmagolv är en
framtidsinvestering med glädje och skönhet från första dagen.
LÅG FUKTHALT
Golven är torkade till ca 9% vilket motsvarar ca 50% relativ luftfuktighet vid
+20° C i normalvilla. Vi lagrar golven i
klimatlager för att bibehålla jämn och bra
fuktkvot.
YTBEHANDLING HÅRDVAXOLJA
Hårdvaxoljan ger en varm, behaglig yta
som har smutsavvisande egenskaper likt
ett skurgolv.
A-SORT (PRIMA)
A-sorteringen är vår finaste kvalitet. Den
har naturligt inslag av kvistar som ger ett
genuint utseende.

FURU NATUR
HÅRDVAXOLJA

FURU VIT
HÅRDVAXOLJA

FURU BORSTAD

B-SORT (EKONOMI)
En kvalitet för den händige som är beredd att lägga ner tid att planera läggning
av golvet genom att sortera och kapa.
B-sort kan innehålla kvistutslag, svartkvist
och andra defekter.
A/B-SORT (NATUR)
En mixad kvalitet av A och B

FURU OBEHANDLAD

GRAN OBEHANDLAD

PR O FIL
Golvträ 1,5 mm fas

Golvträ 1,5 mm fas
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Mjuka golv för hårda tag
Sköna att gå på, lätta att sköta, vackra i rummet och en yta som tål att slitas på under många år. Ett äkta trägolv skapar en varm och
ombonad känsla och ger en bra akustik i rummet. Ett massivt trägolv blir personligt, då varje bräda har sitt unika utseende och med ett
äkta och naturligt uttryck. Våra golv är av förstklassig svensk råvara, svenskproducerat och närproducerat, så givetvis ett bra miljöval.
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Vi kan trägolv!

E X K L U S I V A O C H M O D E R N A T R Ä G O LV M E D E N L E V A N D E K Ä N S L A
- E T T R U M AT T L Ä N G TA T I L L

”Våra
snabba ledtider
betyder även
säkra leveranstider”

”Vi har förstklassiga skogsråvaror från
norra Sverige”
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Strukturering/
Borstning
Med över 49 års erfarenhet inom
strukturering av golv har vi marknadens längsta erfarenhet inom området.
Borstning innebär att man borstar bort
den mjuka delen av brädan dvs vår- eller
sommarveden, då återstår vintervedens
toppar. Det finns möjlighet att strukturera
de flesta dimensioner och profiler som vi
producerar.

BORSTAT/STRUKTERAT GOLV

• Den naturliga strukturen
framträder på brädan
• Rustik känsla
• Får upp till 50% hårdare yta än 		
traditionella gran- och furugolv
• Mindre känslig för repor
och slag
• Sköna golv att gå på

Tips
REGELAVSTÅND
• 15 mm – befintligt golv
• 20,5 mm – 400 cc
• 26,5 mm – 600 cc
• 32 mm – 900 cc

6

Sortiment
G O LV (tä cka nde må tt)
Dimension
Obeh. Furu

15x112
x

20,5x132
x

25x82

26,5x132

x

x

Obeh. Gran		x		x
Hårdvaxolja Furu natur

x

x		

x

Hårdvaxolja Furu vit

x

x		

x

Dimension
Obeh. Furu

26,5x155
x

26,5x180
x

32x180
x

Obeh. Gran		

x

Vaxolja eller lack Furu natur

x

x

x

Vaxolja eller lack Furu vit

x

x

x

32x205
x

K VA L IT E T Prima / Natur / Ekonomi
PA K ET STO R LE K

Bredd: 100 cm Höjd: 55 cm Längd: 180-540 cm

Foliering/
Etiketter
VÅRA PRODUKTER LEVERERAS
FOLIERADE SAMT MED ETIKETTER
ENLIGT KUNDENS ÖNSKEMÅL.

Ändspont

Tips

Fördelen med ändspontad golv är att man kan
minska spillet och lättare få fina skarvar. Detta är
fördelaktigt då man ska lägga långa golvpartier.
Rundprofil med förlängd fjäder

Man kan skarva brädorna var man vill, även
mellan reglarna och man är då inte lika
Rak ändspont överlappande
längdberoende.
vid förlängd fjäder

Vi kan tillhandahålla ändspontning på alla
dimensioner.
Ändspont med stor fas över-

lappande vid förlängd fjäder

P ROF I L
Ändspont golv

Fasad ändspont

Rak ändspont

Ändspont golv

Golvvärme

Alla våra golv tål golvvärme med en
temperatur på max 27 grader
Vid installation med golvvärme måste
gällande branschriktlinjer följas. Maximalt tillåten yttertemperatur är 27°C,
även under mattor och möbler. Golvet
ska alltid skyddas mot underliggande
fukt med antingen ång- eller fuktspärr.
Värmesystemet ska vara så utformat
att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan.
För mer information om trägolv på
golvvärme se: www.golvbranschen.se.

Ytbehandling
•
•

På vårt golvträ använder vi hårdvaxolja
Alla våra hårdvaxoljor är framtagan med
hänsyn till miljön

GOLVBEHANDLINGAR
(Släthyvlat eller borstat)
• Natur /Hårdvaxolja
• Vit /Hårdvaxolja
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Vi ingår idag i företagsgruppen PROFURA AB tillsammans med
bland annat Balungstrands sågverk. Det ger oss stabila flöden av högklassig skogsråvara.
Vi kontrollerar hela kedjan från skog till hem.

Följ oss gärna på sociala medier
stigma_of_sweden
Stigma of Sweden

Älvshult 124, 311 63 Älvsered | Växel 0325 - 189 70 | info@stigma.se | www.stigma.se

