
Mjuk slitstyrka, 
tuff komfort
MaxWear är uppbyggt av noggrant utvalda kompo- 
nenter, som tillsammans ger en revolutionerande 
kombination av komfort och tekniska egenskaper. 
Ett nytt material som erbjuder flera fördelar och 
som svarar upp mot extremt höga krav på både 
slitage, bulleregenskaper och attraktivt utseende.

Skyddsimpregneringen 
av fogarna ger större 
motståndskraft mot 
fuktpåfrestningar än 
vanliga klickgolv av trä-
fibermaterial.

Ytskiktet av 0,55 mm  
härdad vinyl är ett mjuk-
segt och extremt tåligt 
material som dessutom 
ger svikt och dämpar buller. 
Präglad ådring förhöjer 
både utseende och känsla.

Stommen av HDF- 
träskiva i rejäl dimen-
sion gör golvet stabilt. 
Klickfogarna av 5G-typ 
gör golvet extremt 
lättlagt.

Baksidans CatWalk-
skikt är både ett inbyggt 
underlagsmaterial och 
en effektiv dämpare av 
stomljud med en porös 
mix av träfibrer och mik-
roskopiska luftblåsor.

www.golvabia.se

Ett tuffare golvmaterial

MaxWear har en mängd goda egenskaper, från den låga 
ljudnivån till den imponerande slitagestyrkan och den 
stabila konstruktionen. På golvabia.se hittar du hela 
vårt sortiment av trägolv, kakel och klinker samt textil-, 
vinyl- och korkgolv.
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SVÅRSLAGEN KOMFORT
Ytskiktet på MaxWear är av en 
vinyl som både ger mjuk svikt och 
som känns varm och behaglig. 
På brädans baksida finns ett 
bullerdämpande CatWalk-skikt.

TÅLIGHET PÅ DJUPET
MaxWear är slittåligt mer än bara 
mot slipande nötning av ytan. 
Segheten gör det motstånds-
kraftigt även mot slag och stötar 
utan att krossmärken eller 
sprickor uppstår.

ATTRAKTIVT UTSEENDE
Högklassiga mönster i olika 
träslag och nyanser kombineras 
med prägling som både förstärker 
mönstrets ådring och ger en 
behaglig yta.

LÄTT ATT LÄGGA
MaxWear är ett lättlagt klickgolv 
som läggs på samma sätt som 
vanliga trä- och laminatgolv. 
   Underlagsmaterialet är dess-
        utom inbyggt i CatWalk-skiktet.



Man behöver inte vara 
hård för att vara tuff
Golvabias nyutvecklade golvmaterial MaxWear är en 

attraktiv kombination av mjuk känsla och slitstyrka.  

I ett och samma material förenas extrem tålighet med 

inbjudande komfortegenskaper - ett svårslaget alternativ 

till högtryckslaminat när kraven är höga på flera plan.

Pine Polar      1190x195 mm     116002

Ek Silvergrå      1190x195 mm     116003

Ek Vintage      1190x195 mm     116001

Ek Quartzgrå      1190x195 mm     116008

Ek Newport      1190x195 mm     116010

Ek Tradition      1190x195 mm     116005

Ek Natur      1190x195 mm     116006

Trendiga mönster 
med naturlig känsla

MaxWear är ett slags "mjuklaminat" där slitstyrkan inte 

bygger på extrem ythårdhet, utan mer på materialets seghet. 

Därmed uppnår man behaglig komfort utan att offra något i 

slitstyrka. Den höga komforten förbättrats ytterligare med ett 

inbyggt ljud  dämpningsskikt  

"CatWalk" och tåligheten 

för bättras av en skydds -

impregnering av klickfogarna.

KRÄVANDE HEMMILJöER
MaxWear är ett bra alternativ i hem där slitaget på 
underlaget är hårt, men där man också vill uppnå  
hemtrevlig komfort och låga ljudnivåer.

UTSATTA UTRyMMEN
I utrymmen där golvet ibland utsätts för hårda på-
frestningar av t.ex. uteskor är MaxWear behagligare än 
klinker och tåligare än trä.

OFFENTLIG MILJö MED KOMFORT
I offentlig miljö med stora påfrestningar av frekvent gång-
trafik kan MaxWear vara ett snabbt och lättlagt alterna-
tiv med hög komfort, slitstyrka och god bullerdämpning.


