
Moderna golv i äkta trä



Äkta trä - bara  
lite mindre
Lightwood är ett lite smartare med alla de goda 
egenskaperna som bara riktiga trägolv har; varmt, skönt 
och med naturens variationsrika karaktär. Men i 
Lightwood är träskiktet lite tunnare än i gammaldags 
parkett. Därför kostar det också mindre och du kan välja 
även exklusiva träslag och moderna mönster utan att 
oroa dig för totalkostnaden.



LIGHTWOOD SORTIMENT

Ask Vitlaserad      
3-stav       
Matt       
Art.nr: 134331

Ek Rökt      
3-stav      
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 134334

Ek Arctic
3-stav      
Borstad  |  Matt 
Art.nr: 134332

Ek      
Plank      
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 134536

Ek      
3-stav      
Lackad   
Art.nr: 134301

Ek Svart     
3-stav      
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 134337

Ek Quartzgrå     
3-stav     
Borstad  |  Matt     
Art.nr: 134338

Ek Polar      
Plank      
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 134531

Ek Elegant Grå     
3-stav     
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 134339

Ek Vitlaserad      
3-stav      
Borstad  |  Matt       
Art.nr: 134333

Ek Scandic Grå     
3-stav    
Borstad  |  Matt     
Art.nr: 134340

Ek Skeppsgolv      
Plank      
Matt      
Art.nr: 134522
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LIGHTWOOD SORTIMENT

Ek Unique      
Plank      
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 134585

Ek Rökt      
Plank      
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 132934

Ek  
Holländskt förband   
Lackad   
Art.nr: 134401

Ek Royal      
2-stav      
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 134682

Ek Unique Vitkalkad    
Plank     
Borstad  |  Matt     
Art.nr: 134586

Körsbär Rökt     
Plank      
Matt      
Art.nr: 132909

Ask      
2-stav      
Matt      
Art.nr: 134687

Ek Royal Vitlaserad     
2-stav      
Borstad  |  Matt      
Art.nr: 134692

Ek Unique Mocca     
Plank     
Borstad  |  Matt     
Art.nr: 134587

Valnöt      
Plank      
Matt      
Art.nr: 134548

Ek     
2-stav      
Lackad   
Art.nr: 134661

Valnöt      
2-stav      
Matt      
Art.nr: 134688
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Golv är mode
Du tror kanske att du kan välja ett tidlöst golv?
Men något sådant finns inte. Golv är mode!
Ek som favorit har bara något tiotal år på nacken, 
dessförinnan var det körsbär, bok och furu.

Med Lightwood kan du lätt och till en rimlig 
kostnad byta golv. Du kan du följa trenderna 
och med enkla medel variera ditt hem så att det 
alltid känns modernt, levande och aktuellt.



Lightwood - ett trägolv 
i modern konstruktion
Lightwood består av naturmaterial, av trä helt enkelt. 
Det är uppbyggt på ett modernt sätt, i flera skikt, där 
varje skikt är optimerat för att ge golvet bästa möjliga 
egenskaper. 
Precisionsfrästa fogar och en hård träfiberkärna gör det 
stabilt och lätt att lägga. Lightwood låter träets naturliga 
skönhet komma till sin rätt, men använder träråvaran på 
ett lite förnuftigare sätt.

Kärnan av HDF är en stabil 
träfiberskiva med 5G-klickfog 
som gör golvet snabbt och lätt 
att lägga.

Lacken skyddar träskiktet från 
slitage, smuts och fläckar - 
utan att dölja dess naturliga 
färg och lyster.Träytan ger golvet dess vackra 

utseende - med naturlig 
mönstervariation i ådringen.

På baksidan finns ett balans- 
skikt av papper som utjämnad 
spänningar i golvet av fukt- 
och temperaturvariationer.



Moderna golv i äkta trä

Trägolv för 
alla sinnen
SYNEN
Bara riktigt trä kan återge de rätta 
nyanserna, den djupa lystern och 
den naturliga variationen där varje 
golvbräda är unik.

KÄNSELN
Riktigt trä är varmt, mjukt och  
behagligt för både hand och fot.  
På modeller med borstad struktur blir 
den naturliga känslan ännu tydligare.

HÖRSELN
Lightwoods ytskikt är riktigt trä som 
dämpar stegljud och slammer.  
Kärnan av kompakt träfiber gör  
det tåligt trots smidig tjocklek.

FÖRNUFTET
Med Lightwood får du alla fördelar 
som riktigt trä ger. Du får dessutom 
alla fördelar som ett kvalitetsgolv av 
riktigt trä ger: ett lättlagt golv till en 
rimlig kostnad så att du alltid kan ha 
moderna golv i ditt hem.



www.golvabia.se

Närproducerat
Lightwood är tillverkat i Smålands 
mörka skogar, avsedda för nordiska 
förhållanden och baserade på 
naturliga och noggrant utvalda 
råvaror. Det produceras av erfarna 
yrkesmän med djup kunskap om trä 
som råvara och golv som produkt. 
Det garanterar trägolv med hög 
kvalitet, som du kan glädjas åt i 
många, många år framöver.

På vår hemsida kan du se hela vårt 
sortiment av trä-, textil-, vinyl- och 
korkgolv, liksom vårt breda utbud av 
kakel och klinker. Där finns också mer 
och djupare information om våra 
produkter än vi fick plats med här. 
Besök oss på golvabia.se
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