Golvsockel | dörrfoder
Golvlisten är som en ram till
en tavla,- en viktig detalj som
förhöjer helhetsintrycket.
Vi har därför tagit fram ett urval
av lister och dörrfoder vars
utseende passar väl till våra
golv. Givetvis är samtliga

tillverkade av massivt trä, och
kan beställas obehandlade
eller behandlade med olja alt.
lack. Vi har ett stort urval av
olika träslag och ställer gärna
upp med specialtillverkning.
Kontakta oss för mer
information.

Runda lister
Ett exempel på speciallist är
om man önskar dölja rörelse
fogen vid runda pelare. Vi
erbjuder här specialtillverkning
i valfri dimension och träslag.
Givetvis är dessa alltid massiva.
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Trappsteg
I vårt koncept ingår inte kompletta
trappor utan vi har koncentrerat oss
på att specialtillverka trappsteg som
kan användas i nyproducerade trappor
(se exempel) eller att klä om befintlig
trappa. Eftersom det inte finns en
standard här, erbjuder vi kunden en
skräddarsydd lösning där valet av
träslag och utförande i det närmaste
är obegränsat.

Luckor
Det förekommer många gånger ett
behov av inspektionsluckor eller
elinstallationer som skall gömmas
i golvet. I dessa fall finns det en
rad färdiga kassetter att köpa på
marknaden.
För att få en så disket lucka som
möjligt så erbjuder vi en lucka som
är klädd med golvmaterialet. Givetvis
kan vi även ta fram helt skräddarsydda
luckor då specialbehov uppstår.
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art parkettlim

art parkettolja

Att limma ner staven mot underlaget har en rad

Vid oljning av våra trägolv rekommenderar vi

fördelar. De rörelsen som träet har via klimat-

vår art parkettolja. Denna olja ger en vacker

förändringar minimeras. Dessutom minimeras

varm ton med en sidenmatt yta. I grunden är

risken för golvknarr. Golvet blir även tystare att

det en kallpressad linoljebaserad produkt som

gå på (trumljudet). Vårt art parkettlim är ett

är naturlig hartsförstärkt. Oljan är djupverkande

elastiskt lim som inte innehåller vatten eller

och blir en del av träet efter behandlingen.

lösningsmedel. Genom att limmet inte innehåller

Oljans förmåga att fylla träets porer och torka

vatten riskerar man inte att träet påverkas via

snabbt bygger upp dess skydd inifrån. Den

svällning under själva läggningstiden. Dessutom

färdigpolerade ytan har god motståndskraft mot

erbjuder detta lim en otroligt stark limfog.

fukt och slitage.Vidare är den lätt att arbeta med.

art parkettlim fungerar även som en fuktskyd-

Oljan kan användas till såväl grundoljningen som

dande film som förhindrar att fukt underifrån

till kommande underhåll. Läs vidare om

kan påverka träet. Denna ”fuktspärr” fungerar

appliceringsanvisning på sidorna 46-47.

upp till 85% RF i underlaget. Vid denna typ av
applikation läggs limmet ut med vår tillhörande
limspridare. Läs vidare om appliceringsanvisning på sidorna 46-47.

art filler
Vid läggning av art mosaik skall parketten
fillerspacklas innan sista finslipning sker.
Detta görs för att få denna typ av parkettgolv
tät och fin. Mosaikparketten har till skillnad
från tiljan och staven ingen not och spånt. Den
representerar på så sätt en enklare form av
massivparkett, men inte mindre funktionell och
vacker för det. Vi anser det viktigt att skapa
totalgaranti för bästa funktion varpå vi rekommenderar att art Filler användas i kombination
med våra övriga tillbehör.
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