
Moderna golv i äkta trä
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Äkta trä - bara lite mindre
lightwood äR pRECiS dEt du Vill ha 
- VaRkEn MER EllER MindRE
Det är vi ganska säkra på eftersom vi frågat en stor 

grupp människor om vad de vill ha på golvet i sitt hem. 

Glädjande nog är det trä. Olika människor har olika skäl, 

men de allra flesta uppskattar den varma, mjuka känslan 

och träets naturliga variation och lyster.

 De flesta vill också ha moderna golv, men tycker att 

det är svårt att välja. Ett golv av riktigt trä har alltid kos-

tat lite mer. Därför väljer man inte det man egentligen 

vill ha utan försöker hitta något tidlöst. Ibland slutar det 

med ett lite tråkigt val som inte känns speciellt modernt 

idag - och förmodligen inte gör det om tio år heller.

För att motivera den högre kostnaden säljs trägolv 

ofta med argumentet att det är slipbart. Ett argument 

man kan fundera en stund över. Av de vi frågade hade 

nämligen ingen slipat om sitt golv. Har du?

nu pRESEntERaR Vi lightwood, Ett SMaRtaRE golV
Det är gjort av riktigt trä, med alla de goda egenskaper 

som bara riktigt trä ger. Varmt, mjukt och med naturens 

variationsrika karaktär. Men Lightwood har ett lite tun-

nare träskikt än traditionella trägolv. Därför kostar det 

också mindre, särskilt när det gäller moderna mönster 

och exklusiva träslag.

 Med Lightwood kan du alltså välja det trägolv du 

verkligen vill ha nu. När trenderna svängt och du är 

sugen på något nytt, är det bara att byta!
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Sinnenas golvmaterial
Du ska leva med ditt nya golv varje dag. Din blick möter det varje 

morgon, din fot ska trampa många steg på det. Därför ska du vara 

noga när du väljer, det ska tilltala alla dina sinnen. Det ska kännas 

behagligt och vara skönt att gå på. Det ska inte bullra och föra 

oväsen. Men framför allt ska det vara vackert att se på och vara 

en bra grund för alla de saker som tillsammans utgör ditt hem.
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BEhaglig Yta FöR känSEln
Riktigt trä är varmt, mjukt och behagligt för 

både hand och fot. På modeller med struktur 

blir den naturliga känslan ännu tydligare.

natuRlig SkönhEt FöR SYnEn
Bara riktigt trä kan återge de rätta nyanserna, 

den djupa lystern och den naturliga variationen 

där varje golvbräda är unik.

Rätt Val FöR FöRnuFtEt
Med Lightwood får du alla fördelar som riktigt trä ger. 

Du får dessutom ett lättlagt golv till en rimlig kost-

nad så att du alltid kan ha moderna golv i ditt hem.

låg lJudniVå FöR höRSEln 

Lightwoods ytskikt är av mjukt trä som dämpar 

stegljud och slammer. Kärnan av kompakt träfiber 

gör det tåligt trots smidig tjocklek.
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Golv är mode
Det är lätt att tro att vi alltid har haft ek på golvet, men så är det 

inte. För inte så länge sedan var det Körsbär, innan det Bok och 

ännu tidigare Furu. Det enda konstanta inom golvmode är för-

ändring - och det är något du inte kommer runt med en omslipning!

Med Lightwood kan du enkelt, och till en rimlig kostnad, byta 

golv. Du slipper de problem som omslipningen för med sig, med 

buller, lukt och damm. Istället kan du följa trenderna och med 

enkla medel variera ditt hem så att det alltid känns modernt, 

levande och aktuellt.



Golv gör skillnad

Ek Rökt
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lönn linE
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Det är få andra åtgärder som kan åstadkomma så stor förändring i ett rum, som att byta golv.
Med Lightwood blir kostnaden rimlig och det geniala klicksystemet gör jobbet enklare än någonsin.
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Kennedy-klanen och Boston Tea Party, 
 Döda poeters sällskap och Ciderhusreglerna,
      Harvard och Yale, segling och hästpolo...
 Döda poeters sällskap och Ciderhusreglerna,

Det lilla nordöstra hörn av USA som  kallas New England har på många sätt varit 

tongivande, inte minst politiskt och intellektuellt. Det stora landet i väst kanske 

inte är så framstående i modesammanhang, men när det för en gångs skull 

skapar en trend är det naturligtvis denna region som står för inspirationen.

Du känner lätt igen stilen. Det handlar om en naturnära känsla där materialen får 

rejäla dimensioner och en lite rustik karaktär. Vitkalkade huggna bjälkar kombi-

neras med stora spröjsade fönster som silar in nästan bländande vitt ljus genom 

bomullsgardiner. Färgskalan är hämtad från seglingens värld, med klara röda och 

blå nyanser som självklara inslag.

Golvet ska också ha en stark karaktär.  Här passar 

våramörka golv, gärna med strukturborstad yta för 

att få fram den råa träkänslan. Men man kan också 

tänka sig vitlaserat av olika träslag. Eller varför inte 

ett skeppsgolv med svarta fogar?
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Amarone och maltwhisky, designmöbler 
  och kandelabrar, Hemingway och Strindberg,
     tjocka mattor och öppen spis...

Den moderna elegansen bygger på samma  tidlösa grundstenar som alltid har gällt. 

Det handlar om att hitta en tydlig karaktär utan att tappa balansen. Dyrt utan att vara 

pråligt, intelligent utan att vara skrytsamt, tydligt utan att vara iögonfallande. Ska det 

vara sobert måste det vara genomtänkt och ha en inneboende välstämd harmoni.

 

För att lyckas med stilen gäller det att följa några enkla grundregler. Kvalitet är 

utgångspunkten, den ska alltid finnas med i alla aspekter; funktion, design, hållbarhet. 

Sedan ska det vara äkta och naturligt, inget fusk. Men det ska också finnas en harmoni 

med aktuella trender och modernt formspråk för att inte upplevas mossigt.

 

Ditt golv ska du välja med övrig inredning  som del i ekvationen, allt måste balansera. 

Har du lite mörkare möbler kan du välja ett lite ljusare träslag. Och tvärtom. 

Men se upp så inte kontrasterna blir för starka, då tappar det sin elegans.
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         Wall Street och Broadway, 
glasfasader och skylines, Metropolitan och Times Square, 
   Champagne och caffè latte...

Modern urban kultur och aktuella trender  är egentligen globala företeelser som 

ser ungefär likadan ut oavsett vilken stor stad du väljer att tänka på. Det kan vara 

Docklands i London, la Defense i Paris eller Manhattan i New York.

Stilen är modern, stram och stringent. Materialen som dominerar är rostfritt stål, 

klinkers och glas. Det är öppna planlösningar med generösa ytor och högt i tak. 

Inredningen kännetecknas av lugna ytor, raka linjer och sparsmakad 

exklusiv design. Ändå är det inte ovanligt att det moderna kontras-

teras med en blottlagd gammal tegelvägg, en rå betongpelare eller 

en stålbalk i taket.

Golvet ska naturligtvis framhäva stilen. 

Men du väljer själv hur det ska spela 

med; kanske ett nästan svart golv med 

blank lyster, eller ett stramt vitlaserat? 

Eller så väljer du strukturborstad ek och 

gör golvet till det råa kontrastelement 

som lyfter helheten.
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Inredningen kännetecknas av lugna ytor, raka linjer och sparsmakad 

exklusiv design. Ändå är det inte ovanligt att det moderna kontras-

teras med en blottlagd gammal tegelvägg, en rå betongpelare eller 
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blank lyster, eller ett stramt vitlaserat? 

Eller så väljer du strukturborstad ek och 

gör golvet till det råa kontrastelement gör golvet till det råa kontrastelement 

som lyfter helheten.

gör golvet till det råa kontrastelement 
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     Skagenmålarna och Sundborn, 
midsommar och midnattssol, Arne Jacobsen och 
      Alvar Aalto, ishotell och glaskonst...

Nordisk design är ett högaktuellt fenomen  Men den är faktiskt lika gammal som 

den är ny. Rötterna började gro redan för över hundra år sedan, i Sundborn och 

på Jyllands nordspets till exempel. Det arvet är tydligt även i dagens nordiska 

möbeldesign och inredning.
 

Det har hela tiden handlat om en luftig och harmonisk atmosfär, om en nästan 

viktlös lätthet där ljuset alltid spelar en huvudroll. Formspråket är enkelt men ele-

gant. Kvalitet och naturlighet är nyckelord i valet av material. Sedan kan du välja 

den traditionella tolkningen med pastell och linoljefärger eller en modernare, 

med strama linjer och dämpade färger.
 

På golvet känns det naturligt  med blonda nordiska träslag, björk 

eller ask. Eller vårt nya riktigt ljusa Polar-laserade golv.

den traditionella tolkningen med pastell och linoljefärger eller en modernare, 

med strama linjer och dämpade färger.

På golvet känns det naturligt

eller ask. Eller vårt nya riktigt ljusa Polar-laserade golv.
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 Hemlagad sylt och surdegsbröd, 
Österlen och Provence, vedspis och trädgårdsland, 
  naturnära och handgjort...

Det är inte konstigt att vi kan fyllas av nostalgi  och längta tillbaka till svunna tider. 

Tider då tempot var lugnare och vi hann tänka efter, och känna efter. När hemmet 

doftade såpa och nybakat bröd. Få saker kan skänka så mycket stämning och känsla 

i ett hus som ett väl valt inslag av lantlig tillbakablick.
 

Det är inte så svårt att få till det stilmässigt. Du behöver inte offra en modern 

planlösning, dagens standard på ergonomi och funktion eller tillbringa veckor i 

byggnadsvårdsbutiker. Ofta räcker det att på några nyckelpunkter låta tankarna 

vandra bakåt; en möbel eller två som bär spår av tidens tand, en vitputsad öppen 

spis eller kakelugn. Eller ett golv av riktigt trä.
 

Välj ett mörkare alternativ om du vill  anspela på stilar från Sydfrankrike 

eller Italien. Eller ett ljusare om du vill ha en nordisk karaktär. 

Du kan också välja ett vitlaserat golv som för tankarna 

till gammaldags såplutade skurgolv.
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 Hemlagad sylt och surdegsbröd, 

Du kan också välja ett vitlaserat golv som för tankarna 

till gammaldags såplutade skurgolv.
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Ek vitlaserad strukturborstad matt

Lightwood Plank        134534

ask matt

Lightwood Plank        134547

ask 

Lightwood Plank        134507

lönn Line matt

Lightwood Classic        134446

Ek Polar

Lightwood Plank        134531

ask vitlaserad matt

Lightwood 3-stav        134331

Ek Royal vit strukturborstad matt

Lightwood 2-stav         134692

lönn matt

Lightwood 2-stav        134686

lönn 

Lightwood 2-stav        134666

Björk 

Lightwood 3-stav        134302

ask 

Lightwood 3-stav       134307

ask 

Lightwood 2-stav        134667

ask matt

Lightwood 2-stav        134687

Bok Country matt

Lightwood 3-stav       134355

Bok 

Lightwood 3-stav       134305

Sortiment
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Ek Holländskt förband

Lightwood Classic        134401

Ek Skeppsgolv matt

Lightwood Plank        134522

Ek 

Lightwood Plank        134501

Ek Line matt

Lightwood Classic        134441

Ek strukturborstad matt

Lightwood Plank        134536

Ek

Lightwood 3-stav        134301

Ek matt

Lightwood Plank        134541

Ek Skeppsgolv 

Lightwood Plank        134520

Ek strukturborstad matt

Lightwood 3-stav        134336

Ek matt

Lightwood 3-stav        134341

Ek 

Lightwood 2-stav        134661

Ek Country matt

Lightwood 3-stav        134350

Ek Royal strukturborstad matt

Lightwood 2-stav        134682

Ek Country

Lightwood 3-stav        134310

Ek matt

Lightwood 2-stav        134681

Naturen erbjuder en generös palett med träslag i olika färgtoner, nyanser och strukturer. Med Lightwood får du 
dessutom olika toningar, mönster och ytbehandlingar att välja på. Topguard-lack med sidenlyster är standard, 

men i översikten nedan finns även alternativ med matt lack respektive strukturborstad yta markerade.
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körsbär 

Lightwood 2-stav        134669

körsbär eur. matt

Fashion Floor - Fruit        132809

teak 

Lightwood 2-stav        134663

päron matt

Fashion Floor - Fruit        132852

palisander 

Lightwood 2-stav        134671

Ek Honey strukturborstad

Lightwood 2-stav        134638

äpple matt

Fashion Floor - Fruit        132851

körsbär matt

Lightwood 2-stav        134689

plommon matt

Fashion Floor - Fruit        132855

päron rökt

Fashion Floor - Chocolate    132953

Ek Honey strukturborstad

Lightwood Plank        134538

Jatoba skeppsgolv 

Lightwood Plank       134525

golden Cherry rökt

Fashion Floor - Chocolate    132919

platan rökt

Fashion Floor - Chocolate    132960

körsbär rökt

Fashion Floor - Chocolate    132909

körsbär Line matt

Lightwood Classic        134449

palisander 

Lightwood Plank       134511

Jatoba 

Lightwood Plank       134518
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Ek svart borstad matt

Lightwood 3-stav        134337

Valnöt matt

Lightwood 3-stav        134348

Valnöt 

Lightwood 2-stav        134668

Valnöt 

Lightwood 3-stav        134308

Valnöt matt

Lightwood 2-stav        134688

Ek rökt strukturborstad matt

Lightwood 3-stav        134334

Valnöt eur. matt

Fashion Floor - Fruit        132808

lärk strukturborstad rökt

Fashion Floor - Chocolate    132959

Ek Newport

Lightwood Plank        134530

kastanj strukturborstad rökt

Fashion Floor - Chocolate    132957

Ek svart borstad matt

Lightwood Plank        134537

akazia rökt

Fashion Floor - Chocolate    132958

Valnöt Line matt

Lightwood Classic        134448

Valnöt 

Lightwood Plank        134508

Valnöt Holländskt förband

Lightwood Classic        134408

Valnöt matt

Lightwood Plank        134548

Om inget annat anges ovan är golvets ytbehandling sidenmatt Topguard-lack.

Tillgängligt sortiment och lagerhållning varierar mellan olika marknader och över tid.

Provbilderna visar bara ett litet stycke. På ett helt golv kan mönster och färg variera.

Fotografier och tryck kan inte helt återge träets naturliga färg och lyster, som därför kan avvika från verkliga trägolv.



lightwood aRt FiSkBEn
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Art
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Lightwood Art är något helt nytt på trägolvsmarknaden. Samtidigt är det en riktig 

klassiker med många hundra år av traditioner. Nu återföds ett gammalt hantverk 

och får nytt liv med modern teknik. 

Ett nYgaMMalt konCEpt
Med ett genialiskt nytt klicksystem är det åter möjligt att skapa klassiska mönster 

från stavparkettens tidevarv. Tack vare den moderna läggningstekniken blir arbets-

insatsen rimlig. Lightwood Art har stavar på 385 x 77 mm. De kan kombineras och 

fogas samman på flera sätt mot både kort- och långsida.

ModERna VERk EllER odödliga klaSSikER
Med Lightwood Art får du en helt ny frihet att skapa mönster som tidigare inte 

varit möjligt med ett modernt klickgolv. Golvets utseende är helt upp till din konst-

närliga frihet. Du väljer själv mellan klassiska parkett-mästerverk som fiskbens-

mönster och parkettruta. Eller så skapar du en helt egen ny golvstil!

Lightwood Art

FiSkBEn

paRkEttRuta

långStaV
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Topguard skyddssystem
Lightwoods yta har ett avancerat skyddssystem som gör det extremt tåligt 

mot nötning. Vår lack läggs på i 6 skikt som tillsammans bildar en mycket stark 

skyddsbarriär. Lacken innehåller dessutom nanopartiklar som ökar tåligheten mot 

microrepor, så att golvytan behåller sin nylagda lyster längre. Därför får du hela 

20-års slitagegaranti på ditt nya Lightwood-golv.

 Topguard är lösningsmedelsfritt och därför skonsammare för miljö och hälsa. 

Du väljer själv vilken yta du vill ha på ditt trägolv. Topguard finns i flera varianter:

laCkad
Sidenmatt lack har en lyster 

som ger golvet ett modernt och 

stramt uttryck. Ett lackat trägolv 

blir också tåligt och är extra 

lättstädat eftersom smuts och 

damm inte får fäste.

MattlaCkad
Vår naturmatta lack påminner 

om en oljad träyta, därmed 

framträder de olika träslagens 

särart och naturliga karaktär. 

Golvet blir ändå slitstarkt och 

enkelt att underhålla.

StRuktuRBoRStad
Vill du ha utpräglad träkänsla 

väljer du en modell med matt-

lackad och strukturborstad yta. 

Då framhävs träets naturliga 

ådring extra tydligt, vilket ger en 

tydlig och rustik karaktär.
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Läggning
aldRig haR dEt gått SnaBBaRE att lägga tRägolV - dEt gåR på Ett kliCk
Med Lightwood kan vem som helst lägga trägolv själv. 5:e generationens klickfog 

gör Lightwood extremt snabbt och enkelt att lägga. Kortsidorna behöver inte lirkas 

på plats, utan hamnar automatiskt rätt tack var den fjädrande snäppfogen. På vår 

hemsida www.lightwood.se kan du se en animation som visar hur enkelt det är.

5G

1. För brädan lutande i lång-

sidans fog tills kortsidorna möts. 

2. Fäll sedan brädan rakt ned 

och tryck till. Låslisten fjädrar 

tillbaka när du trycker.

3. När brädorna är exakt i nivå 

fjädrar listen ut och låser brädans 

höjdläge. Klart!
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Med passion för äkta trä
Lightwood är en svensktillverkad naturprodukt från Golvabia, ett familjeföretag 

med anor i golvbranschen sedan 1949. Med rötterna i skogrika Småland ligger 

det oss lika varmt om hjärtat att värna naturen, som att leva efter högt ställda 

kvalitetskrav. Därför är vi FSC-certifierade av SGS Qualifor. Forest Stewardship 

Council främjar ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt bruk av världens skogar. 

Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008, vilket vi gärna vill understryka 

genom att lämna hela 20-års slitagegaranti på ditt nya Lightwood-golv!

lightwood äR En REn natuRpRodukt 

Bärskiktet består av kompakt sammanpressad träfiber som är ett starkt och tåligt 

naturmaterial. Slitskiktet är en UV-härdande lack utan lösninsmedel. Dekorytan 

består av ett fanérskikt av riktigt trä. Eftersom Lightwood innehåller mindre trä 

hushåller det också effektivt med träråvaran. Varje träd ger åtta gånger så stor 

yta med Lightwood, som med en traditionell trägolvstyp.

SkötSElRåd
I de flesta fall räcker det att 
sopa eller dammsuga ett 
Lightwood-golv. Topguard  
gör ytan tålig och lättstädad.  
Behövs en grundligare 
rengöring rekommenderar 
vi att golvet torkas med 
ett milt rengöringsmedel 
och en väl urvriden trasa.



Golvabia AB • Box 43, Långgatan, 334 21 Anderstorp
Tel: 0371-588 200 • Fax: 0371-588 222 • E-post: info@golvabia.se

www.golvabia.se
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