Inget lim
Ingen spik
Klickbar fiskbensparkett

Fiskbensparkett
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Nu är det enklare
än någonsin att
lägga en riktig
fiskbensparkett!

SIGTUNA / Ek, Select, Vit mattlack
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Högsta kvalitet till
ett billigare totalpris
Har du någon gång velat
installera ett klassiskt trägolv
i fiskbensmönster, men blivit
avskräckt av den komplicerade
installationsprocessen?

En av de största fördelarna med flytande
fiskbensgolv är den snabba och enkla
installationen. De enskilda parkettstavarna
klickas ihop med varandra som ett
pussel. Hela parkettgolvet ”flyter” ovanpå
undergolvet eller underlaget.

Bjelin har förvandlat en traditionell
hantverkarprodukt till en industriprodukt
med alla egenskaper du kan förvänta dig av
en modern produkt i dag. Konsekvent,
pålitlig och effektiv.

Ta fördel av den enkla installationen så kan
du snart känna värmen från äkta trä under
foten - och njuta av skönheten som en riktig
fiskbensparkett ger till ditt hem.

Installerar man en stavparkett på traditionellt
sätt limmas eller spikas stavarna i
undergolvet för att sedan slipas 2-3 gånger
och slutligen ytbehandlas.
Denna process är mycket omständlig och
kräver speciell yrkeskunskap. Därför står
läggningen för större delan av totalkostnaden
för en traditionell fiskbensparkett. Med vår
nya innovativa fiskbensparkett reduceras
läggningskostnaden till ett minimum.
SANDVIKEN / Ek, Select, Brun mattlack
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Världens första
fiskbensparkett
med klick
År 2014 tillverkade vi världens första klickbara
fiskbensgolv tillverkad av små ekstavar och nu
tillverkar och säljer vi den mest avancerade
versionen parkettstav hittills!
Den senaste generationen av parkettstav är 69 mm
bred och har en längd som är fem gånger bredden.
Den bygger på en högkvalitativ HDF-kärna och är
utrustad med världens mest stabila låssystem för
golv. Varje parkettstav är konstruerad för att ge golvet
långvarig stabilitet.
Våra parkettgolv är utvecklade i den mest avancerade
golvanläggningen i världen: Välinge Production and
R & D Center i Viken, Sverige och produceras idag i
Bjelins nya moderna parkettfabriker i Ogulin, Kroatien.
På ett år tillverkas nu hela 12 miljoner supermoderna
parkettstavar i våra anläggningar. En ny läggningsklar
parkettstav färdigställs av oss var fjärde sekund.
Dygnet runt, året om. Detta gör Bjelin till den
tillverkare i världen som tillverkar flest fiskbensstavar
på ett år!
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Världsledande golvteknik
Vår fiskbensparkett är utvecklad i samarbete med
vårt systerföretag Välinge Innovation AB, mest känt
som uppfinnaren av klickgolvet i mitten av 1990-talet.
Utvecklingsarbetet har varit inriktat på att skapa en
fiskbensparkett som kan läggas flytande, dvs utan att
behöva limmas eller spikas ner i underlaget.
Samtidigt har det varit viktigt att minimera många av
de problem som kan uppträda hos traditionellt lagd
fiskbensparkett som t.ex. besvärande kupning och
glipor mellan stavarna.
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Klickgolv för perfekt resultat

Enkel hantering med små stavar

Vårt patenterade mekaniska låssystem på parkettstavarna gör installationen
snabb och enkel.

Parkettstavarna levereras väl paketerade i en mindre förpackning som är
enkel att hantera.

Låssystemet 5G® gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett golv. Installera det
själv eller minimera projekttiden om du anlitar ett proffs. Golvet installeras fritt,
flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast.

Golvet är konstruerat med både installation och ägande i åtanke. Det
mekaniska låssystemet möjliggör en effektiv installation och den stabila
konstruktionen säkerställer en produkt som är ett nöje att äga och gå på.
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Träkänsla i alla stilar
Naturens variationsrikedom ger oändliga möjligheter
att skapa vackra golv. Upptäck ett fantastiskt sortiment
av trägolv i alla färger och stilar - från lugnt och elegant
till livfullt och rustikt.

Ytbehandling: Mattlackad eller oljad
Sorteringar: Rustic eller Select
Tjocklek: 14,6 mm
Bredd: 69 mm
Längd: 345 mm
Produktupbyggnad: Kärna av HDF, 2,6 mm tjock slityta
Låssystem: 2G 5G®
Kvadratmeter per förpackning: 0,45 m2
Hårdhet: 3,4 Brinell
Vikt per förpackning: 5,5 kg
Stavar per förpackning: 19 stavar/förpackning
Garanti: 20 år
Värmeledningsförmåga: Lämpligt för vattenburen
golvvärme. Folievärmesystem av standardtyp rekommenderas
generellt inte. (Undantag: självreglerande värmesystem med
golvgivare som håller en yttemperatur på 27 °C).

LYSEKIL / Ek, Select, Mörkbrun olja
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A & B-stavar
Det finns två versioner av parkettstav,
A och B. Stavarna är märkta på baksidan
och på förpackningen. För installation av
en parkett i fiskbensmönster krävs både
A- och B-stavar.

Fiskbensparkett

BJELIN

Färg och sorteringar

Det hållbara träet

Bjelins parkettgolv tillverkas i olika utföranden baserade på färger – från
ljust till mörkt där varje färg finns i två sorteringar, select och rustic.
De går att få i två ytbehandlingar – oljade eller mattlackade.

Vår produktion bygger på enkla och kloka principer
som säkerställer att vår verksamhet är hållbar. Ett
av våra val har varit att enbart tillverka träbaserade
produkter, eftersom trä är det miljövänligaste
golvmaterialet.

Vårt produktsortiment uppdateras kontinuerligt. För att se aktuellt
sortiment besök vår hemsida www.bjelin.se

•

Vi maximerar användningen av alla råmaterial och
varje stock. Med våra produktionssystem kan vi
räkna ut det perfekta sättet att dela stocken för
att få fram olika storlekar och former. Det trä som
inte kan användas i produktens ytskikt används
som fyllnadsmaterial. Inget går till spillo.
Vi maximerar mängden golv vi kan tillverka
genom att använda ny teknik som låter oss skapa
tunnare ytskikt.
Allt spill i produktionen kan återvinnas och
förvandlas till fyllnadsmaterial i nytt golv. På så vis
minimeras mängden spill samtidigt som mängden
golv per kubikmeter råmaterial maximeras.
Vi hämtar vårt råmaterial från ansvarsfullt
förvaltade skogar där träet bearbetas lokalt. Detta
innebär att transporterna blir kortare samtidigt
som jobben blir kvar lokalt.

•
•

Rustic
En mer naturlig sortering som innehåller kvistar,
karakteristisk märgstråle, viss ytved och mer
färgvariation. Ekparketten får ett större djup och
träkaraktären framträder tydligt.

Select
En renare och mer homogen sortering vilket
kan vara en fördel om man vill framhäva själva
läggningsmönstret. Ytved och små färgvariationer
kan förekomma, likaså mindre kvistar och märgstråle.

En stav - många mönster
Parkettstaven kan också installeras i andra mönster, till exempel i parallella rader
eller i ett rutmönster. Installationstiden är en bråkdel av andra metoder.

•

Trä skördat i hållbart förvaltade skogar
Timret till våra trägolv kommer från skogar
som förvaltas och skötts på ett hållbart sätt
utifrån ett mycket strikt ekologiskt, socialt och
ekonomiskt regelverk.

Vi kan inte garantera att färgerna i denna trycksak återges korrekt i förhållande till produktens faktiska färg.
Därför rekommenderar vi att du tittar på ett golvprov för att få bättre perspektiv på nyans, mönster och ådring.
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Världsledande svensk golvteknik från samma företag som uppfann klickgolvet
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