
Många gånger starkare än ett traditionellt trägolv
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Ett nytt revolutionerande golv 
Bjelins breda plank är tillverkade med en patenterad teknik för att härda trä och 
göra det starkare. Ett innovativt trägolv med en genuin träkänsla som är många 
gånger starkare och som utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.

Prisvärda breda plank
21 cm är bredare än det mesta. 27 cm är helt unikt, särskilt i den här prisklassen. 
Även längden är väl tilltagen, drygt 2,3 meter på de bredaste planken. 

VITOLJAD BREDPLANKA SVARTOLJAD BREDPLANKA 
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Starkt och hållbart 

Woodura® är den patenterade teknik som gör det möjligt göra trä starkare och 
att använda hela trädet som råvara. Hållbart både för dig och vår miljö.

Träytan pressas samman under hög värme med en träfiberskiva som 
bestrukits med en träpulverblandning. Träytan komprimeras och träpulvret 
tränger in underifrån. Resultatet är ett härdat trä som är många gånger 
starkare och hårdare samtidigt som utseendet och känslan behålls. Med 
Woodura® inreder du med trädets vackraste delar och resten används för att 
golvet ska hålla länge.
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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.

Matcha eller bryt av golvets färg mot väggar 
och textiler, eller gör hemmet rustikare 
med plankor där träets naturliga ådring 
borstats fram.



Färg och format
Bjelins härdade plankgolv i ek tillverkas i olika 
utföranden baserade på färger – från ljust till mörkt 
där varje färg finns i tre sorteringar, select, nature 
och rustic. 

De går att få i två ytbehandlingar – hårdvaxoljade 
eller mattlackade.

Plankgolven finns i flera bredder. Dessa går också 
utmärkt att kombinera ihop för att skapa intressanta 
uttryck. För att accentuera plankformen har vi också 
fasat golvbrädorna.

Härdat fiskbensgolv
I vårt stora sortiment av härdade trägolv ingår 
även fiskbensmönstrade golv. De enskilda 
stavarna är i något mer tilltaget format än en 
traditionell fiskbensparkett, vilket gör att de passar 
utmärkt i lite större rum. Den härdade träytan 
ger också nya möjligheter för installationer av ett 
fiskbensgolv i miljöer med mer trafik.    

Precis som alla Bjelins produkter klickas golven 
enkelt ihop och installeras med fördel flytande. 

273 x 2378 mm208 x 2378 mm 96 x 576 mmSelect Nature Rustic

Vårt produktsortiment uppdateras kontinuerligt. 
För att se aktuellt sortiment besök vår hemsida www.bjelin.se
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Inte bara ek
Förutom golv i ek tillverkar vi även härdade askgolv. Unikt för dessa golv 
är de lugna och harmoniska sorteringen av träet, utan askträdets mörka 
kärnvirke och karakteristiska färgskiftningar. Askgolven är mattlackade 
med en ljus, vit eller grå infärgning.
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Det hållbara träet
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. 

Närheten till skogen

Timret till de härdade trägolven kommer från skogar som 
förvaltas och skötts på ett hållbart sätt utifrån ett mycket strikt 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt regelverk.

Träet bearbetas lokalt i våra egna fabriker, vilket innebär att 
transporterna blir kortare samtidigt som jobben blir kvar lokalt.

Förvandla spillmaterialet till nya golv 

Det trä som inte kan användas i produktens ytskikt används 
som fyllnadsmaterial eller energi. Inget går till spillo.

Sågspån Fyllnadsmaterial till Woodura® och Nadura®.

Traditionellt ekgolv.

Maximera golvytan från varje stock

Vi maximerar användningen av alla råmaterial och varje stock vi tar från 
skogen. Med våra produktionssystem kan vi räkna ut det perfekta sättet 
att dela stocken för att få fram olika storlekar och former. 

Jämfört med ett traditionellt trägolv kan vi tillverka 
10 gånger mer härdat trägolv från samma råvara. 

Vårt unika sätt att ta tillvara på träråvaran gör att 
fler träd får möjlighet att stå kvar i naturen och 
växa sig stora. Vi plockar aldrig ut mer träd ur 
skogen än vad som växer upp.

Härdat trä – mycket mer golv av 
varje kubikmeter naturträ.

Knivskärning för att 
minimera spill

Genom att använda tunna ytskikt vid 
tillverkning av våra härdade trägolv kan en 
betydligt större mängd slutprodukt tillverkas 
av varje kubikmeter trä. 

Skogens miljöpåverkan

Skog som brukas på ett ansvarsfullt sätt är miljöpositiv. Trävaran 
som vi plockar ut ur skogen kan i sig lagra koldioxid under 100-tals 
år i olika byggmaterial, till exempel golv. 

Allt skogsbruk är tyvärr inte miljöpositivt och skogsavverkning 
kan vara miljönegativ om skog skövlas och urtagen är större än 
tillväxten. För att undvika detta använder vi FSC-certifierat virke. 
FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende 
internationell medlemsorganisation som genom sitt eget 
certifieringssystem verkar för ett miljöanpassat skogsbruk.
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Klickgolv för perfekt resultat
Låssystemet 5G® gör det lättare än någonsin att klicka ihop ett 
golv. Lägg det själv eller minimera projekttiden. Installeras fritt, 
flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast. 1.

2.

3.

4.

Produktsammansättning
1. Hårdvaxoljad eller mattlackad naturlig träyta 
2. Träbaserat pulverlager 
3. Fukttålig HDF-skiva av hög kvalitet 
4. Balansskikt
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Bekymmersfri 
installation med 
tunna golv
Vanligtvis är breda plank också tjocka. 
Tekniken med härdat trä medger att golven 
kan göras breda samtidigt som de kan göras 
mycket tunna, bara 11 mm. Därför slipper du 
såga av dörrblad och göra andra kostsamma 
ombyggnationer i ditt hem.

Sortering av ek
Select har en naturlig färgton med fin ådring och 
utan större färgvariationer. Mindre hel och sund kvist 
förekommer, men i mindre utsträckning jämfört mot 
livligare sorteringar.

Nature innehåller kvistar, märgstråle, viss ytved. Golvet 
har en naturlig färgvariation och livlig ådring som ger ett 
klassiskt intryck med mycket träkänsla. En balanserad 
förekomst av fyllda kvistar och sprickor finns. Plankorna 
får ett större djup och träkaraktären framträder tydligt.

Rustic ger ett mer kraftfullt och rustikt intryck. En 
livligare känsla med varierande färgton och ådring. 
Fyllda sprickor och större kvistar samt kontraster och 
bred färgvariation förekommer för att ge golvet charm 
och karaktär.

Allmän och teknisk 
information
Produkttjocklek
11 mm

Bredd och längd
96 x 576 mm (fiskben) | 185 x 2000 mm | 208 x 2378 mm | 
273 x 2378 mm 

Kapningsanvisningar
Vi rekommenderar skärverktyg med hårdmetallskär 
när golvplankorna ska kapas.

Användningsområden
Golv av härdat trä är lämpliga för praktiskt taget alla rum i hem 
eller kommersiella utrymmen som utsätts för normalt slitage (till 
exempel kontor, väntrum eller butiker). Golv av härdat trä är inte 
lämpliga för fuktiga rum (till exempel badrum eller bastu).

Golvvärme
Golven är lämpliga för vattenburen golvvärme. Folievärmesystem 
av standardtyp rekommenderas generellt inte. (Undantag: 
självreglerande värmesystem med golvgivare som håller en 
yttemperatur på 27 °C). 

Installation
Undergolvet måste vara torrt, jämnt, bärande och rent. Ojämnheter 
på mer än 3 millimeter per inledande meter och 2 millimeter per 
ytterligare meter måste jämnas ut. Installationsanvisningarna som 
medföljer produkten måste följas. 

Garanti
30 års garanti.

Märkningar
Fråga oss gärna efter våra certifierade produkter.

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.

Produkterna 
uppfyller kraven 

för EN 14342:20133029 0021

SVANENMÄRKT
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Innovativa golv för 
kreativ inredning
Bjelin designar, utvecklar, tillverkar och säljer en bred 
produktportfölj av både traditionella trägolv och 
innovativa golv i nya material.

Utvecklingen görs i samarbete med 
systerbolaget Välinge Innovation 
AB, mest känt som uppfinnare 
av klickgolvet. Tillverkningen 
sker i Bjelins hypermoderna 
produktionsenheter i Viken, Skåne.

Bjelin som idag har ca 900 anställda, 
med produktionsanläggningar i 
Viken (Sverige) samt i Bjelovar, Ogulin 
och Otok (norra Kroatien), kommer 
under de närmaste åren bygga ut 
produktionskapaciteten i Sverige och 

Kroatien för att möta efterfrågan på 
främst keramiska komposit-golv och 
bredare plank i härdat trä. 

Träråvaran till golven kommer från 
de världskända skogarna i Slavonien, 
Kroatien.

Grundarna till Bjelin uppfann 
klickgolvet 1993 och utvecklade 1977 
under sin anställning på Perstorp, 
världens första laminatgolv.
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www.bjelin.se
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Världsledande svensk golvteknik från samma företag som uppfann klickgolvet


