
Svenskt 
närproducerat trägolv



02  



Vi är ”Swedish by nature”. 
Är ni det också?
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Golv som gör en knäsvag

På detaljerna ser man om en produkt som vår treskiktsparkett har tillverkats 
med hantverksmässig omsorg och kärlek. En genomtänkt utveckling, 
ett noggrant urval av råvaror, en fin bearbetning och en perfekt ytbehandling 
visar tydligt att golv från Berg & Berg skapas för livet. 
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Naturligheten kommer från hjärtat

Sverige, som är ett land av berg, sjöar, kuster, tusentals öar och vidsträckta 
skogar ger massvis med inspiration för innovativa produkter. Lysande 
idéer har vi svenskar haft i alla tider, oavsett om det gäller uppfinningen 
av tändstickan, säkerhetsbältet eller treskiktsparketten. Men trots all 
uppfinningsrikedom står Sverige med båda fötterna på jorden, och land finns 
det gott om här. Statistiskt sett finns 50 000 m2 yta till förfogande för varje 
invånare.
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Helst för alltid

Parkett från Berg & Berg har många rejäla fördelar. På grund av 
användningen av långsamt växande nordiska trädslag är den långt bättre 
än annan treskiktsparkett med traditionell uppbyggnad. Det högvärdiga 
mellanskiktet av tätvuxen furu är av avgörande betydelse för den höga 
formstabiliteten hos parkett från Berg & Berg. Kvaliteten sitter framför allt 
i detaljerna och de noggranna kontrollerna av samtliga bearbetningssteg i 
den egna fabriken i Sverige.
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Ek kvistig a
XXL Planka, borstad, vitoljad
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Sverige, består till stor del av natur med massvis av skog. Precis här börjar 
den väld där Berg & Berg hör hemma. Där det finns vidsträckta skogar 
med bestånd av våra svenska trädslag som ek, bok, och björk. Alla steg i 
träförädlingen, från skötseln av skogarna, avverkningen och sågningen i de 
egna sågverken fram till den färdiga parketten, ligger i Sverige och i våra 
händer. Detta är unikt i världen och förekommer förmodligen bara hos  
Berg & Berg.

Kedjan som skapar magi 10  
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Norrlands Furu  
XXL Planka, borstad, lutad, 

extra vitoljad
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Ek Eriksberg vit 
XXL Planka, borstad, vitoljad
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Djuphärdande 
oljeyta

Fördelarna med oljad Berg & Berg parkett
— Träets härliga lyster bibehålls eftersom oljan tränger in  

djupt i träådringen.
— Tack vare golvets naturliga fuktut jämning skapas ett 

 hälsosamt inomhus klimat.
— Ett oljat Berg & Berg-golv är antistatiskt.
— Genom oxidation härdar oljan och ger en form av 

 impregnering som skyddar effektivt mot smuts och fukt.
— Oljade Berg & Berg golv är tåliga och lättskötta.
— Torkar man golven regelbundet med Faxe golvsåpa eller 

Faxe oljevård rengör det golvet och ger nytt skydd.
— Våra golv är enkla att reparera.  Punktlagning är  möjlig.

Syrehärdande växtbaserad naturolja 
har varit en beprövad metod för att 
skydda trä under flera århundraden. 
Vår Oil N°8 lägges inte bara på ytan 
utan poleras även in djupare i träfib-
rerna. Golv från Berg & Berg bibehåller 
på så sätt sin varma härliga lyster och 
är  oerhört tåligt. Ytor förädlade med 
Oil N°8 är bruksfärdiga.

Förresten: alla oljade golv i hårdträ 
från Berg & Berg är byggbiologiskt 
 testade och är kvalitetsmärkta med 
Nature Plus.
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Naturligt, för ett sundare boende

nature plus 
Berg & Berg är marknadsledande inom 
ekologisk parkett. För att  motsvara 
kraven genomgår vi regelbundet omfat-
tande kontroller som utförs av Nature 
Plus – kvalitetsmärket för  miljö- och 
hälsovänliga produkter i Europa. 
 Detaljerade kontrollresultat får du vid 
förfrågan. www.natureplus.org

fsc® 
Det väsentliga är att värna om den eko-
logiska mångfalden och hållbarheten 
bokstavligt talat:

Vi fäller betydligt mindre skog än den 
årliga tillväxten, för att även kommande 
generationer ska ha nytta av den här 
naturliga resursen.
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Svensk Ek

Ekstocken som Berg & Berg använder till parkettgolvstillverkning växer i de 
svenska skogarna. Här växer träden långsammare och står glesare vilket leder 
till välutvecklade och friska träd. Tack vare den näringsfattiga jorden och 
de långa  vintrarna blir träet mer tätvuxet och hårt. Den karga miljön  bidrar 
också till träets vackra kulör och uttrycksfulla karaktär.
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Från planta 
till ert vardagsrum

1
Träden planteras

2
Skogen gallras

3 

De avverkningsmogna träden fälls och 

bearbetas i sågverk till sågat virke för 

täckskiktet och mellanlagret. 4
Baksidesfaneret 

svarvas fram.

5 

De sågade trävarorna för mellanlagren 

och täckskikten sammanfogas och torkas i 

 kamrarna. Värmen till  torkkamrarna utvinner 

man ur träflis från fabriken.

6  

Därefter sågas de ädla träslagen till 

täckskikt och tilldelas de respektive 

 sorteringarna.
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9 
Därefter fräses Svedloc Plus-profileringen 

på de fyra kanterna.

10 
Plankorna förs till ytbehandlings-

avdelningen där de borstas och sedan 

antingen oljas eller lackeras.

11  
Därefter sker slutkontrollen 

och förpackningen i paket med 

6 brädor i varje.

7 

De enskilda skikten (ytskikt,  mellanlager, 

baksidesfaneret) limmas ihop med 

varandra. För 3-stavsgolv till en 

fem lagers sandwichkonstruktion. 

8  
Sandwichkonstruktionen delas på 

mitten till två plankor 3-stavsgolv. Plan-

korna spacklas och slipas flera gånger.

12  
De färdiga paketen skickas till ett 

 centrallager varifrån distributionen 

till kunderna sker.
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Berg & Berg får sin råvaruförsörjning av lövträ huvudsakligen från Södra, 
som är en ekonomisk förening som består av mer än 50 000 skogsägare i södra 
Sverige. Hos Berg & Berg användes uteslutande träslagen från den inhemska 
skogen för produktion av parketgolv.

Skogen växer

Skogstillväxten i Sverige uppgår till 120 miljoner kubikmeter 
per år. Endast 80 miljoner kubikmeter skördas. Detta skapar en 

årlig nettotillväxt på 40 miljoner kubikmeter.

+40 000 000
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Sverige är 450 000 km2 stort. 
230 000 km2 är skogsområden, 
och av denna yta äger Södras 
 medlemmar 10 %. 

30 000 000
I Södras plantskola drivs varje år 30 miljoner sticklingar upp. 

För varje fällt träd planteras tre nya sticklingar.

10 %

Mer än 5 % av Södras skogar är skyddade 
och förblir oavverkade. Mer än 60 % av 
Södras skogar är redan FSC®-certifierade. 
www.fsc.org

På grund av trädtillväxten i Södras 
skogar binds varje år 6,5 miljoner ton 
C02, vilket motsvarar koldioxiduts-
läppen från 1,4 miljoner svenskar.
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Ek Värmland 
XXL Planka, borstad, rökt, 

naturoljad
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Ek livlig c
XXL Planka, borstad, naturoljad

2322  



24  



Ek kvistig a 
XXL Planka, finslipad, naturoljad
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Erik Hjärtfors 
och den ”gröna planen”

Det innebär att du brukar 
din skog?
Jag skördar varje år vuxna träd på unge-
fär 3 % av min skogsyta. Ett hållbart 
skogsbruk ligger mig varmt om hjärtat. 
Det intresserade jag mig för redan under 
min studietid. De 150 träd som jag fäller 
är mellan 80 och 90 år gamla, det vill 
säga lika gamla som ett människoliv är 
långt. Ett år senare planterar jag därför 
500 nya sticklingar som levereras av 
Södra.

Vad betyder medlemskapet 
i Södra för er?
Södra är en stark sammanslutning. En 
organisation där jag befinner mig bland 
likasinnade. Det är 
särskilt viktigt för 
mig att det finns 
något som vi kallar 
för en ”grön plan”. 
Det är kriterier för 
skogsbruk som alla 
följer.

Erik Hjärtfors (44) har 31 hektar skog i 
södra Sverige. För grundaren av Lövsjö 
Loghouse och hans familj var detta inte 
så mycket en investering som en hjärte- 
angelägenhet när han år 2000 blev 
skogsägare. Han ville överta ansvaret 
för ett stycke skog. Skogen är hans liv. 
Så tänker inte bara han, utan också 
många andra av de mer än 50 000 skogs-
ägarna som organiserat sig i Södra. 

Erik, de flesta andra människor i 
er ålder köper bilar,  lägenheter 
eller hus. Ni har köpt skog. 
 Varför?
Skogen har alltid varit en del av mitt 
liv. Jag har studerat skogsbruk och till-
bringat större delen av min fritid i sko-
gen. Det är något som jag har haft med 
mig från det att jag var barn tills nu. För 
ganska många svenskar är det så. Vi har 
en nära relation till naturen och försöker 
så gott det går att leva i samklang med 
den.

Berätta lite för oss om er skog.
Min skog ligger i Småland i södra 
Sverige, ganska nära Vetlanda. Marken 
här är mycket stenig och karg. Här växer 
hälften tall, 30 % gran och 20 % björk. 
På grund av den karga marken finns det 
bara enstaka träd av andra trädarter, 
som till exempel ek, men dessa skördar 
jag inte.

Vad innebär dessa kriterier?
Till exempel att det är förbjudet att ta ut 
mer träd från skogen än vad återväxten 
är. Södra beräknar vad det motsvarar i 
avverkning. Dessutom är vi varsamma 
om vattnet och bevarar den biologiska 
mångfalden. Och vi gör vår röst hörd 
i offentligheten för att visa alla hur 
viktig en frisk skog är för alla. Där har 
vi hjälp av den svenska allemansrätten. 
Allemansrätten innebär i korthet alla 
människors rätt att njuta av naturen 
och dra nytta av dess frukter – oavsett 
ägandeförhållandena. Utövandet av 
denna allemansrätt är inte beroende av 
tillstånd från markägaren.

Vad gör Södra 
av era avver-
kade träd?
Även om jag är 
en övertygad 
medlem i Södra, 
bearbetar jag 
ändå mitt timmer 
i mitt eget företag 
Lövsjö Loghouse 
till timmerhus. 
Också det är något 
som Södra stödjer: 
grundandet av 
egna företag som 
förädlar timret 
direkt i Sverige. 
Ytterligare ett skäl 
för mig att känna 
sig hemma här.

Vänster sida: Erik Hjärtfors i sitt rätta 
element, eller snarare i sin egen skog. 
Till höger: En av de 1 000 sticklingar 
som Erik planterar varje år och vad 
som kan komma att bli av den. 
En av Eriks Loghouse.
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Jan Söderberg – 
det som växer långsamt, blir bra

Vad strå då branded Berg & Berg 
för?
Vi producera vackra parkettgolv med en 
övertygande teknik till ett rimligt pris. 
Att tillverka och få uppleva erkännandet 
från våra kunder gör mig dock fort-
farande alltid lika glad.

Förutom det fantasiska utseendet 
förväntar sig våra kunder med rätta 
produkter av högsta tänkbara kvalitet. 
Våra viktigaste marknader är Sverige, 
Tyskland, Schweiz och Österrike och 
dessa tillhör – också på grund av klimat-
förhållandena – till de mest krävande i 
hela världen. 

Berg & Berg parkett lever upp till de 
kraven: bästa tekniska kvalitet, perfekt 
bostadsbiologi och 
rimliga priser.

Och råmateri-
alet trä?
Mycket viktigt 
förstås. Vi försö-
ker så långt som 
möjligt att endast 
använda timmer 
från våra ägares 
skogar. Utöver de 
korta transport-
sträckorna talar också kvaliteten för att 
använda sig av svenskt timmer. Här i 
höga norden växer träden långsammare 
och blir därmed fastare och tätare vilket 
är en avgörande fördel för parkett. Efter-
som träden hos oss står mindre tätt inne-
bär det också att det bildas fler grenar 
längre ned på stammarna.

Våra golv har därigenom ett mycket 
distinkt utseende.

Jan Söderberg är exportchef på Berg & 
Berg Och mer än så: Han grundade det 
1996 tillsammans med Ulf Palmberg. 
Vad betyder idag varumärket Berg & 
Berg för grundaren och trebarnspap-
pan? 

Jan, När böejade du att intressera 
dig för trä? 
I Sverige har man redan som barn kon-
takt med skog och trä. Jag är uppvuxen 
med det och arbetade efter min 
ingenjörsutbildning hos en dörrtillver-
kare och ett företag som gjorde lister. 
När möjligheten uppstod att vara med 
och bygga upp en parkettillverkning, 
blev jag genast eld och lågor. När det 
gäller parkettgolv kan man se skönheten 
hos råmaterialet i varje enskild planka 
eller stav på ett sätt som knappast har 
någon motsvarighet när det gäller andra 
träprodukter. Det fascinerade mig.

Från skog till golv, så att säga?
Ja 1996 fick jag möjlighet att överta en 
befintlig fabrik som tidigare hade till-
verkat dörrar. Jag sökte efter den bästa 
tekniker som stod att finna i Sverige: Ulf 
Palmberg. Och han blev min partner i 
detta projekt. Tillsammans med min 
tyska vän Stephan von Schreitter har vi 
byggt upp och utvecklat fabriken från 
grunden. Namnet Berg & Berg kommer 
för övrigt från sista stavelserna i mina 
och Ulfs efternamn. På så sätt blev Palm-
berg och Söderberg Berg & Berg år 1996.

Utseendet hos ett golv är natur-
ligtvis viktigt. Men hur är det 
med de tekniska egenskaperna?
De är minst lika viktiga och betraktas 
hos oss som en självklar förutsättning. 

Vi använder ett mellanlager av mas-
sivt, långsamväxande furuvirke med 
stående årsringar, som är huvudan-
ledningen till vår parketts överlägsna 
formstabilitet. HDF eller spånplattor är 
mycket billigare, men lever inte upp till 
våra krav.

Härtill kommer vår Svedloc Plus- 
profil: ett Berg & Berg-patent som 
förenar fördelarna av en fjäder- och 
spont-förbindelse med fördelarna av 
en klickprofil. Enkel att lägga – såväl för 

den professionella 
golvläggaren som 
för den outbildade 
lekmannen. Med 
eller utan lim.

Det låter alla 
som mycket 
genomtänkt 
produkter. Är 
de mödan värt? 
Åh, ja. Och jag 
talar inte om 

vinsten. Utan om våra produkters 
naturlighet och miljövänlighet. Och 
möjligheten för kunderna att få ta med 
ett sådant ursprungligt och hållbart 
material in i sina hus. Digitaliseringar 
av laminat- eller PVC-golv kan se nog så 
bedrägligt verkliga ut. Vad de dock inte 
förmår är att berätta de berättelser som 
Berg & Bergs golv kan.

Vänster sida: Jan Söderberg ute i sin 
svenska hembygds natur.
Till höger: i fabrikslokalen i Kallinge.
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Heinz Nikolaus: 
rekommenderas starkt

Har man väl upptäckt bakgården i 
 stadsdelen Haidhausen i München och 
sedan trätt in i butiken genom den höga 
trädörren märker man snabbt att här 
är det ingenting som är sig likt. Gör ett 
hembesök hos Gasteig Naturwaren.

Heinz hur kommer det sig att man 
på denna idylliska plats mitt i 
ett inte så fashionabelt bostads-
område i München säljer parkett 
från Berg & Berg?
När jag började här 1982 var området 
helt annorlunda. Ett klassiskt arbetar-
klassområde som i så många andra stä-
der med överkomliga hyror. Sedan dess 
har allt förändrats runt om oss, men vi 
har förblivit trogna vår kärna.

1982 var Berg & Berg inte ens 
påtänkt. Hur hamnade ni här?
Även om jag är utbildad elektriker, har 
jag alltid varit fascinerad av trä. Jag bör-
jade med snickeriarbeten och möbel-
renovering. Jag fortsatte med sängar 
och naturfärger efter rekommendation 
av min bror. Därefter följde mattor 
och golvbeläggningar av kokos, ull, 
sisalhampa och så småningom tillkom 
parkett.

Varför just Berg & Berg?
Då kände jag inte till Berg & Berg. Men 
vid något tillfälle fick jag besök av en 
mycket envis försäljare. Återigen en 
rekommendation, om man så vill. Då 
började jag med produkterna.

Vad tilltalade er hos 
Berg & Bergs golv?
Enligt vår uppfattning måste trägolv 
alltid vara massiva. De första flerskik-
tiga trägolven (parkett) kom på grund 
av mängden lim inte på fråga för mig. 
Där var Berg & Berg alltid annorlunda. 
Det handlade om ekologiskt sett mycket 
godtagbara produkter. Som dessutom 
alltid är en utseendemässig höjdpunkt.

Har ni några personliga 
 favoriter?
I varje fall måste ytan vara inoljad och 
absolut inte lackerad. Slutligen vill jag 
kunna känna träet under mina fötter. 
De borstade golven är mycket vackra 
men personligen 
föredrar jag de fin-
slipade.

Var finns era 
kunder?
Våra kunder 
befinner sig delvis 
i närheten. Gamla 
byggnader som 
rustas upp. Men 
också nybygg-
nationer av hög 
kvalitet. Det rör 
sig framför allt om 
kunder med ett 
ekologiskt tänk. 

En typisk objektstorlek är mellan 150 
och 250 m2. Nya kunder får vi huvud-
sakligen genom rekommendationer.

Det låter inte nödvändigtvis 
som en kundkrets som själva 
 lägger golv?
Detta är något som efterfrågas. Jag 
sysselsätter tre golvläggarteam som 
ständigt är på resande fot. Och Andreas 
Marotzke. Han drev tidigare eget 
företag som parkett- och golvläggare i 
Berlin, men tvingades sluta. Tur för mig: 
Någon bättre skulle jag inte kunna hitta. 
Andreas vet allt som är värt att veta om 
parkettläggning. Mycket mer än vad jag 
gör.

Vad säger ni 
båda om 
 Svedloc Plus?
Våra golvläggare 
är mycket nöjda 
med det. Särskilt 
på svåråtkomliga 
ställen. Så allt som 
allt: vi rekommen-
derar det!

Vänster sida: Heinz Nikolaus och 
Andreas Marotzke framför sin 
 verksamhet i München-Haidhausen. 
Överst: Fabian Renz, lärling
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Ek 

borstad, naturoljad

Ek 

borstad, naturoljad, Faxe oljevård vit 

1:5 (Råträeffekt)

Ek
borstad, vitoljad
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Färgerna från 
Berg & Berg
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Västerbotten 
Ek, kärnrökt, borstad, naturoljad

Lappland dark 

Ek, borstad, intensivrökt,  naturoljad

Lappland
Ek, borstad, rökt, naturoljad



Värmland
Ek, borstad, rökt, vitoljad, 

underhållsoljad natur

Ek
borstad, naturoljad

Gotland 
Ek, borstad, rökt, vitoljad, 

 installationsoljad maskinellt 

med Faxe underhållsolja vit



Ek
finslipad, vitoljad

Ek
borstad, vitoljad



Blekinge
Ek, finslipad, lutad och vitoljad

Öland
Ek, finslipad, lutad och extra vitoljad



Ek lugn  d Ek livlig  c Ek kvistig  a Ek färgrik  
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Träsortering

Till vårt koncept hör den ekologiska 
grundtanken att hela stocken som här-
stammar från ett träd ska komma till 
användning. På så sätt kopplar vi ihop 
aktsamhet när det gäller hanteringen 
av naturliga material med kraven på en 
modern svensk livsstil.

När det gäller de flesta av våra pro-
dukter kan ni inte bara välja mellan 
3-stavsgolv och tilja utan också mellan 
fyra olika attraktiva sorteringar, från 
kvistfritt till färgrik och kvistfri till 
mycket uttrycksfulla, kvistiga sorte-
ringar.

Vilken sortering man än väljer är 
en fråga om tycke och smak. Alla sor-
teringar håller samma höga tekniska 
kvalité.

På grund av den svenskvuxna trä- 
råvaran och våra särskilt anpassade 
produktions metoder, kan vi som en 
av få tillverkare erbjuda omsorgsfullt 
 framställda kvistiga golv, såväl i tilja 
som i 3-stavsparkett.

Våra blandade sorteringar när det 
gäller 3-stavsgolv är särskilt efterfrå-
gade. I denna produkt blandas par-
kettstavar från alla sorteringar till ett 
naturligt levande stavparkettgolv med 
en alldeles särskild utstrålning. Och 
detta till oväntat attraktiva priser.
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Ek Värmland R
XXL Planka, rustik, borstad, 

rökt, naturoljad
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Ek Lappland R
XXL Planka, rustik, borstad, 

rökt, naturoljad

4140  



Ek XS 
Industriparkett, finslipad,  vitoljad

42  



Ek XS
Industriparkett, finslipad, vitoljad

Ek XS
Industriparkett, finslipad,  naturoljad
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Ek XS 
Industriparkett, finslipad, 

naturoljad
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Översta lagret av 3,8 mm 

massivt hårdträ

Mellanlagret av 8,2 mm 

med täta årsringar 

och av formstabil 

 nordsvensk furu

Baksidesfaner av 2 mm 

gran

Treskiktsparkett är mycket komplicerad att producera. 
Tekniskt sett innebär den dock påtagliga fördelar. Det översta 
lagret belyser detta: Här visar det sig snabbt om man står på 
kvalitet.
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Kvalitén på varan ser man 
på detaljerna

Treskiktsparkett
Trä är ett naturmaterial som krymper 
och expanderar beroende på luftfuk-
tigheten. Treskiktsparkett är tekniskt 
bättre än alla andra träbaserade produk-
ter. Berg & Berg parkett är treskiktig och 
dessutom särskilt formstabil.

Mellanlagret 
har stor betydelse vid tillverkningen. 
Vi använder uteslutande långsamväx-
ande, nordsvensk furu med stående 
årsringar. Därigenom är Berg & Berg 
parkett överlägset formstabil.

Ytskiktet 
Berg & Berg parkett har från fabrik ett 
färdigt ytskik. Under golvläggningen blir 
det därför inga påfrestningar i form av 
slipdamm eller obehaglig lukt. Idealisk 
för renovering.

Ytskiktets tjocklek
Högkvalitativ parkett har en lång livs-
längd. Därför måste ytskiktet vara till-
räckligt tjockt. Hos Berg & Berg är det 
cirka 3,8 mm tjockt och går därmed att 
slipa flera gånger.

Lamellernas längd
Lameller kallar man de enstaka trästa-
varna i en bräda. Många tillverkare 
använder korta stycken i brädändarna. 
Det gör inte Berg & Berg. Alla stav – även 
i ändarna – är minst 250 mm långa och 
genomsnittslängden är över 400 mm. 
Också lamellerna i tiljorna är med mått-
ten 195 x 2 390 mm särskilt långa och 
breda.

Räta vinklar vid golvkanterna 
Hos Berg & Berg fräses täckskiktet i 
räta vinklar och inte negativ. På så sätt 
kan vår parkett slipas utan att det bildas 
några fula skarvar.
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Svedloc Plus

Snabbt, enkelt, säkert

Svedloc Plus 
är en vidareutveckling av Berg & Bergs 
patenterade och beprövade klickfog för 
installation av parkettgolv. Vidareut-
vecklingen av Svedloc profilen och 
användningen av massiv björk i 
kortändan som stom material möjliggör 
en enkel installation av parkettbrädan. 

Fördelar med Svedloc Plus
— Snabb och enkel läggning
— Ger knarrfria golv
— Ger täta fogar mellan golvbrädorna
— Överlägsen styrka i fogen
— Klart att använda direkt efter   

installationen

Video
Snabb läggning

Berg & Berg golvet med Svedloc Plus 
lämpar sig såväl för flytande läggning 
som nedlimning mot undergolv.  Svedloc 
ger även möjlighet till att använda lim i 
noten och kombinationen lim och klick 
ger en  överlägsen styrka i fogen. Vid 
limning mot undergolvet användes inget 
lim i noten.
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Liten träslagsskola

Hårdhet
Alla träslag som Berg & Berg  använder 
rekommenderas för att användas i 
bostäder.

Måttstabilitet
Detta är extra viktigt vid inläggning av 
golvvärme samt i områden med stora 
klimatvariationer. Ju stabilare ett  träslag 
är, desto mindre är risken att golvet 
bildar glipor.

De olika träslag
Varje träslag har sina särskilda egen-
skaper. Träets färg och struktur liksom 
 parkettgolvets ytskikt blir dock avgö-
rande för ditt personliga beslut.

Alla träslag kommer till 100 % från 
våra egna svenska skogar där inte bara 
klimatförhållanden bidrar till den spe-
ciella kvaliteten utan där också ekologi 
och hållbarhet är självklarheter.

TRÄSLAG
Ursprung

Hårdhet
1–4

Mått-
stabilitet
1–4

Förändring 
av UV-ljus
1–4

EK
Sverige

Klass 3
mycket hård 

Klass 4
utmärkt

Klass 3
mycket färgstabil 

RÖDEK
Sverige

Klass 3
mycket hård 

Klass 4
utmärkt

Klass 3
mycket färgstabil 

ASK
Sverige

Klass 3
mycket hård 

Klass 3
mycket bra

Klass 3
mycket färgstabil 

BOK
Sverige

Klass 3
mycket hård 

Klass 1
lite

Klass 2
färgstabil

BERGLÖNN
Sverige

Klass 3
mycket hård 

Klass 4
utmärkt

Klass 3
mycket färgstabil 

FURU
Sverige

Klass 1
Mindre hård 
(Mjukträ)

Klass 3
mycket bra

Klass 1
blir märkbart 
mörkare 

Ljuspåverkan
Trä är en naturprodukt vars färg 
 förändras när det exponeras för UV-ljus. 
Ljusa träslag blir något mörkare och 
mörka träslag blir ljusare. Färgskill-
naderna minskar över tiden. Nylagd 
 parkett ser därför alltid lite annorlunda 
ut jämfört med den man har sett i 
 butiken.

Lika varierande som naturen 
själv
 Olika träslag medför olika egenskaper. 
För att inte tala om den outtömliga vari-
ationen av synintryck som utmärker 
denna råvara.
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Ek livlig c
XXL Planka, borstad, naturoljad
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Ek Lappland dark
XXL Planka, borstad, rökt, 

naturoljad
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XS industriparkett3-stavXXL Planka
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1-stav, 3-stav eller 
industriparkett?

3-stavs-parkett
är det klassiska parkettmönstret. De 
enskilda stavarna är 66 mm breda och 
250 till 450 mm långa, längre än hos 
andra tillverkare. De bildar ett oregel-
bundet mönster över golvet.

Tips
Kombinera tiljor med 3-stavsgolv 
på samma golvyta.

Tiljor i det större rummet och  
3-stavsgolv i det mindre.

XXL Planka

Industriparkett XS
XS är en modern tolkning av den 
klassiska industriparketten. Ett fräscht 
utseende för den som vill ha något speci-
ellt. XS golv i ek är extra tåliga på grund 
av sitt levande utseende. XS industri-
parkett måste oljas in maskinellt efter 
läggning.

Tiljor
Har ett större, genomgående täckskikt 
(hos oss 195 x 2 390 mm). Detta kräver 
större trästockar vilket gör plankorna 
lite dyrare. De längsgående kanterna 
på XXL trägolv från Berg & Berg är alltid 
fasade. Alla paket kan innehålla några 
kortare plankor (800/1 200/1 600 mm) 
som behövs i början och slutet av gol-
vläggningsarbetet.

Viktigt
Vid läggning av plankor till trägolv ska 
åtminstone 2 – 3 olika buntar öppnas och 
sedan läggas i en god blandning. Endast 
så säkerställer man att golvet tillsamm-
ans bildar en naturlig och omväxlande 
helhetsbild. Plankor med lika struktur 
som de som kommer från samma trä-
stock ska placeras på ett bra avstånd från 
varandra.

5554  



56  



Ek kvistig a
XXL Planka, borstad, naturoljad
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XXL 

XXL 

XXL 

XXL

XXL

XXL

L

L

L 

L

XS

L

L 

XS

Swedish Naturals

Ek livlig 

Ek lugn 

Ek lugn vit 

Ek XS

Ek XS vit

Ek färgrik Vildek

Ek kvistig 

Ek livlig vit 
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XXL L

XXL 

XXL 

XXL 

L

L

LXXL

XXL L

Ek kvistig vit 

Ek kvistig  dubbel-

borstad vit 

Ek färgrik vit Vildek vit

Vildek röd

Ek livlig dubbel-

borstad vit 

Rödek livlig Rödek lugn 

Rödek färgrik 
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XXL XXL

XXL

XXL

XXL L

LL

L

L L

L L

Ask färgrik vit 

Ask livlig vit 

Norrlands Furu

natur

Norrlands Furu

extra vit

Bok lugn 

Norrlands Furu 

vit

Berglönn lugn vit 

Ask kvistig vit Ask lugn vit 

Vildask vit

Vildlönn vit

Vildbok
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Swedish Classics

L

L

XXL

L XXL

XXL

L XXL

XXL

Jämtland — Ask, finslipad, lutad, extra vitoljad.

Polar — Ask, lugn sortering, finslipad, 

lutad och vitoljad.

Öland — Ek, finslipad, lutad och extra vitoljad.

Öland R — Ek färgrik, finslipad, lutad och extra 

vitoljad.

Blekinge — Ek, finslipad, lutad och vitoljad.

Blekinge R — Ek färgrik, finslipad, lutad och  vitoljad.
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L XXL

XXL

XXL

L XXL

L

L

XXL

XXL

XXL

Lappland — Ek, borstad, rökt, naturoljad.

Lappland R — Ek rustik, borstad, rökt, naturoljad.

Gotland R — Ek rustic, borstad, rökt, 

inoljad i färgton Gotland.

Gotland — Ek, borstad, rökt, 

inoljad i färgton Gotland.

Värmland — Ek, borstad, rökt, inoljad i 

färgton Värmland.

Värmland stonewashed — Ek, borstad,

rökt, inoljad i färgton Värmland med

“stonewashed effekt“.

Värmland R — Ek rustik, borstad, rökt, 

inoljad i färgton Värmland.
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XXL

XXL

L

L

XXL

XXLL

XXL

XXL

XXL

Norrland dark — Ek, borstad, intensivrökt,

naturoljad.

Dalarna — Ek, borstad, brunlutad, mattlackad.

Västerbotten — Ek, kärnrökt, borstad, naturoljad.

Lappland dark — Ek, borstad, intensivrökt, 

 naturoljad.

Eriksberg — Ek, med svart träspackel,

borstad, naturoljad.

Eriksberg rökt — Ek, med svart träspackel, 

borstad, rökt, naturoljad.

Eriksberg vit — Ek, med svart träspackel,

borstad, vitoljad.

Produkterna som vi visar är alla yt behandlade 

med olja. De flesta av dessa golv finns även med 

 ytbehandling  mattlack.

Fråga din återförsäljare vilket produktsortiment 

som finns. Vi skickar gärna handprover om ni är 

 intresserade.
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