
Naturligt tyst & tåligt
Kork är ett slitstarkt material som länge använts på 
golv i särskilt utsatta miljöer. Men kork är också det 
perfekta materialet för maximal komfort. Det är varmt 
och behagligt samtidigt som dess naturliga svikt 
både dämpar och fjädrar tillbaka. Just de egenskap-
erna gör kork till det självklara valet för fotriktiga 
sandaler. Med korklaminat kan du bygga in samma 
komfort i ditt golv.

Ett tunt skikt av vinyl 
skyddar golvkonstruk-
tionen mot slitage.

Dekorskiktet avgör 
golvets utseende; trä-, 
keramik- eller kork-
mönster i olika nyanser.

Det övre kork-
skiktet gör golvet 
mjukt att gå på och 
dämpar stegljud 
och slammer.

Stommen av 
träfiber gör 
golvet stabilt 
och innehåller 
klickfogarna som 
håller samman 
golvet.

Det undre kork-
skiktet ger golvets 
sköna svikt och 
motverkar stom-
ljud.

Korklaminat
Det naturliga valet 
för livsnjutare
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DEN FANTASTISKA KORKEN
Materialet kork kommer från korkekens yttre bark. Kork har 

många goda egenskaper och en mängd olika tillämpnings-

områden - alltifrån vinkorkar till byggmaterial. Barken kan 

skördas vart nionde år utan att trädet skadas. Under åren 

däremellan fortsätter det att absorbera koldioxid och vara 

en viktig del i bevarandet av den biologiska mångfalden i 

medelhavsområdet, där korkeken huvudsakligen växer.  

Golvabias korkgolv kommer från Portugals korkekslundar 

och tillverkas av Wicanders. Vi är kvalitetscertifierade enligt 

ISO 9001:2008, vilket vi gärna vill understryka genom att 

lämna hela 20 års garanti på ditt nya korklaminat-golv!

VACKERT UTSEENDE
Med korklaminat kan du välja 
utseende på ditt golv, från 
korkmönster som betsats i 
olika färgtoner till högklassiga 
trä- och klinkermönster. 

BEHAGLIG KOMFORT
Kork är varmt, mjukt och har 
en oslagbar svikt som gör det 
bekvämt att både stå och gå 
på. Samtidigt dämpar det 
effektivt alla störande ljud.

NATURLIGT MATERIAL 
Korklaminat består av två 
lager kork med en stabil trä-
fiberstomme emellan. På ytan 
skyddas det från slitage av  ett 
vinylskikt.

LÄTT ATT LÄGGA & SKÖTA
Korklaminat är ett lättlagt klick-
 golv. Underlagsmaterialet är 
dessutom inbyggt. För daglig 
rengöring dammsug, och vid 
behov våttorka med väl ur-
vriden trasa. Använd ett milt 
rengöringsmedel.

www.golvabia.se



Det 
naturliga 
valet för 
livsnjutare
KORKLAMINAT ÄR GOLVTYPEN SOM 

GER BÅDE YTTRE OCH INRE FRID. 

Mjukt sviktande skikt av naturmaterialet 

kork gör det varmt och skönt. Samtidigt 

dämpas buller och störande ljud. 

Det är lika tåligt mot 

slitage som hög-

tryckslaminat 

- och tack vare klick-

fogen lika lätt att lägga.

Utseendemässigt kan du 

också välja mellan olika betsade 

nyanser av kork, eller högklassiga trä- och 

stenmönster. Oavsett vilket du väljer har 

du fått ett golv att njuta av och som ger 

sinnesfrid - på många sätt, i många år.

- Tyst & varmt
- Mjukt sviktande
- Slitstarkt

Bark Oak
1220x185 mm          413210

Vinylcomfort

Smoked Oak
1220x185 mm          413201

Vinylcomfort

Chalk Oak
1220x185 mm          413207

Vinylcomfort

Cinder Oak
1220x185 mm          413301

Vinylcomfort

Originals Rhapsody
905x295 mm            414312

Corkcomfort

Frozen Oak 
1220x185 mm          413209

Vinylcomfort Sten

Coal Slate 

905x295 mm            413101

Vinylcomfort Sten

Linen Cherry
1220x185 mm         413303

Vinylcomfort

Tobacco Pine
1220x185 mm           413305

Vinylcomfort

Identity Nightshade
905x295 mm             414317

Corkcomfort

Alaska Oak
1220x185 mm          413205

Vinylcomfort

Originals Harmony
905x295 mm            414313

Corkcomfort

Croft Oak
1220x185 mm          413211

Vinylcomfort

Brume Oak
1220x1850 mm        413208

Vinylcomfort

Linn Blush
605x445 mm            414208

Corkcomfort

Elegant Oak
1220x185 mm          413304

Vinylcomfort

Identity Silver
905x295 mm            414321

Corkcomfort

Provence Oak
1220x185 mm          413203

Vinylcomfort

Originals Natural
905x295 mm            414311

Corkcomfort

Sand Oak
1220x185 mm          413302

Vinylcomfort

Identity Moonlight
905x295 mm            414314

Corkcomfort

års20
Garanti

CorkLoc 2G
klicksystem

VINYLCOMFORT CORKCOMFORT

Storlek Tjocklek m2/pkt

905x295 mm 105 mm 2,136

1220x185 mm 105 mm 1,806

605x445 mm 105 mm 2,154
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