
Klassisk skönhet, 
modern konstruktion
MaxWood är ett innovativt golvmaterial som öppnar 
nya möjligheter för trägolv - och helt nya möjligheter 
att inreda med trä. Med en genomtänkt konstruk-
tion och smarta materialval tål det mycket mer utan 
att förlora trägolvets naturliga fördelar. Vackert och 
behagligt, utan att pruta på slitstyrkan.

Skyddsimpregneringen 
av fogarna ger större 
motståndskraft mot 
fuktpåfrestningar än 
vanliga klickgolv av 
träfibermaterial.Lackytan med MaxGuards 

diamantartade hårdhet höjer 
slitstyrkan långt över vanliga 
trägolvs egenskaper.

Stommen av HDF-trä-
skiva i rejäl dimension 
gör golvet stabilt. Klick-
fogarna av 5G-typ gör 
golvet extremt lättlagt.

Baksidans CatWalk-
skikt är både ett inbyggt 
underlagsmaterial och 
en effektiv dämpare av 
stomljud, med en porös 
mix av träfibrer och 
mikro skopiska luftblåsor.

www.golvabia.se

Ett robust och starkt trägolv

Närproducerat 

MaxWood tillverkas i Sverige för nordiska förhållanden av 
naturliga och noggrant utvalda råvaror. Det produceras 
av yrkesmänniskor med lång erfarenhet och mycket 
kunnande om trä. Allt detta garanterar en miljö- och 
kvalitetsmedveten produkt som både du och vi kan leva 
med i många år.  
På golvabia.se hittar du hela vårt sortiment av trägolv, 
kakel och klinker samt textil-, vinyl- och korkgolv.
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Lite tjockare, mycket starkare!

ÄKTA TRÄ
Ytan på MaxWood är av riktigt trä. 
Det innebär naturliga färgtoner och 
den vackra lystern från äkta ek, ask, 
valnöt mm. Riktigt trä ger också en 
naturligt livfull ådringsvariation där 
varje bräda är unik.

STARKT PÅ DJUPET
MaxWoods kärna består av hög - 
komprimerad träfiber som tål det 
mesta utan att ge vika. Vi har även 
gett fogarna en skyddsimpreg nering 

som gör dem tåligare mot fukt 
än vanliga träfibermaterial.

TÅLIGT PÅ YTAN
Tack vare det slagtåliga under - 
laget har vi kunnat lägga en 

stenhård MaxGuard-lack på toppen. 
Få, om ens någon, trägolvslack på 
marknaden behåller sin glans längre 
och är motståndskraftigare mot 
repor.

HÄRLIG KOMFORT
Med äkta trä i ytan blir golvet 
varmt, mjukt och mindre slamrigt. 
Komforten har vi förstärkt med en 
ljuddämpande baksida - CatWalk 
- som effektivt dämpar stomljud.



Ett äkta trägolv  
- för riktiga träskallar

Vi på Golvabia har utvecklat ett trägolv för 

riktiga träskallar som vill ha trägolv där det 

egentligen borde vara omöjligt. MaxWood 

är helt enkelt ett äkta trägolv, men med 

en modernare och hållbarare konstruk-

tion än normalt. Därför tål det mer 

och du kan njuta av det vackra  

ut seendet så mycket längre.

Ask 3-stav Vitlaserad Matt      1190x195 mm     136331

Ek Lodge Natur Vit      1190x195 mm     136843

Ek Lodge Elegant Grå      1190x195 mm     136845

Ek 2-stav Unique Matt      1190x195 mm     136685

Ek Lodge      1190x195 mm     136841

Ek 3-stav Matt      1190x195 mm     136341

Ek Lodge Varm Svart      1190x195 mm     136847

Valnöt 2-stav Matt      1190x195 mm     136688

Grunden till tåligheten är att kärnan består av 

hårt samman  pressad träfiber, mycket hårdare 

än ens det hårdaste träslag. Hårdheten ger ett 

formstabilt under lag så att vi kunnat lägga på 

en mycket starkare lack än vad som tidigare var 

möjligt. Resultatet är fortfarande ett naturligt, 

äkta trägolv, men med bättre egenskaper.

NATURLIG SKöNHET I OFFENTLIG MILJö
I offentlig miljö med tuffa påfrestningar av t.ex frekvent 
gångtrafik tål MaxWood mycket mer av ytslitage och 
punktbelastning än vanliga trägolv.

KRÄVANDE HEMMILJöER
MaxWood är ett bra alternativ i hem där man vill ha ett 
äkta, rejält trägolv med naturlig skönhet och komfort, 
men utan att offra något i slitstyrka och livslängd.

SMIDIG RENOVERING
MaxWood är lägg att lägga med senaste klickfogen och 
bara 10 mm tjocklek. Det gör det lätt och snabbt att lägga 
utan justeringar av trösklar, lister och dörrfoder.

Naturliga tränyanser 
med levande ådring


