
Tufft och tåligt  
med total komfort 
Genom att under högt tryck blanda återvunnet 
träpulver med bindemedel och pigment har man 
skapat det nya golvytskiktet "Nadura", en svensk 
uppfinning med en revolutionerande uppsättning  
fördelar. Naduraytan är extremt slitstark och 
har klinkerns färgnyanser och ytstruktur, men är 
varmare och behagligare. Därför krävs ingen golv-
värme för att uppnå hög komfort. 

Med sin klickfog är det dessutom lätt och  
snabbt att installera och det kan läggas även på 
träbjälklag utan förstärkningar av undergolvet. 

Stommen av HDF med 
inbyggd 5G-klickfog gör 
det snabbt och enkelt  
att lägga golvet. 

Blandningen av trä-
pulver med förstärkt 
binde medel gör golvet 
extremt tåligt mot 
nötning, samtidigt som 
dess naturliga svikt 
förhindrar krosskador.

Genom att blanda 
olika pigment skapas 
naturtrogna sten- och 
klinkermönster med 
variation i mönstret och 
djup lyster.

Pressning under högt 
tryck skapar livfull yt-
struktur och bakar ihop 
ytskiktet med stommen. 
Klinkerlika fogar inte-
greras med ytdesignen.

www.golvabia.se

Mjukare än klinker, tuffare än sten

MaxWear Stone har en mängd goda egenskaper,  
från det vackra utseendet till den imponerande  
slitagestyrkan och det lättlagda klicksystemet.  

På golvabia.se hittar du fler fina golv i vårt  
breda sortiment av trägolv, kakel och klinker  

samt textil-, vinyl- och korkgolv.

10 mm
205
Års Garanti

ATTRAKTIVT UTSEENDE
MaxWear Stone får sitt utseende 
av pigmenterat träpulver som 
bakas samman under högt tryck. 
Samtidigt skapas då både en 
djupverkande färgsättning och 
en ytstruktur som på pricken 
liknar keramik, komplett med 
inbyggd fog.

VARM KOMFORT
Den huvudsakliga beståndsdelen, 
återvunnen träpulver, gör Max 
Wear Stone varmt och behagligt 
att gå på, samtidigt som buller 
och stegljud dämpas.

SLITSTARK PÅ DJUPET
I tillverkningsprocessen pressas 
Nadura-materialets ingredienser 
samman under högt tryck. Det 
skapar ett material som samtidigt 
är motståndskraftigt mot nötning 
på ytan samt genomfärgat och 
tåligt på djupet.

Rolloc 5G

Slitstarkt

Made in
Sweden



MaxWear Stone  
- en perfekt  
kombination
Maxwear Stone förenar det bästa 

av två världar. Du får slitstyrka, 

ett trendigt klinkerutseende och 

samtidigt fördelar som normalt 

sett förknippas med trägolv.

Komfortegenskaperna  

är en av fördelarna  

men du lägger också  

golvet lika enkelt  

som ett vanligt klickgolv.  

Dessutom har golvet  

goda miljöegenskaper  

eftersom huvud- 

ingrediensen är åter- 

vunnet naturmaterial.

Naturtroget utseende i 
färg, mönster och struktur

Maxwear Stone är ett mycket behagligt golv. Det är varmt 

och komfortabelt att gå på, samtidigt tål det hårt slitage. 

Genom att det är ett klickgolv är det snabbt och enkelt  

att lägga. Och direkt färdigt att använda!

KRÄVANDE HEMMILJÖER
MaxWear Stone är bra där du vill ha högsta slitstyrka, 
men samtidigt skön komfort. I välanvända utrymmen 
som kök och hall passar det extra bra.

HÖG KOMFORT I OFFENTLIG MILJÖ
I offentlig miljö vill man gärna ha lyxig komfort. 
MaxWear Stone är behagligt utan att offra  
slitstyrka.

LÄTT ATT LÄGGA
MaxWear Stone är ett lättlagt 5G-klickgolv som läggs  
på samma sätt som vanliga trä- och laminatgolv.  
Det läggs i ett okomplicerat moment utan vare sig  
krävande underarbete eller specialverktyg.

Ljusgrå      560x260mm     115002

Metallo      560x260mm     115003

Tobacco      560x260mm     115004

Nero      560x260mm     115007

Antracit      560x260mm     115006

Oxid      560x260mm     115005
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