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Parkettgolvsbroschyr 2017

MY HOME
MY CHOICE
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NATURLIGT 
HÅLLBAR 
SKÖNHET

Trä är ett vackert, varmt och tidlöst golvmaterial. Cello-parkett 
är tillverkad av äkta trä, vilket gör golvet till ett ekologiskt 
och hållbart val. 

Vårt sortiment omfattar alternativ från den modernare stilen till den 
mer romantiska. Golvet har en stor roll i hemmet och i kombination 
med andra inredningsmaterial påverkar det inredningsstilen.

Det finns olika behandling av parkettytan. En del har en borstad yta, 
vilket gör att träets struktur och ådring känns annorlunda. Golven 
finns också med en en traditionell mattlackad yta. För att underlätta 
installationen har alla Cello-parkettgolv ett 5G låssytem.

Söker du ett vackert parkettgolv? Då är Cello-parkett ett bra 
alternativ. Med rätt omvårdnad får du ett golv som du kommer ha 
glädje av under långt tid.
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Ekens naturliga struktur och 
nyans framträder i denna klassiska 
3-stavsparkett av ek.

Enkel att kombinera med de flesta 
inredningsstilar.

Naturlig skönhet

Ek
3S 5G
501530713

Ek Amazon Molti 
3S 5GC variant
501574784

501574784

501574784 501574784

501530713
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Class 32 V4

Ek Soft White
3S 5G
501165208

Ek Leaf Grey 
3S 5G
501537965

Ek Cream Matt 
3S 5G 
501530714

Ek Affogato 
3S 5G
501574783

Ek Cappuccino Molti 
3S 5G
501567524

Ekgolvets olika ytbehandlingar gör 
dessa trestavsparketter till ett 
trendigt val. Nyanserna framhäver 
träets ådring och struktur.

De dämpade nyanserna bidrar till 
att skapa en vacker och harmonisk 
inredning.

Ytbehandling ger 
karaktär 

501567524

501537965 501574783

Ek Marzipan Muffin
3S 5G 
501567523
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Ekens naturliga struktur och nyans i 
kombination med de breda plankorna 
ger ett exklusivt och vackert uttryck.

Enstavig ek är valet för den klassiskt 
vackra interiören.

Klassiskt vacker 
plankparkett

Ek Matt 
1S 5G
501530712

Ek Azure Window 
1S 5G
501574782

501574782

501574782 501574782
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I dessa parkettgolv framträder 
ekens naturliga skönhet och struktur 
i olika nyanser.

Plank är perfekt för den som söker 
rustik skönhet och ger en varm känsla 
i en mer modern interiör.

Plankparkett 
i olika nyanser

Ek Frosty Wood Matt 
1S 5G
501530715

Ek Cheesecake Grand 
1S 5G
501183368

Ek Cappuccino 
1S 5G
501477071

501183368

501477071 501477071

Ek Marzipan Muffin
1S 5G
501491872

Ek Oak Ivory
1S 5G
501721509
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För parkettillverkarna är det 
mycket viktigt att ta hänsyn till 
naturen och dess kontinuitet.
Man strävar efter att ersätta de 
fällda träden med nya plantor. 

Vilket gör att skogens kretslopp 
bibehålls även för kommande 

generationer.

Parkett är verkligen 
ett ekologiskt val

Cellos parkettillverkare 
använder överblivet material 
för att tillverka värmepellets. 
På så sätt går ingen dyrbar 

råvara till spillo.

Parkett är 
verkligen ett 
ekologiskt val
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De viktigaste grundreglerna:
 
• rätt luftfuktighet och temperaturförhållanden med avseende på   
 golvvärme (med relativ luftfuktighet RH 35–60 % och en 
 temperatur på 18–24 °C) 
 (Se alltid tillverkarens installationsmanual för RH-rekommendationer.)
• i samband med golvvärme, maximal yttemperatur + 27 °C och   
 dygnstemperaturvariation på högst 5 °C
• dörrmattor på båda sidor av ytterdörren skyddar golvet mot repor
• rengöring med en fuktig mikrofibermopp
• omedelbart borttagande av fläckar
• möbeltassar på möblerna
• när bostaden står tom sänk temperaturen och minska   
 luftkonditioneringen särskilt under uppvärmningssäsongen
• följ golvmaterialets naturliga färgförändring och om nödvändigt, 
 flytta mattor och möbler

Inomhusklimat och golvvärme
 
Trä är ett naturmaterial och får utstå stora variationer i luftfuktighet som 
leder till hård stress (krymper och sväller), särskilt i de nordiska länderna. 
Därför är det viktigt att den relativa luftfuktigheten (RH) hålls mellan 
35–60 % (läs alltid tillverkarens instruktioner) och rumstemperaturen 
mellan 18–24 °C.

Om villkoren avviker från dessa värden avsevärt kan sprickbildning 
eller expansion uppstå i parketten för vilka tillverkaren, säljaren eller 
installatören inte kan ta ansvar.

Parkettgolvets formförändring kan minskas genom att använda 
en luftfuktare under torra perioder och uppvärmning under 

de fuktiga perioderna. Om du är borta längre perioder under 
uppvärmningssäsongen, förblir luftfuktigheten högre om du sänker 
temperaturen till ca +18 °C och ställer in luftkonditioneringen på 
minimum. Köp en fuktmätare till bostaden då ovan nämnda fukt- och 
temperaturvärden är hälsosammare även för dig och din familj. Vi 
rekommenderar en kombinerad digital temperatur/fuktmätare.

Golvvärme bör fördelas jämnt över hela golvytan. Parkettgolvets 
yttemperatur får inte i något avseende överstiga +27 °C. Parkettens 
yttemperatur får variera under dygnet med upp till 5 °C. Ta hänsyn till 
detta, särskilt under mattor och med vattenburna golvvärmesystem 
genom att mäta yttemperaturen på parkett från kretsens början. Under 
tjocka mattor är parkettens yttemperatur ungefär 1–2 grader högre. 
Golvvärme torkar ut parkettens yta och orsakar extra fuktrörelser 
(krympning).

Skötsel efter installation

Färdigt parkettgolv rengörs grundligt från lös smuts och föroreningar med 
dammsugare och en mopp, fuktig mopp eller trasa. Vid behov, använd 
ett milt rengöringsmedel. Efter moppning/torkning måste golvet vara 
torrt. Vid behov, torka ytan med en ren trasa. Skydda nyligen installerat 
parkettgolv under flytt med luftigt och tillräckligt starkt material. Tejpa inte 
skyddsmaterial på parkettens yta.

OBS!
Solljusets UV-strålning förändrar träets färgnyans med tiden. Hos 
mörka träslag blir nyansen mörkare/fördjupas, hos ljusa träslag ändras 
färgnyansen mindre. Nyansskillnader, till exempel efter mattor eller 
konturer, jämnas ut när de exponeras för dagsljus.

Rengöring och skötsel

Minska smutsmängden i bostaden genom att använda mattor vid 
ytterdörren och under klädhängare för att förhindra att sand och vatten
tas med in i rummen. Mattorna bör täcka cirka tre steg.
Avlägsna nötande smuts omedelbart. Möbeltassar under möblerna 
skyddar golven från repor. Undvik att gå på parketten med stilettklackar 
och se till att husdjurens klor är korta. Vid flytt av kylskåp, frysskåp eller 
liknande hushållsprodukter, skydda golvet med till exempel en matta för 
att förhindra repor och tryckskador.

Ta bort fläckar medan de är färska, antingen med vatten eller milt 
rengöringsmedel och torka golvet omedelbart. Undvik onödigt skrubbande 
med grova rengöringsredskap. För normal rengöring räcker dammsugning 
eller avtorkning med mikrofibermopp.

Torka starkt nedsmutsade golv med ett milt (pH 6–8) rengöringsmedel 
på fuktig trasa och eftertorka. Undvik alltid överdriven vattenmängd på 
parkettgolvet. Om synlig fukt inte avdunstar från ytan inom en minut är 
vattenmängden för stor. Torka omedelbart upp vattenspill från golvet. 
Dosera rengöringsmedlet enligt tillverkarens instruktioner, en överdriven 
mängd rengöringsmedel kan orsaka en snabbare nedsmutsning av golvet 
på grund av avlagring på parkettytan.

De vanligaste skadorna på parketten orsakas oftast i samband med flytt. 
Parkettens yta repas och skadas lätt om tunga eller vassa föremål dras 
eller tappas på golvytan. Kontorsstolar utrustade med hjul kräver en matta 
eller lämpligt golvskydd för att undvika nötningsskador från hjulen på 
trägolvet. Fråga återförsäljaren om skötselråd för oljade trägolv.

Korrekt installerad och rätt underhållen håller parkettgolvet länge. 
Här är skötselråd hur du på bästa sätt tar hand om ditt golv.
Installationsanvisningar hittar du i paketet.

Fläckborttagning

Fläck Fläckborttagningsmedel
--------------------------------------------------------------------
Saft, vin Rengöringsmedel för trägolv
Kaffe, te, choklad Rengöringsmedel för trägolv
--------------------------------------------------------------------
Olja, fett Lacknafta
Sot, beck, skokräm Lacknafta
--------------------------------------------------------------------
Tusch, kulspetspenna Rödsprit och vatten
Läppstift Rödsprit och vatten
--------------------------------------------------------------------
PVAc-lim Rengöringsmedel för trägolv 
  och vitt skurblock
--------------------------------------------------------------------
Blod Kallt vatten

PARKETTGOLVET ÄR EN INVESTERING 
OCH EN LÅNGLIVAD PARTNER
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