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Golv: Moelvengolvet Anderna Furu.

Ett massivt trägolv ger ditt hem den allra skönaste inom-
husmiljön. Det finns inget golv som är så varmt och lent att 
gå på. Träets naturliga utseende ger hela rummet liv och en 
dämpad behaglig ljudnivå. 

Hårdvaxade golv klarar smutsen
Vi behandlar våra golv med hårdvax. Det är ett medvetet 
val som gör att de står emot smuts bättre än någon annan 
behandling. När träets porer fylls med vax får smutsen inget 
fäste. Du får inte bara ett riktigt snyggt golv – det är dessutom 
lättskött och åldras varsamt. 

Moelvengolvet finns i olika stilar och färger i furu och ek, 
som tål lite tuffare användning. Välj det träslag som passar 
ditt rum bäst. Hyvlade golv har en slät yta och borstade golv 
en grövre karaktär. 

Alla våra massiva trägolv fungerar alldeles utmärkt till-
sammans med golvvärme.

Linda tipsar!
Du kan använda massiva golvbrädor på 
många olika kreativa sätt. Skapa till exempel 
effekter genom att montera lika golvbrädor 
upp längs väggen – kanske ända upp i taket. 
Då får du en fondvägg som ringar in hela 
rummet. Du kan också skapa mönster i golvet 
genom att använda brädor i samma mått  
men med olika yta eller färg. På samma sätt 
kan du rama in ett rum eller 
få en snygg övergång till ett 
annat rum. 

Moelvengolvet – för en naturlig, 
varm känsla
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Moelvengolvet

Arctic Furu
Lätta ljusa färger som öppnar upp rummet. 
Behandlat med vitpigmenterad hårdvaxolja. 
Hyvlad eller borstad yta.

Etna Furu
Ett härligt trägolv i en varm och unik färg. 
Behandlat med svart hårdvaxolja. Hyvlad eller 
borstad yta.

Massiva furugolv
Alla Moelvens massiva furugolv har kvistar och präglas av träets naturliga 
ådring och variationer. När du väljer ett golv med beteckningen Ekonomi får du 
alltid räkna med fler variationer än när du väljer ett golv markerat med Natur. 
På sidan 11 finns mer information om hur våra massiva golv sorteras.

Mått* Hyvlad Borstad Beräknad 
åtgångNatur Ekonomi Natur Ekonomi

14 x 117   9,09 lpm/m2

20 x 142  7,41 lpm/m2

25 x 142   7,46 lpm/m2

25 x 162     6,45 lpm/m2

25 x 187   5,56 lpm/m2

30 x 187   5,56 lpm/m2

Mått* Hyvlad Borstad Beräknad 
åtgångNatur Ekonomi Natur Ekonomi

14 x 117   9,09 lpm/m2

20 x 142   7,41 lpm/m2

25 x 142   7,46 lpm/m2

25 x 162     6,45 lpm/m2

25 x 187   5,56 lpm/m2

30 x 187   5,56 lpm/m2

* Tjocklek x bredd, mm. * Tjocklek x bredd, mm.

Passar med 
golvvärme!
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Moelvengolvet

Nordic Furu
Ett golv som liknar ett lackat furugolv men med 
bättre egenskaper i och med behandling av klar 
hårdvaxolja. Naturlig trästruktur och hyvlad yta.

Anderna Furu
Härliga grå färgtoner och tydlig levande 
trästruktur. Behandlat med grå hårdvaxolja. 
Hyvlad eller borstad yta.

Linda tipsar!
Det mest självklara är att lägga golvet i samma 
riktning som ljuset faller in genom rummets 
fönster. Då minskar du risken att skarvarna 
mellan brädorna ger synliga skuggor.

Golv: Moelvengolvet Anderna Furu.

Mått* Hyvlad Borstad Beräknad 
åtgångNatur Ekonomi Natur Ekonomi

14 x 117  9,09 lpm/m2

20 x 142  7,41 lpm/m2

25 x 142  7,46 lpm/m2

25 x 162  6,45 lpm/m2

25 x 187  5,56 lpm/m2

30 x 187  5,56 lpm/m2

Mått* Hyvlad Borstad Beräknad 
åtgångNatur Ekonomi Natur Ekonomi

14 x 117  9,09 lpm/m2

20 x 142   7,41 lpm/m2

25 x 142   7,46 lpm/m2

25 x 162     6,45 lpm/m2

25 x 187   5,56 lpm/m2

30 x 187   5,56 lpm/m2
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Moelvengolvet

Moelvengolvet Natur
Obehandlat furugolv som ger dig möjlighet att 
själv välja behandling och utseende på golvet. 

Värmlandsgolvet Furu 
Det här är ett ekonomiskt alternativ där du kan  
behöva kapa bort vissa partier för att undvika att olika 
typer kvistar och mindre kvisturslag påverkar utseendet 
för mycket. Varje bräda är unik och obehandlad. 

Obehandlade massiva furugolv
För dig som själv vill behandla golvet finns två bra val av obehandlade massiva golvbrädor. Behandla 
golvet med olja, lut eller hårdvax. Om du ska lacka eller måla golvet ska du göra detta före du lägger 
golvet. Annars riskerar du att lacken eller färgen limmar ihop golvbrädorna och att de spricker när 
luftfuktigheten i rummet växlar med årstiderna.

Mått* Obehandlad Beräknad åtgång
Natur Ekonomi

14 x 117  9,09 lpm/m2

20 x 142  7,41 lpm/m2

25 x 142  7,46 lpm/m2

25 x 162  6,45 lpm/m2

25 x 187  5,56 lpm/m2

30 x 187  5,56 lpm/m2

* Tjocklek x bredd, mm.

Mått* Hyvlad Borstad Beräknad 
åtgångNatur Ekonomi Natur Ekonomi

14 x 117  9,09 lpm/m2

25 x 165  6,37 lpm/m2
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Moelvengolvet

Arctic Ek
Ett ljust, lätt och exklusivt golv. Behandlat med 
vitpigmenterad hårdvaxolja. Borstad yta.

Etna Ek
Rustikt uttryck för ett personligt hem.  
Behandlat med svart hårdvaxolja. Borstad yta.

Massiva ekgolv
Alla Moelvens massiva ekgolv har kvistar och präglas av träets naturliga 
ådring och variationer. När du väljer ett golv med beteckningen Rustik får du 
alltid räkna med fler variationer än när du väljer ett golv markerat med Natur. 
På sidan 11 finns mer information om hur våra massiva golv sorteras.

* Tjocklek x bredd, mm. * Tjocklek x bredd, mm.

Mått* Hyvlad Borstad Beräknad 
åtgångNatur Rustik Natur Rustik

20 x 147  7,14 lpm/m2

Mått* Hyvlad Borstad Beräknad 
åtgångNatur Rustik Natur Rustik

20 x 147  7,14 lpm/m2

Passar med 
golvvärme!
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Moelvengolvet

Nordic Ek
En naturligt varm brun ton på golvet ger hela rummet en skön atmosfär. Behandlat 
med en klar hårdvaxolja som förstärker den naturliga trästrukturen. Hyvlad yta.

Mått* Hyvlad Borstad Beräknad åtgång
Natur Rustik Natur Rustik

20 x 147  7,14 lpm/m2

* Tjocklek x bredd, mm.

Linda tipsar!
Massiva golvbrädor är användbara till mycket mer än bara golv.  
De passar lika bra till rejäla bänkar, bordsytor och hyllor. Det är roligt  
att designa och bygga egna möbler – och snyggt!


