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Ett naturligt och 
levande material 
Trä är ett fantastiskt material för inredning och 
design. I skogen växer träden långsamt och de 
som till slut används till våra träpaneler och 
massiva trägolv är närmare hundra år när de 
skördas. Träets ådring och kvistar gör varje bräda 
unik. Exakt hur den ser ut bestämmer naturen.

Kvistar är helt naturligt
Alla våra träpaneler och golv har synliga kvistar där trädets 
grenar har vuxit ut från stammen. De förekommer i olika stor-
lekar och omfattning. Runt kvistarna kan träpanelen upplevas 
lite ojämn. Detta är helt naturligt och visar att träet är äkta.  
Vi använder alltid endast utvald råvara av hög kvalitet. 

Kontrollera brädorna före användning
Innan du monterar träpanel eller lägger ett nytt golv har du 
själv ansvar för att kontrollerna brädorna. Om det finns synliga 
skador, eller om produktens färg eller behandling har brister, 
ska du reklamera före användning. Det går inte att reklamera 
på grund av dessa fel efter att du har använt produkten.

Är du osäker på vad som är grund för reklamation ska du i första 
hand kontakta din bygghandel innan du använder produkten. 

Linda tipsar!
Innan du monterar varje ny 
bräda är det bra att fundera på om dess utseende 
passar just där. En bräda med speciella kvistar 
kanske gör sig bättre i utkanten av rummet, än 
där den är som mest synlig. 

Trä mognar – och förändras
Trä är ett levande material vilket betyder att utseendet 
förändras med tiden. Träets färg kan få en djupare nyans, 
kvistar framträder tydligare och det kan uppstå någon  
mindre spricka. Detta tillhör träets naturliga egenskaper  
och godkänns därför inte som reklamation.

Hur mycket material behövs?
I tabellerna vid varje produkt finns information om material- 
åtgång för att du enkelt ska kunna beräkna hur mycket material  
du behöver köpa eller beställa. Eftersom trädens stammar är 
olika höga blir även våra träprodukter (till exempel träpaneler, 
lister och golv) olika långa. Bredd och tjocklek är dock alltid 
fasta mått och framgår av produktinformationen.

Låt träet acklimatisera sig
När du får hem träprodukterna ska du ge dem tid att vänja sig 
vid inomhusklimatet – helst i det rum där de ska användas, all-
tid i en rumstemperatur mellan 18 och 20 grader och i minst en 
vecka. Låt dem vara kvar i obruten förpackning. Följer du det 
här rådet får du formstabila träprodukter som rör sig mindre.

PS: Håll utkik efter fler av Lindas bästa tips!

Tips: En vacker bräda och ett grovt rep är allt som behövs för  
att själv fixa den här naturligt snygga hyllan. Perfekt till exempel 
i ett uterum eller i fritidshuset.

Naturliga variationer i massiva träpaneler och trägolv

Friska kvistar   Finns alltid naturligt i trä.

Svartkvist (död kvist)   Finns, fasta.

Kvisturslag i kant   Kan finnas, ej synliga efter montering.

Urslag i kvist   Kan finnas.

Sprickor   Kan finnas.

Rötskada   Inte tillåtet.

Insektsskador   Inte tillåtet.

I Moelvengolvet Ekonomi Furu och Värmlandsgolvet får du 
räkna med fler variationer än om du väljer golvbrädor mar-
kerade som Natur. Beställ därför alltid några extra löpmeter 
för att vara säker på att brädorna räcker till hela ytan.

I Moelvengolvet i Ek som sorterats som Rustik kan det 
finnas mindre lagningar.


