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kvalité

Torkning: 

För att en träprodukt skall 

fungera i en inomhusmiljö med 

de klimatvariationer som sker 

mellan årstiderna, så är det 

viktigt att råvaran torkas på ett 

korrekt sätt. Normalt torkas 

stavens ämne till en fuktkvot 

motsvarande ca. 7% +-1%. Om 

fuktkvoten är för hög riskerar 

produkten att krympa och är 

den för låg kan oacceptabel 

expansion ske.

Råvaran: 

Det är mycket viktigt att rätt 

råvara används. Det vanligaste 

träslaget för oss är eken, som 

kan fås i många olika kvalitets-

grader, lite beroende på var den 

växt upp. Vi eftersträvar alltid 

att välja råvara med hög kvalitet 

vilket t ex kan innebära att en 

mer tätvuxen råvara trä väljs, 

eller att sorteringskvaliteten 

är hög.

Toleranser: 

Att tillverka t ex en stavparkett 

kräver noggrannhet av både 

personal och maskiner, för att 

toleranser ner mot tiondels milli- 

meter skall kunna framställas.

Kupning: 

Staven tillverkas med en 

urfräsning på undersidan för att 

eliminera risken för kupning.

Sortering: 

Vi sorterar efter tre kriterier. Prime 

är vår jämnaste sortering i fråga 

om färg och ådring. Naturen 

representerar en mellansorter-

ing, och rustiken den mest vari-

erande i färg och ådring samt 

med kvist. Se sidan 34-35.

Passform: 

För att erhålla god passform då 

stavarna slås samman, fasas 

anläggningsytan något. Vidare 

har vi fasat anläggningsytan på 

stavens undersida för att under-

lätta vid limning.

Emballering: 

Alla våra massiva trägolvs-

produkter levereras noga 

emballerat så att torrheten 

i materialet förblir oförändrad 

under transport och lagring.
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Prime

Rustik

Natur
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Vi sorterar våra massiva trägolv 

vid tillverkningen enligt grade-

ringarna Prime, Natur och 

Rustik. Denna sorteringsgrad 

har inget att göra med produk-

tens tekniska kvalitet i fråga om 

toleranser, torkning eller annan 

funktion. De olika sorteringarna 

skall i första hand ses som en 

utseendefråga. Vad som är 

snyggt eller vackrast är upp till 

betraktaren att bestämma.

Som en bra tumregel kan man 

säga att vid mer avancerade 

mönsterläggningar (t ex fi sk-

bensmönster) framträder själva 

mönstret bäst om färg och 

ådring är så jämn som möjligt, 

medan ett fallande mönster 

många gånger kan bli väl så 

vackert i Rustik sortering som 

ger ett vackert liv åt golvet med 

sin större variation i färg och 

ådring.

Vidare kan valet av sorter-

ing också variera beroende 

på vilken ytbehandling man 

sedan väljer. Ett golv som oljas 

får naturligt mer karaktär och 

djupare färgnyans än ett lackat 

golv som istället får en ljusare 

och jämnare färgton.

Här följer lite information kring 

våra sorteringsgrader för ek.

sorteringar

Prime:    

Denna sortering kännetecknas 

av jämn färg med “mild” ådring.

Sorteringen är fri från missfärgat 

kärnvirke/ytved, och för övrigt 

fri från kvist och maskhål.

Tack vare sorteringens jämnhet 

i färg och ådring framträder 

själva mönsterläggningen extra 

kraftigt.     

Natur:    

Denna sortering återspeglar 

naturens variation där hänsyn är 

tagen till trädets egen variation 

i färg och ådring. Sorteringen är 

fri från de mest färgvarierande 

delarna samt större kvistinslag. 

Ytved förekommer bara 

i mycket ringa omfattning.

Natur sorteringen är den mest 

universala då den både ger ett 

visst mått av “liv” men samtidigt 

är relativt diskret.     

Rustik:    

Denna sortering erbjuder en 

livligare färgvariation genom 

inslag av både kärna och ytved. 

Kvist förekommer, men mest 

framträdande i ek. Sorteringens 

livliga variation ger ett varmt 

och rustikt utseende.     

Observera att sorterings-

graderna här gäller ek, och är 

vägledande men kan variera 

något i intryck om vi talar om 

en mosaikparkett, tilja eller en 

stavparkett. Dessutom har varje 

sorteringsgrad ett ”utrymme” 

där den kan variera i utseende.  

Färgvariation som uppstår i 

olika träslag kan bero på olika 

orsaker. Ekens “missfärgning” 

består t ex ofta av ljusare inslag 

orsakat av ytved från trädets 

yttre skikt, medan askens 

“missfärgning” i regel beror 

på mörkare inslag orsakat av 

inblandning av kärnvirke.

Sorteringsgraderna skall ses 

som vägledning. Naturen följer 

inte alltid givna regler varpå viss

variation kan förekomma. 

Önskas mer information om 

sorteringsgrader för andra 

träslag, vänligen kontakta oss.
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