
 

 

 

Art Mosaik Sortiment 
Art Mosaik Ruta 

 
Ett klassiskt mönster som kan läggas rakt eller diagonalt. Mönstret bildar ett exklusivt utseende. Av estetiska 
skäl kan detta mönster även vara intressant i rum där ingen självklar läggningsriktning finns (exempelvis rum 
med flera ingångar och rörelseriktningar). Rutan är uppbyggd av sju stavar per ruta och i varje mosaikmodul 
finns åtta rutor sammansatta. Varje individuell stav är 8x23x160 mm. 

Art Mosaik engelskt mönster 

 

Detta mönster är även känt som tegelförband då den bildar samma mönster som en tegelvägg, dvs att 
stavarna ligger i parallella rader med återkommande förskjutning mellan skarvarna. Mönstret påminner om 
ett enkelt fallande, men inger ett mer stilrent intryck. Varje individuell stav är som standard 8x23x160 mm. 
Detta mönster finns även med stavdimension 10x42x210 mm (se basparkett). 



Art Mosaik fiskben 

 
Detta klassiska mönster är ett så kallat trestavs-fiskbensmönster, vilket innebär att tre mönsterstavar ligger 
parallella och bildar ett block. Dessa block ligger däremot monterade i plog-formation. Fiskbensmönstret 
har lång tradition bakom sig och passar i miljöer där tradition och hantverk önskas vara en del av 
helhetsintrycket. Även här är varje individuell stav 8x23x160 mm. 

Art Industri / Parallell 

 
Vid industrimönster står staven på högkant. Varje individuell stav är 23x8x160 (txbxl) eller som alternativ 
10x8x160 mm. Namnet uppkom då denna parkett lämpade sig bra till tung industrimiljö, där kravet på 
slitstyrka var stor. Stavarna ligger i parallella rader med så kallad ”generalskarvning”. Mönstret kan även 
fås med liggande stav dvs 8x23x160 mm. I dessa fall kallas mönstret helt enkelt parallell. 

 

 

 

 

 



Art Kubb 

 

Ett annat mycket gammalt mönster som också använts flitigt i tung miljö är kubben. Även här är trädet sågat 
så att golvet har en stående ådring, vilket gör det extremt slitstarkt. Kubben levereras i moduler och 
storlekarna på varje kubb-bit kan variera beroende på träslag (exempel ek 10, 18 alt 22x45x45 mm). 

Art Basparkett 

 
Detta mönster är samma som beskrivs under engelskt mönster, fast vi använder här större och tjockare stavar. 
Dimensionen är som standard 10x50x250 mm men kan även ges i 10x42x210 mm. Även här sitter 
stavarna monterade i moduler. 

  



Art Line 

 

Art Line är en vidareutveckling av den traditionella industriparketten som använts i decennier för att skapa 
slitstarka golv till låg kostnad. Under många år har produkten varit intressant för sitt utseende och därför 
flyttats in i moderna miljöer som kontor, skolor och offentliga byggnader. 

Art Line erbjuder en modul som har fast monterade stavar i dimension 10x245x490 där stavbredden är 22 
mm. Modulerna är försedda med not och spont på alla fyra sidor och är noga fräst i vinkel. Art Line slipas 
på fabrik och ytbehandlas med två lager hårdvaxolja. I princip är produkten färdigbehandlad men vi 
rekommenderar att ett första underhåll görs innan ytan tas i bruk. 


