TREGULV
For bruk i generasjoner

– Omslagsbilde: Furu, heltre, lys grå, glatt –
– Over: Furu, heltre, ubehandlet, glatt (samme utseende som ved valg av klar hardvoks) –

En av de viktigste og mest
fantastiske ressursene

Miljøbevissthet i hele
verdikjeden

for oss er skogen ikke bare en fornybar
råvarekilde, men den representerer liv
og forvaltning av en arv som har gått i
generasjoner og vil fortsette i mange flere.

en av de store fordelene ved å kontrollere
hele kjeden fra plante til ferdig gulv er at vi
vet nøyaktig hva vi produserer og hvordan
det skjer. Vi er stolte over arbeidet vårt, og
du kan være trygg på at Södra-produktene
som du har i hjemmet ditt, er produsert på
en bærekraftig måte. Vi arbeider målbevisst
for å miljøsertifisere så mange deler av
virksomheten som mulig, fra arbeidet i
skogen til transport, energiforbruk og
tilvirking. Det er med stolthet vi i dag
kan levere en stor majoritet av kortreist
og sertifisert virke til videreforedling i

Södra eies av 52 000 skogseiere, og det
preger vårt syn på skogen og måten vi
behandler den på. En stor del av vår
virksomhet handler om å ta vare på skogen
og skogens vekst på best mulig måte – fra
plante til staselig tre. Den handler også om
å foredle virke til produkter av høyest mulig
kvalitet.
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For hvert tre vi feller, planter vi minst tre
nye, som kommende generasjoner kan pleie,
høste og erstatte med nye planter.
Skogen og trærne er en forutsetning for et
økologisk mangfold. Og kanskje viktigst
av alt – skogen er en av jordens viktigste
forbrukere av karbondioksid.

selskapet. Restprodukter fra felling og
sagflis fra sagbruk blir anvendt til bioenergi
som benyttes i produksjonsanleggene våre.
Virksomheten er en del av et kretsløp. Det
vakre Södra-gulvet du legger i hjemmet
ditt, er resultatet av flere generasjoners
omsorg for miljøet og kjærlighet til skogen,
kombinert med en enorm kunnskap om trær
og den moderne teknikken som benyttes i
produksjonen.
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– Furu, heltre, lys grå, børstet –

– Furu, heltre, hvitpigmentert lakk –

Rett gulv på rett sted – spørsmål
og svar om parkett og heltregulv
vi har et av markedets største utvalg av
tregulv, med heltregulv og matchende
parkettgulv i furu, eik og ask. Det betyr at du
kan velge gulv i samme farge og treslag i hele
huset, selv om kravene og forutsetningene er
forskjellige i de ulike rommene.
SKAL JEG VELGE HELTREGULV
ELLER PARKETT?
Et heltregulv er en hel bredde som sages ut
av én og samme stamme. Det gjør at gulvet
kan slipes om – igjen og igjen. Et parkettgulv
er et lamellgulv som består av tre lag,
med heltre som stamme og en ekstra tykk
overflate som kan slipes om.

?
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Parkettgulv

Heltregulv

Furu er et mykt treslag, selv om det
overflatebehandles. Det er viktig å være
oppmerksom på dette før man legger
furugulv i et rom. I rom med hard slitasje
eller mye søl bør du velge et hardere
treslag, som eik eller ask, og en slitesterk
overflatebehandling. Et heltregulv gir flere
valgmuligheter når det gjelder bredde,
tykkelse og lengde, mens parkettgulv finnes
i flere varianter når det gjelder farge og
utseende.

Hvilket gulv som passer best for deg og ditt
hjem, avhenger av en kombinasjon av smak
og behov.
LAKKERT ELLER OLJET?
Både parkettgulv og heltregulv
kan overflatebehandles med olje eller
lakk. Overflatebehandlingen gjør gulvet
mer slitesterkt, og et gulv med børstet
overflate tåler litt mer enn et gulv med glatt
overflate. De ulike overflatebehandlingene
krever ulikt vedlikehold. Ett oljet gulv bør
vedlikeholdes ved behov, mens et lakkert
gulv klarer seg uten vedlikehold relativt
lenge.

?

Vi overflatebehandler heltregulvene av furu,
eik og ask med en helt naturlig, plantebasert

hardvoksolje som beskytter gulvet mot
smuss og søl. Voksen danner et beskyttende
lag på overflaten, samtidig som den lune
trefølelsen beholdes. Når heltregulvet blir
slitt, må det oljes med hardvoksolje for at det
skal beholde den beskyttende overflaten.
Våre parkettgulv oljes med en miljøvennlig
naturolje som poleres inn i treverket. Et
oljet parkettgulv må oljes rett etter at det er
lagt og deretter regelmessig for at det skal
beholde beskyttelseslaget.
Det er enkelt å vedlikeholde og reparere
oljede gulv ved behov.
Våre heltregulv av furu fås også lakkert med
en klar eller hvitpigmentert, blank UV-lakk
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– Eik, heltre, mørk brun, børstet –

uten løsemidler. Lakken legger seg pent på
gulvet og gjør det enkelt å rengjøre.
Parkettgulvet lakkerer vi fem ganger med en
klar mattlakk som gir en slitesterk overflate
uten at trefølelsen forsvinner. Mindre skader
i et lakkert parkettgulv kan repareres ved
behov, noe vi ikke anbefaler for heltregulv.
	FERDIGBEHANDLET ELLER
? IKKE?
Fordelen med et ferdigbehandlet
gulv er at du både sparer tid og får
en overflatebehandling som er utført
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under best mulige forhold og med et
garantert profesjonelt resultat. Kjøper
du et ubehandlet gulv, anbefaler vi at du
overflatebehandler det, men fordelen er
at du kan skreddersy gulvet etter din egen
smak.
	KAN JEG HA GULVVARME OM
? JEG VELGER ET TREGULV?
Du kan godt bruke gulvvarme i kombinasjon
med våre tregulv, men temperaturen må
aldri overstige 27 grader på overflaten
(heller ikke under møbler eller tepper),

og varmen skal være jevnt fordelt, noe som
er enklest ved vannbåren gulvvarme. Det
er også viktig med god beskyttelse mot
fukt. På nettstedet vårt kan du lese mer om
montering og vedlikehold av Södra-gulv.
	HVORDAN BØR JEG RENGJØRE
? TREGULVET?
Et tregulv skal støvsuges og rengjøres med
tørrmopp. Ved behov kan du bruke en fuktig
mopp eller klut. Dersom du vil bruke et
rengjøringsmiddel, anbefaler vi at du følger
rådene du får ved kjøp av gulvet.

"Fordelen med et ferdigbehandlet
gulv er at du både sparer tid og
får en overflatebehandling som
er utført under best mulige forhold
og med et garantert profesjonelt
resultat."
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– Ask, heltre, hvit, børstet –
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södra-gulv – gulv for generasjoner

– Furu, heltre, lys grå, glatt –

– Furu, heltre, hvit, glatt –

Lyse gulv
!

NYHET! KORTERE LENGDER FOR ENKEL HÅNDTERING
Nå fås heltregulv av eik og ask, samt flere av våre furugulv i kortere lengder som
får plass i en vanlig bil. Det gjør det enkelt å transportere gulvet hjem fra butikken.

Furu/heltre
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Furu/heltre

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Hvit
Fastlengde
2350 lengde

Glatt, hardvoksolje

20×136
25×158

1020122350
1020192350

Hvit

Glatt, hardvoksolje

Hvit
Korte bord
2350 lengde

Børstet, hardvoksolje

Hvit

Børstet, hardvoksolje

15×112
20×112
20×136
25×136
25×158

102008
102010
102012
102015
102019

20×136
25×158

1020132350
1020182350

15×112
20×112
20×136
25×136
25×158

102009
102011
102013
102014
102018

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.

Furu/parkett

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Lys grå

Glatt, hardvoksolje

20×136
25×158

102020
102021

Lys grå

Børstet, hardvoksolje

20×136
25×158

102022
102023

Hvitpigmentert

Lakkert

15×112
20×136
25×136
25×158

102029
102030
102031
102032

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANTALL STAVER

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Hvit

Mattlakk

1

14×195

7582013802

Hvit

Børstet, oljet

1

14×195

7582018802

Hvitoljet

Lutet, hvitoljet

1

14×195

7582017502

Grå

Oljet

1

14×195

7586019002

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.
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– Eik, heltre, hvit, børstet –

Lyse gulv
Eik/heltre

Eik/parkett
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– Ask, parkett, hvitoljet –

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANNET

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Hvit
Korte bord
1800–2200
lengde

Lett børstet, hardvoksolje

Solid

20×140

102089

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANTALL STAVER

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Hvit
(Hjerter)

Børstet, mattlakkert

1
3

14×195
14×198

7414513027
7414033027

Hvitoljet
(Klöver)

Oljet

1
3

14×195
14×198

Hvitoljet
(Eriksberg)

Oljet

1

Hvit
(Saltholmen)

Mattlakk

Hvit
(Öland)

Mattlakk

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANNET

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Hvit
Korte bord
1200–2400
lengde

Lett børstet, hardvoksolje

Solid

20×140

102065

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANTALL STAVER

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Hvitoljet
(Polar)

Hvitoljet

3

14×198

7442038008

7412017000
7412037000

Hvit
(Polar)

Mattlakkert

3

14×198

7442033008

14×195

7416017000

Hvit
(Jämtland)

Mattlakkert

1
3

14×195
14×198

7444013008
7444033008

3

14×198

7417133008

Hvit
(Saltholmen)

Mattlakkert

3

14×198

7447133008

1
3

14×195
14×198

7414013008
7413033008

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.

Ask/heltre

Ask/parkett

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.
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– Furu, heltre, ubehandlet, glatt –

Naturfargede gulv
Furu/heltre

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

DIM.

ANNET

NOBBNUMMER

Klarlakk

Glatt, lakkert

15×112
20×136
25×136
25×158

Solid
Solid
Solid
Solid

51212276
51212420
51212492
51212556

Ubehandlet

Ubehandlet

15×112
15×112
20×112
20×112
20×136
20×136
25×136
25×136
25×158
25×158
25×180
25×180
30×180
30×180

Solid
Rustic
Solid
Rustic
Solid
Rustic
Solid
Rustic
Solid
Rustic
Solid
Rustic
Solid
Rustic

51212212
51212223
51212280
51212295
51212325
51212333
51212435
51212446
51212518
51212522
51212575
51212586
51212632
51212643

– Furu, heltre, klarvoks, glatt –

Furu/parkett
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Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANTALL STAVER

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Natur

Mattlakk

1

14×195

7582013002

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.
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– Eik, heltre, klarvoks, børstet –

Naturfargede gulv
Eik/heltre

Eik/parkett
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– Ask, heltre, klar hardvoks –

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANNET

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Klarvoks
Korte bord
1800–2200
lengde

Lett børstet, hardvoksolje

Solid

20×140

102063

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANTALL STAVER

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Naturlakkert
(Klöver)

Mattlakk

1
3

14×195
14×198

7412013000
7412033000

Naturlakkert
(Hjerter)

Mattlakk

1

14×195

7414513000

Naturlakkert
(Vildek)

Mattlakk

3

14×198

7417033000

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.

Ask/heltre

Ask/parkett

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANNET

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Klarvoks
Korte bord
1200–2400
lengde

Lett børstet, hardvoksolje

Solid

20×140

102066

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANTALL STAVER

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Naturlakkert
(Spader)

Mattlakk

3

14×198

7443033000

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.
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– Furu, heltre, mørk brun, børstet –

– Eik, parkett, mørk brun (Lappland), oljet, røkt, 1 stav –

Mørke gulv
Furu/heltre

Eik/heltre
FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Mørk grå

Børstet, hardvoksolje

20×136
25×158

102025
102026

Mørk brun

Børstet, hardvoksolje

20×136
25×158

102027
102028

Eik/parkett

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Mørk brun
Korte bord
1800–2200
lengde

Lett børstet, hardvoksolje

20×140

102064

FARGE

OVERFLATEBEHANDLING

ANTALL STAVER

DIM.

ARTIKKELNUMMER

Brun
(Lappland)

Oljet, røkt

1
3

14×195
14×198

7414115020
7414135020

Brun
(Eriksberg)

Oljet, røkt

1

14×195

7416115020

1
3

14×195
14×198

7414115021
7414135021

Mørk brun
Oljet, Ekstra røktt
(Lappland Dark) Oljet, Ekstra røktt
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Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte produkter kan vare bestillningsvare. Alle dim. er angitt i mm og gjelder dekkende bredde.
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– Eik, parkett, natur (Hjerter), 1 stav –
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Massive muligheter
med massivt tre

og et stort utvalg av parkett

drømmer du om å legge et spesielt gulv for
å skape et unikt miljø? Uansett om du er
en privatperson eller arkitekt kan vi hjelpe
deg med å gjøre drømmene til virkelighet.
Vi er ganske alene om å ha en så bred
produktkompetanse. Det betyr i praksis at vi
både har høyteknologisk utstyr som gir oss
kapasitet til å levere til hele verden og stadig
fortsette å utvikle produktsortimentet. Men
vi har mer enn det. I de jemtlandske skogene
har vi vårt eget Föllinge Hyvleri, som med
høy kompetanse produserer heltregulv i
en rekke ulike mål og varianter. Gulvene
fra Föllinge er kjent for høy kvalitet og stor

ENKELT Å LEGGE OG FANTASTISK
SLUTTRESULTATT
Parkettgulvene tilvirkes av Berg & Berg,
som er heleid av Södra. I flere tiår har de
satset kompromissløst på kvalitet – og
på å gi kunden valuta for pengene. Det
egenutviklede og patenterte systemet
Svedloc Plus gir et gulv som er enkelt å
legge. Bordene låses sammen, og skjøtene
blir tette og fine. Men det mest slående er det
førsteklasses sluttresultatet. Velger du å lime
gulvet i noten, får du gulvbord som sitter
ekstra godt sammen. Gulvet blir knirkefritt
og stabilt, år etter år.

fleksibilitet. Vi kan levere spesialgulv i heltre
på bestilling – koniske gulv, ekstra lange,
ekstra brede eller ekstra smale. Eller hvorfor
ikke et gulv i en helt egen farge? Hvis du
drømmer om et spesielt gulv, kan du snakke
med byggvareforhandleren din eller direkte
med oss.

En fordel med parkettgulv er at det finnes
så mange spennende treslag, utseender og
farger å velge blant. Vi har et langt større
utvalg enn det du finner i denne brosjyren.
Kontakt din lokale fagforhandler eller gå til
www.berg-berg.com for å se alle de vakre
parkettgulvene våre.

Uansett om du velger heltregulv eller
parkettgulv, er gulvet tilvirket med
samme omsorg og råvare –
hovedsakelig fra svensk skog.
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Hvis noen av standardgulvene du finner i denne brosjyren, ikke er på lager, kan
du bestille dem. Vi kan normalt levere alle standardproduktene til forhandleren
i løpet av noen få dager.

Eik/heltre
LYSE GULV

NATURFARGEDE GULV

MØRKE GULV

Hvit
Børstet
Hardvoksolje

Klarvoks
Børstet
Hardvoksolje

Mørk brun
Børstet
Hardvoksolje

Eik/parkett
LYSE GULV

– Furu, heltre, mørk grå, børstet –

Produktoversikt

Hvit
(Hjerter)
Børstet
Mattlakkert

Hvitoljet
(Eriksberg)
Oljet

Hvitoljet
(Klöver)
Oljet

Hvit
(Saltholmen)
Mattlakk

NATURFARGEDE GULV

Hvit
(Öland)
Mattlakk

MØRKE GULV

Furu/heltre
LYSE GULV

Hvit
Glatt
Hardvoksolje

Naturlakkert
(Klöver)
Mattlakkert

Hvit
Børstet
Hardvoksolje

Lys grå
Glatt
Hardvoksolje

Lys grå
Børstet
Hardvoksolje

NATURFARGEDE GULV

Klarvoks
Glatt
Hardvoksolje

Ubehandlet

Mørk grå
Børstet
Hardvoksolje
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Brun
(Eriksberg)
Oljet
Røkt

Mørk brun
(Lappland Dark)
Oljet
Ekstra røktt

Mørk brun
Børstet
Hardvoksolje

LYSE GULV

NATURFARGEDE GULV

Hvit
Børstet
Hardvoksolje

Klarvoks
Børstet
Hardvoksolje

Ask/parkett

LYSE GULV

Hvit
Børstet
Oljet

Brun
(Lappland)
Oljet
Røkt

Ask/heltre

Furu/parkett

Hvit
Mattlakk

Naturlakkert
(Vildek)
Mattlakkert

Hvitpigmentert
Lakkert

MØRKE GULV

Klarlack
Glatt
Lakkert

Naturlakkert
(Hjerter)
Mattlakkert

Hvitoljet
Lutet
Hvitoljet

Grå
Oljet

NATURFARGEDE GULV

LYSE GULV

Naturoljet
Lutet
Oljet

Hvitoljet
(Polar)
Hvitoljet

NATURFARGEDE GULV

Hvit
(Polar)
Mattlakkert

Hvit
(Jämtland)
Mattlakkert

Hvit
(Saltholmen)
Mattlakkert

Naturlakkert
(Spar)
Mattlakk
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Södra Wood
adress
Brages veg 8,
2060 Gardermoen, Norway
telefon
+47 63 94 35 50
e-post 	ordre.norge@sodra.com
hemsida
www.sodra.com

Södra er en av Europas ledende
leverandører av interiørtreprodukter.
Våre naturlig vakre og inspirerende
produkter er basert på et genuint,
bærekraftig konsept. Vi kontrollerer hele
kjeden fra plante til ferdig produkt og
legger stor vekt på at miljøvirkningen skal
være minst mulig i alle ledd.

