
  

LISTER
Foderlist, golvlist, taklist, smyglist, täcklist, bröstlist,  
dekorlist m.fl. Furu, vitmålat och i ädelträ. Bred sorte-
ring i profilerade lister. Allt nertorkat till 8% (+-2%) 
och lagras hos oss i varmförråd. 
Vårt sortiment av list får inte jämföras med de lister 
som saluförs i övriga bygghandeln. Lagring i fuktiga 
lokaler innebär betydligt högre fuktighet i virket  
med krympning och sprickbildning efter uppsättning 
som följd.

Se komplett profillista med priser på vår hemsida:  
www.hallandsgolvet.com. Ring oss gärna på telefon 
0340-660 890 eller besök oss på fabriken i Väröbacka 
och hämta prover på de lister som är aktuella.

ÖVRIGT
Vi tillverkar även fönsterbänkar m.m.  
efter kundens mått.  

PANELER
Stort lager av paneler för invändigt bruk. Pärlspånt, 
släta paneler, finsågade eller borstade paneler.
Alla paneler är nertorkade ner till 8% (+-2%) och  
lagras hos oss i avfuktade varmlager. Våra paneler  
får inte jämföras med de paneler som säljs i övriga  
bygghandeln, där lagerhållning sker i kallförråd  
som ger krympning och sprickbildning då panelerna  
är uppsatta. 

Priser på våra paneler finns på vår hemsida: 
www.hallandsgolvet.com.  
Ring oss gärna på telefon 0340-660 890 eller besök 
oss på fabriken i Väröbacka och hämta prover på den 
eller de paneler som är aktuella.

VÄGBESKRIVNING
Vi finns ca 2 mil norr om Varberg. Sväng av på avfart 56 
på motorvägen E6. Tag höger på den korsande vägen. 
Kör ca 75 meter, tag höger vid en gammal väderkvarn. 
Åk parallellt längs motorvägen ca 2 km, följ våra skyltar. 
Välkommen till Idalatrappan - Hallandsgolvet!

Hallandsgolvet ingår i IdalaTrappan
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TRÄGOLV
Vi tillverkar äkta massiva trägolv i furu och gran från de norrländska skogarna. Nertorkat till 8% (+-2%). Våra golv 
förvaras hos oss i avfuktade varmlager tills dess att leverans kan ske till kund.

Våra trägolv skall inte jämföras med de golv som säljs i byggvaruhandeln där lagring mestadels sker i ouppvärmda 
lokaler, med påföljd att fuktigheten blir betydligt högre i golvbrädorna. Detta ger efter inläggning en krympning av 
virket och springor, (glipor), uppstår i det inlagda golvet.

EXCELLENT
Vår bästa sortering. På denna kvalitet blir det normalt 
minimalt spill vid inläggning. Felaktigheter i liten om-
fattning. Mindre antal svartkvist får förekomma.

POPULAIRE
Vanligtvis kallat 2:a sortering. Räkna med spill på nor-
malt 10-15%. Kvisturfall, torksprickor och hyvelskador 
förekommer. Svartkvist får finnas. Felaktigheter kapas 
bort före inläggning.

Furugolv
15 x 117, obehandlat
15 x 117, vitoljat
15 x 117, borstat
15 x 142, obehandlat

26 x 142, vitoljat
26 x 165, obehandlat
26 x 165, borstat
26 x 165, vitoljat
15 x 142, vitoljat

26 x 190, obehandlat

Grangolv
26 x 93, obehandlat
26 x 117, obehandlat
26 x 142 obehandlat

EKONOMI
Ett lågprisgolv. Används till utrymmen där kvalitets-
kraven är lägre. Räkna med ett spill på ca 15-25%. 
Felaktigheter kapas bort före inläggning.

Trägolv skall skruvas eller spikas i underlaget. Limning 
får endast göras på ändspånten, ej på långsidor.

Vi rekommenderar en lätt slipning med golvslipmaskin då golvet är inlagt. 
Nylagda, obehandlade golv behandlas med lut, olja, såpa, lasyr eller lack, 
allt efter tycke och smak.

Alla priser finns på vår hemsida,  
www.hallandsgolvet.com
eller ring till oss, 0340-660 890.

Furugolv Grangolv

IDALATRAPPAN
Sunvära 130 I 432 65 VÄRÖBACKA I Telefon 0340-66 08 80 I Telefax 0340-66 56 80
E-mail: jerker@idalatrappan.com, martin@idalatrappan.com I Hemsida: www.idalatrappan.com
Org.nr. 13-556148-2604 I Bankgiro 541-2929

HALLANDSGOLVET
Sunvära 130 I 432 65 VÄRÖBACKA I Telefon 0340-66 08 90 I Telefax 0340-66 56 80

E-mail: ove@hallandsgolvet.com I Hemsida: www.idalatrappan.com
Org.nr. 13-556148-2604 I Bankgiro 541-2929

Skräddarsydda trätrappor i alla former. Rak eller svängd, öppen eller tät. Smal eller bred. Lackad, täckmålad eller 
obehandlad. Furu, ek, bok, ask eller annat träslag. Räcken i trä, glas eller stål. Besök vår utställning på fabriken i 
Väröbacka eller gå in på vår hemsida www.idalatrappan.com. Vi ordnar mätning på plats och transport till bygg-
nadsplatsen.
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