Massiva trägolv
och paneler
från svart till vitt.

BASECO 3

Naturlig kvalitet kan du
aldrig stressa fram.
För oss tar det närmare 100 år.
Självklart handlar det om tålamod. Om ett naturligt lugn och förmågan att tänka långsiktigt. Annars hade det varit helt omöjligt att uppnå den kvalitet som både vi och våra
kunder förväntar sig hos våra produkter. Lyckligtvis ger de egenskaperna en ganska
bra beskrivning av hur vi är som människor. Och kanske har vi det med oss naturligt,
uppväxta som vi är i hjärtat av Lappland. I en bygd där tempot kan beskrivas som minst
sagt lugnt, är det naturligt att låta saker och ting ta den tid det behöver. Våra massiva
trägolv och paneler bygger på råvaran som finns naturligt i vår omgivning. Skogar som
har vuxit sig starka och tåliga i närmare ett sekel. Men trots att det tar lång tid att få
fram den rätta råvaran kompromissar vi aldrig. Då hade vi aldrig varit där vi är i dag.
De värden som Baseco står för bygger på en kombination av skarp produktionskompetens och kompromisslösa val av råvara.
Så kommer det alltid att vara. Även om vissa saker tar nästan 100 år.

HELHETSINTRYCK 5

Eftertanke
och helhet.
Massiva golv och paneler i trä ger stor valfrihet i
utformningen av hemmets interiör. Genom att ta
hänsyn till såväl rummets längd och bredd kan du själv
bestämma hur ett rum ska upplevas. Golvets brädor
ska helst följa rummets längdriktning för att minimera
antalet skarvar, men även fönstrens ljus spelar en viktig
roll för att skapa ett angenämt helhetsintryck. Placeringen och storleken på naturliga ljusinsläpp är viktiga
faktorer, som påverkar både färgval och golvbrädornas
riktning. Dessutom kan väggarnas panel göra att ett
rum upplevs som antingen längre eller högre, beroende på i vilken riktning panelen placeras.

Golv: Baseco Classic Natur. Behandlat med lut och olja.
Vägg: Pärlspont. Obehandlad. Efterbehandlad med vit lack.
Tak: Spårfas. Obehandlad. Efterbehandlad med vit lack.

Golv Antik 7

Ruffig elegans.
Golv: Baseco Antik Vit
Strukturborstat och mattlackat
Vägg: Slätspont vit antik
Strukturborstad och laserad

En charmig och rustik känsla kan onekligen vara svår
att återskapa med moderna material. Men långt ifrån
omöjlig. Du som söker det äkta och trygga hittar rätt
i Baseco Antik vit. Det ger med sin strukturborstade
yta och åldrade elegans möjligheter att skapa en
interiör som känns naturlig och genuin.
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Vänster: Golv, Baseco Trend Svart
Betsat och lackat
Höger: Golv, Baseco Antik Natur
Strukturborstat och mattlackat

Golv TREND 11

Kreativa kontraster.
Golv: Baseco Trend Mörkgrå,
Betsat och lackat
Vägg: Slätspont vit
Laserad

Självklart är det den naturliga känslan du är ute efter.
Den som du bara finner hos ett äkta, massivt trägolv.
Men samtidigt kanske du har större ambitioner än så.
Som möjligheten att arbeta med färgkontraster och
kombinationer där golvets träyta möter andra material. Chansen att skapa ett rum med ett alldeles eget
uttryck. Där golvet sätter en så pass stark prägel att
dina gäster i efterhand faktiskt kommer ihåg att de har
gått på det. Baseco Trend passar in i ett brett spektra
av miljöer och finns i allt ifrån naturfärg och vitt, till
mörkare nyanser i grått och svart.

Golv CLASSIC 13

Att skapa historia.
Golv: Baseco Classic Natur
Behandlat med lut och olja

Det klassiska furugolvet har en självklar plats i den
svenska byggnadstraditionen, som ett naturligt inslag
i stugor och villor landet över. Och tack vare sina
starka associationer till det äkta och genuina har
golvet bevarat sin självklara symbolstatus genom åren.
Baseco Classic ger dig möjlighet att kombinera för
delarna hos den moderna tekniken för massiva trägolv,
med känslan och egenskaperna hos ett riktigt gammaldags skurgolv. Kort sagt en bra chans att ge ditt hem
ett golv som kommer att skapa sin egen historia för
många generationer framöver.
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Golv: Baseco Antik Svart
Strukturborstat och mattlackat
Vägg: Slätspont svart antik
Strukturborstad och laserad

PANEL SLÄTSPONT 17

Att våga lite mer.
Golv: Baseco Trend Mörkgrå
Betsat och lackat
Vägg: Slätspont vit och mörkgrå
Laserad
Tak: Obehandlad spårfas
Efterbehandlad med vit lack

Namnet till trots är en slätspont inte på långa vägar
ett slätstruket panelval. Tvärtom är den ett djärvt
alternativ för den framåtsträvande. Tack vare mindre
framträdande skarvar bildas en relativt slät yta, som
skapar en helhet. En nedtorkning till ca10 % fuktkvot
gör att den behåller sitt utseende. Med kontraststarka
färgalternativ som svart, mörkgrått och vitt har du
möjlighet att med till exempel en fondvägg i slätspont
skapa en inomhusmiljö som är både spännande och
minnesvärd.

PANEL PÄRLSPONT 19

Känslan av
det svenska.
Golv: Baseco Trend Vit
Betsat och lackat
Vägg: Pärlspont vit
Laserad

Vissa saker ligger djupt nedärvda i den svenska folksjälen. Som en faluröd stuga, med den svenska flaggan
sakta vajande i sommarvinden. Eller det klassiska
skurgolvet, där generationers levnadshistoria för alltid
ingraverats i furan. På samma sätt har pärlspont en
naturlig plats i svensk kulturhistoria. Med Basecos pärlspont har du möjlighet att både återskapa och bevara
den genuina känslan.

20 FINSÅGAD OBEHANDLAD

Ibland vill man bara låta det råa
träet berätta sin egen historia. Som
det levande material det är. Basecos
finsågade paneler ger i sitt obehandlade utförande en ruff känsla, där
den ohyvlade ytan ges fritt utrymme
att verkligen ta plats i rummet.

PANEL i taket 23

Dags att titta i taket.
Varje detalj i ett hem spelar en mer eller mindre framskjutande
roll för det totala intrycket i ett rum. Just innertaket kanske inte
är det du i första hand lägger märke till, med väggar och golv som
konkurrerar om uppmärksamheten. Men det gör det inte mindre
viktigt att välja rätt innertak. Montera en takpanel, behandlad
efter smak. Så har du ett tak som lever länge. Med andra ord: välj
ett tak som du verkligen vill leva med. Självklart väljer du också
vilken profil du vill, men de vanligaste idag är spårfas och v-fas.

Spårfas. Varje innertak har sina egna förutsättningar att utgå ifrån, som avgör vilken typ
av panel som bör användas. Basecos panel
med spårfas finns både som vitlaserad och
obehandlad, där den utmärkande profilen ger bra
möjligheter att skapa en tydlig riktning i ett rum.

V-fas. Vår panel med v-fas skapar
med sin mer diskreta profil en yta
som upplevs mer homogen. Panelen
finns både som vitlaserad, mörkgrålaserad och obehandlad.

Golvets
naturliga
uttryck
Ett Basecogolv kunde knappast ha placeras
i en mer passande miljö än just den här.
Världskulturmuséet i Göteborg. En levande,
pulserande smältdegel, där tusentals fötter
varje dag tar nya, utforskande steg. Och där
en oändlig mängd röster och konstnärliga
uttryck får möjlighet att komma till tals.
För det är ju bland annat det som ett golv
från Baseco handlar om. Möjligheten att
uttrycka sig. Vare sig det handlar om Världskulturmuséet eller din egen hemmamiljö.

Massiva furugolv

Massiva furupaneler

Trend Svart
Betsat och lackat

Trend Mörkgrå
Betsat och lackat

Trend Mörkbrun
Betsat och lackat

Trend Vit
Betsat och lackat

Trend Natur
Betsat och lackat

Antik Vit
Strukturborstat
och mattlackat

Antik Obehandlad
Strukturborstat

Antik Natur
Strukturborstat
och mattlackat

Antik Mörkbrun
Strukturborstat
och mattlackat

Antik Svart
Strukturborstat
och mattlackat

Classic Natur
Behandlat med
lut och olja

Classic Vit
Behandlat med
lut och vit olja

DIMENSIONER
TREND
ANTIK
CLASSIC
OBEHANDLAT FURU
OBEHANDLAT GRAN

tjocklek x bredd
14x113 mm, 20x113 mm, 20x135 mm, 25x155 mm, 25x180 mm
14x113 mm, 20x135 mm, 25x135 mm, 25x180 mm. 20x130 och 25x130 mm
14x113 mm, 20x113 mm, 20x135 mm, 25x135 mm, 25x155 mm, 25x180 mm, 30x180 mm
14x113 mm, 20x113 mm, 20x135 mm, 25x135 mm, 25x155 mm, 25x180 mm, 30x180, 30x230 mm
25x135 mm, 30x230 mm

Obehandlat furu

För ytterligare information om dimensioner, längder och sortering, se www.baseco.se
Tänk på att färgåtergivningen i trycksaken kan skilja sig något från produkterna.

Obehandlat gran

Slätspont svart antik
Strukturborstad
och laserad

Slätspont vit antik
Strukturborstad
och laserad

Spårfas vit
Laserad

Spårfas
Obehandlad

V-fas mörkgrå
Laserad

V-fas vit
Laserad

Slätspont vit
Laserad

Slätspont mörkgrå
Laserad

Slätspont
Obehandlad

Pärlspont vit
Laserad

Pärlspont
Obehandlad

Loftsgolv

DIMENSIONER
SLÄTSPONT
SPÅRFAS		
PÄRLSPONT
V-FAS 		
FINSÅGAD (rå yta)

V-fas
Obehandlad

tjocklek x bredd
14x120 mm, torkad till ca 10 %
15x120 mm
15x95, 15x120 mm
15x120 mm
15x120 mm

För ytterligare information om dimensioner, längder och sortering, se www.baseco.se
Tänk på att färgåtergivningen i trycksaken kan skilja sig något från produkterna.

Finsågad (rå yta)
Obehandlad

28 MONTERA PANELER

OBEHANDLADE PANELER 29

Lägga massiva trägolv och montera paneler.

Behandla och underhålla massiva trägolv och paneler.

Lägga golv. På vår fabrik torkas träet till en fuktighet
på ca 8 % som är vad vi i branschen kallar för ”möbeltorrt”. Detta för att golvet ska röra sig så lite som
möjligt efter inläggning. Man får inte glömma bort att
trä är ett levande material som anpassar sig efter omgivande luftfuktighet. Krympning eller svällning måste
man räkna med beroende på vilken luftfuktighet som
råder där golvet läggs. Bäst miljö för massiva trägolv är
när luftfuktigheten är 30–60 %.

Om du väljer ett obehandlat golv kan du behandla det
efter vilken nyans som passar bäst där det ska ligga. Du
bör också tänka hur mycket det kommer att nyttjas.
Om man väljer den vanligaste behandlingsmetoden
lut och olja, finns det ett antal golvoljor som hjälper
dig att få fram den nyans som önskas. Lutet gör att
träet behåller en ljusare nyans och öppnar porerna
i träet så att oljan tränger in lättare. Oljan framhäver
träets varma och naturliga utseende. Golvet kan även
behandlas med lut och såpa, vilket ger en vacker lyster
som ett gammaldags skurgolv.

Vi rekommenderar skruvning eller spikning där det
är möjligt. Detta för att varje bräda ska få röra sig
individuellt, samtidigt som det också är den enklaste
läggningsmetoden. Under den torrare perioden av året
kan det uppstå små krympspringor mellan brädorna.
Det går också bra att lägga ett golv från Baseco i
kombination med golvvärme.
Golvet kan även limmas flytande när skruvbart underlag saknas eller när man helt vill undvika springor
mellan brädorna. Golvet ligger flytande utan att vara
fast i underlaget och golvets rörelser sker då under
golvsockel mot sidovägg, varför tjockare golvsockel
bör användas. Att limma ett massivt trägolv tar normalt
längre tid än att skruva.

Fullständiga monteringsanvisningar finns på baseco.se
Montera paneler. Panelerna skråskruvas eller skråspikas fast i brädans fjäder. Om man väljer att skruva
fast panelbrädorna är det lämpligt att förborra för
att undvika eventuell sprickbildning och förslagsvis
används en skruv som försänks i träet. Om panelbrädorna istället spikas används lämpligen dyckert, som
slås in med en dorn för att inte skada träet.
Om panelen ska monteras på en jämn vägg som är
klädd med till exempel spånskivor kan de oftast spikas
eller skruvas direkt i underlaget. I annat fall, om underlaget utgörs av exempelvis gips eller betong, krävs
en spikläkt i trä som panelen kan fästas i. Spikläkten
placeras lämpligen med c-avstånd 600 mm. För panel
i innertak gäller samma förutsättningar som vid väggpaneler vad gäller montage. När träpanel ska monteras
på både väggar och i tak, är det bäst att montera
takpanelen först.

Baseco Classic. Efter läggning fukttorkas golvet första
gången med trägolvsåpa och vatten, 1:5. Använd vit
såpa för vitoljade golv och naturell såpa för golv behandlade med naturell olja. Vid rengöring, använd väl
urvriden trasa. Rum som utsätts för starkt slitage kan
med fördel tillföras ett extra skydd med underhållsolja innan golvet tas i bruk.

Baseco Trend. Efter läggning är golvet klart att användas. Vid våtrengöring används vanlig golvrengöring
och vatten. Rengör med väl urvriden trasa.
Baseco Antik. Efter läggning är golvet klart att användas. Vid våtrengöring används trägolvsåpa och vatten.
Rengör med väl urvriden trasa.
Baseco obehandlat. Basecos obehandlade trägolv ska
behandlas på plats efter läggning. Fråga din återförsäljare av ytbehandlingsprodukter om tips och råd.
Periodiskt underhåll – underhåll på lång sikt. Det periodiska underhållet behovsanpassas till vilket slitage
golvet utsätts för och hur det sköts. Mer information
hittar du på vår hemsida www.baseco.se.
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