
Vackra trägolv 
för användning i 
generationer
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för oss är skogen inte bara en fantastisk 
och förnyelsebar råvarukälla, utan ett sätt 
att leva och förvalta ett arv som redan gått 
i generationer och som kommer fortsätta i 
många fler.

Södra ägs av 52.000 skogsägare och det 
präglar vårt sätt att arbeta och att se på 
skogen och dess värden. En stor del av vår 
verksamhet består av att ta hand om skogen 
och dess tillväxt på bästa sätt, hela vägen 
från planta till ståtligt träd. Men också om 
att med respekt förädla det fällda virket till 

så högkvalitativa produkter som möjligt. 
För varje fällt träd, planterar vi minst tre 
nya, som kommande generationer kan vår-
da, skörda och så småningom ersätta med 
nya plantor. 

Skogen och dess träd är en förutsättning för 
ekologisk mångfald och kanske viktigast av 
allt – en av jordens viktigaste omhänder- 
tagare av koldioxid. 

En av världens viktigaste och 
mest fantastiska tillgångar

– Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät –

– Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) –
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en av de stora vinsterna med att kontroll-
era hela kedjan från planta till färdigt golv, 
är att vi vet exakt vad och hur vi producerar. 
Vi är stolta över vårt arbete och du kan vara 
trygg med att de Södraprodukter som du tar 
in i ditt hem är hänsynsfullt producerade. Vi 
arbetar målmedvetet för att miljöcertifiera 
så många delar som möjligt i vår verksam-
het, från arbetet i skogen till transporter, 
energianvändning och tillverkningsproces-
ser. Det är med stolthet vi idag kan leverera 
en överväldigande majoritet av närproduce-
rat certifierat virke till vidareförädling inom 

företaget. Restprodukter vid avverkning och 
sågspån från sågverken omvandlar vi till 
bioenergi som försörjer våra produktions- 
anläggningars energibehov. 

Vår verksamhet är ett ständigt pågående 
kretslopp och det vackra Södragolv du 
lägger in i ditt hem är resultatet av genera-
tioners engagerade omsorg om miljön och 
kärlek till sin skog, kombinerat med ett
gediget träkunnande och modern teknik 
under produktionsfasen.

Miljömedvetenhet 
längs hela kedjan
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vi har ett av marknadens bredaste trä-
golvssortiment med massiva trägolv och 
matchande parkettgolv i furu, ek och ask. 
Det innebär att du kan välja golv i samma 
ton och träslag i hela ditt hus, även om 
kraven och förutsättningarna skiftar 
mellan rummen. 

 SKA JAG VÄLJA ETT MASSIVT  
 GOLV ELLER PARKETT?
Ett massivt golv är en hel bräda som sågas ur 
en och samma stock. Det gör att det går att 
slipa om – om och om igen. Parkettgolvet är 

ett lamellgolv uppbyggt i tre lager, med en 
massiv furuplatta som stomme och ett extra 
tjockt omslipningsbart ytskikt. 

Furu är ett mjukt träslag, även om det yt- 
behandlas, vilket är bra att tänka på när 
man bestämmer vilket rum man ska lägga 
in det i. I rum med hårt slitage eller mycket 
spill är det klokt att välja ett hårdare träslag 

Rätt golv på rätt plats – 
frågor och svar om parkett- 
och massivt golv

– Furu massiv ljusgrå borstad –

Parkett Massivt

?
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så som ek och ask och en tålig ytbehandling. 
Det massiva golvet ger större valmöjligheter 
vad gäller bredd, tjocklek och längd, medan 
parkettgolven finns i fler varianter vad gäller 
färg och utseende.

Det är din smak i kombination och dina be-
hov som bestämmer vilket golv som passar 
dig och ditt hem bäst.

 LACKAT ELLER OLJAT?
 Både parkettgolvet och det massiva 
golvet kan fås ytbehandlat med olja eller 
lack. Ytbehandlingen gör golvet tåligare 
och om du väljer ett borstat golv är det 
något tåligare än ett slätt. De olika ytbe-
handlingarna kräver olika underhåll, ett 
oljat golv bör underhållas vid behov, medan 

det lackade golvet klarar sig utan underhåll 
under en relativt lång tid.

Vi ytbehandlar våra massiva furu- ek- och 
askgolv med en helt naturlig, växtbaserad 
hårdvaxolja som skyddar golvet mot smuts 
och spill. Vaxet lägger sig som ett skyddan-
de lager på ytan, samtidigt som den sköna 
träkänslan bibehålls. För att bibehålla den 
skyddande ytan behöver det massiva golvet 
oljas in med hårdvaxolja vid slitage.

Våra parkettgolv oljas med en miljövänlig 
naturolja som polerats in i träet. Det oljade 
parkettgolvet behöver oljas in direkt efter 
läggning och såpas regelbundet för att 
bibehålla sin skyddande yta.

– Furu massiv vitpigmenterad lack –

?
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– Ek massiv mörkbrun borstad –

Det är enkelt att underhållsreparera oljade 
golv vid behov.

Våra massiva furugolv finns även lackade 
med en klar, eller vitpigmenterad, blank 
UV lack utan lösningsmedel, som lägger sig 
på toppen och gör golvet lättstädat. Par-
kettgolvet lackar vi fem gånger med en klar 
mattlack, som ger  en slitstark yta, utan att 
träkänslan försvinner. Det lackade parkett-
golven kan underhållsrepareras vid behov, 
vilket vi inte rekommenderar vad gäller 
massiva golv.

 FÄRDIGBEHANDLAT ELLER   
 INTE?
Genom att köpa ett färdigbehandlat golv 
sparar du tid, men framförallt får du en 
ytbehandling som är utförd under opti- 
mala förhållanden och med ett garantrat 
professionellt resultat. Köper du ett obe-
handlat golv rekommenderar vi att du 
ytbehandlar det, men fördelen är att du
får det skräddarsytt efter din egen smak.

?
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 KAN JAG HA GOLVVÄRME OM  
 JAG VÄLJER TRÄGOLV?
Det går bra att använda golvvärme i kom-
bination med våra golv, om temperaturen 
aldrig överstiger 27 grader på ytan (inte 
heller under möbler eller mattor) och vär-
men fördelas jämnt, vilket bäst görs med 
vattenburen golvvärme. Det är också viktigt 
med ordentligt fuktskydd.  Läs mer på vår 
hemsida hur du bäst monterar och under-
håller ditt Södragolv.

 HUR RENGÖR JAG TRÄGOLVET  
 BÄST?
Ett trägolv dammsuger du och torkar av 
med en torr mopp. Vid behov används en 
fuktig mopp eller trasa. Om du vill använda 
rengöringsmedel uppmanar vi dig att följa 
de råd som följer med när du köper golvet.

? ?
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– Ask massiv vit borstad –
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Furu/Massiv 
FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Vit 
Kortgolv  
2350 längd

Slät, hårdvaxolja Kvistig 20x136
25x158

1020122350
1020192350

Vit Slät, hårdvaxolja Kvistig 15x112 
20x112 
20x136 
25x136 
25x158

102008 
102010 
102012 
102015 
102019

Vit 
Kortgolv  
2350 längd

Borstad, hårdvaxolja Kvistig 20x136 
25x158

1020132350
1020182350

Vit Borstad, hårdvaxolja Kvistig 15x112 
20x112 
20x136 
25x136 
25x158

102009 
102011 
102013 
102014 
102018

södragolv – golv för generationer

–Furu massiv vit slät –

NYHET! KORTARE GOLV FÖR ENKEL HANTERING
Nu finns de massiva ek- och askgolven, samt ett urval av furugolven i kortare 
längder som går att lasta in i en vanlig bil så att du enkelt kan transportera hem 
dem från butiken.

Ljusa golv

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd

!



11

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Vit 
Kortgolv  
2350 längd

Slät, hårdvaxolja Kvistig 20x136
25x158

1020122350
1020192350

Vit Slät, hårdvaxolja Kvistig 15x112 
20x112 
20x136 
25x136 
25x158

102008 
102010 
102012 
102015 
102019

Vit 
Kortgolv  
2350 längd

Borstad, hårdvaxolja Kvistig 20x136 
25x158

1020132350
1020182350

Vit Borstad, hårdvaxolja Kvistig 15x112 
20x112 
20x136 
25x136 
25x158

102009 
102011 
102013 
102014 
102018

Ljusa golv

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

vit Mattlack Kvistig 1 7582013802

Vit Borstad, oljad Kvistig 1 7582018802

Vitoljad Lutad, vitoljad Kvistig 1 7582017502

Grå Oljad Kvistig 1 7586019002

Furu/Parkett 

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Ljusgrå Slät, hårdvaxolja Kvistig 20x136 
25x158

102020 
102021

Ljusgrå Borstad, hårdvaxolja Kvistig 20x136 
25x158

102022 
102023

Vit- 
pigmenterad

Lackad Kvistig 15x112 
20x136 
25x136 
25x158

102029 
102030 
102031 
102032

Furu/Massiv 

– Furu massiv ljusgrå slät –

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd
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FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

 

Vit 
(Hjärter)  

Borstad, mattlackad Kvistig 1 
3

7414513027 
7414033027

 

Vitoljad 
(Klöver)  

Oljad Lugn 1 
3

7412017000 
7412037000

Vitoljad 
(Eriksberg) 

Oljad Kvistig 1 7416017000

 

Vit 
(Saltholmen)

Mattlack Kvistig 3 7417133008

 

Vit 
(Öland)

Mattlack Livlig 1 
3

7414013008 
7413033008 

Ek/Massiv 
FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Vit
Kortgolv
1800–2200 längd

Borstad, hårdvaxolja Kvistig 20x140 102089

Ek/Parkett 

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd

– Ek massiv vit borstad –

Ljusa golv
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FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

 

Vit 
(Hjärter)  

Borstad, mattlackad Kvistig 1 
3

7414513027 
7414033027

 

Vitoljad 
(Klöver)  

Oljad Lugn 1 
3

7412017000 
7412037000

Vitoljad 
(Eriksberg) 

Oljad Kvistig 1 7416017000

 

Vit 
(Saltholmen)

Mattlack Kvistig 3 7417133008

 

Vit 
(Öland)

Mattlack Livlig 1 
3

7414013008 
7413033008 

Ljusa golv

Ask/Parkett 

Ask/Massiv 

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

Vitolja 
(Polar)

Vitoljad Lugn 3 7442038008

Vit 
(Polar)

Mattlackad Lugn 3 7442033008

 

Vit 
(Jämtland)

Mattlackad Livlig 1 
3 7444013008

Vit 
(Saltholmen)

Mattlackad Kvistig 3 7447133008

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Vit
Kortgolv
1200–2400 längd

Borstad, hårdvaxolja Kvistig 20x140 102065

– Ask parkett vitoljad –

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd
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– Furu massiv obehandlad slät – 

Furu/Massiv 
FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ÖVRIGT ARTIKELNR

Klarvax Slät, hårdvaxolja Kvistig 15x112 
20x136 
25x136 
25x158

102000 
102001 
102002 
102003

Klarlack Slät, lackad Kvistig 15x112 
20x136 
25x136 
25x158

102033 
102034 
102035 
102036

Obehandlad Obehandlad Kvistig 15x112 
15x112
20x112
20x112 
20x136
20x136
25x136 
25x136 
25x136
25x158
25x158
25x158 
25x180 
25x180  
25x180 
30x85 
30x110 
30x110
30x136 
30x136 
30x180 
30x180 
30x225 
30x280

Rustik

Rustik

Rustik

Rustik 
Skarpkant

Rustik
Skarpkant
 
Rustik 
Skarpkant 
Skarpkant 

skarpkant 

skarpkant 

skarpkant 
skarpkant 
skarpkant

102037 
102058
102038
102016 
102039
102059
102040 
102060
102041 
102017
102061
102043 
102045 
102072 
102046 
102048 
102049 
102050 
102051 
102052 
102053 
102054 
102056 
102057

Naturfärgade golv

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd



15

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ÖVRIGT ARTIKELNR

Klarvax Slät, hårdvaxolja Kvistig 15x112 
20x136 
25x136 
25x158

102000 
102001 
102002 
102003

Klarlack Slät, lackad Kvistig 15x112 
20x136 
25x136 
25x158

102033 
102034 
102035 
102036

Obehandlad Obehandlad Kvistig 15x112 
15x112
20x112
20x112 
20x136
20x136
25x136 
25x136 
25x136
25x158
25x158
25x158 
25x180 
25x180  
25x180 
30x85 
30x110 
30x110
30x136 
30x136 
30x180 
30x180 
30x225 
30x280

Rustik

Rustik

Rustik

Rustik 
Skarpkant

Rustik
Skarpkant
 
Rustik 
Skarpkant 
Skarpkant 

skarpkant 

skarpkant 

skarpkant 
skarpkant 
skarpkant

102037 
102058
102038
102016 
102039
102059
102040 
102060
102041 
102017
102061
102043 
102045 
102072 
102046 
102048 
102049 
102050 
102051 
102052 
102053 
102054 
102056 
102057

Naturfärgade golv

Furu/Parkett 
FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

Naturoljad Lutad, oljad Kvistig 1 7582015502

– Furu massiv, klarvax slät – 

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd
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FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

Naturlack 
(Klöver) 

Mattlack Lugn 1 
3

7412013000 
7412033000 

 

Naturlack 
(Hjärter)

Mattlack Kvistig 1 7414513000

Naturlack 
(Vildek) 

Mattlack Kvistig 3 7417033000

Ek/Parkett 

Ek/Massiv 
FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Klarvax
Kortgolv
1800–2200 längd

Borstad, hårdvaxolja Kvistig 20x140 102063

– Ek massiv klarvax borstad – 

Naturfärgade golv

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd
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FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

Naturlack 
(Klöver) 

Mattlack Lugn 1 
3

7412013000 
7412033000 

 

Naturlack 
(Hjärter)

Mattlack Kvistig 1 7414513000

Naturlack 
(Vildek) 

Mattlack Kvistig 3 7417033000

Naturfärgade golv

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

 

Naturlack
(Spader)

Mattlack Livlig 3 7443033000Ask/Parkett 

Ask/Massiv 
FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Klarvax
Kortgolv
1200–2400 längd

Borstad, hårdvaxolja Kvistig 20x140 102066

– Ask massiv naturvax – 

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd
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Furu/Massiv 
FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Mörkgrå Borstad, hårdvaxolja  Kvistig 20x136 
25x158

102025 
102026

Mörkbrun Borstad, hårdvaxolja 
 

Kvistig 20x136 
25x158

102027 
102028

– Furu massiv mörkbrun borstad – 

Mörka golv

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd
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FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Mörkgrå Borstad, hårdvaxolja  Kvistig 20x136 
25x158

102025 
102026

Mörkbrun Borstad, hårdvaxolja 
 

Kvistig 20x136 
25x158

102027 
102028

Ek/Parkett 

Ek/Massiv 

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK ANTAL STAVAR ARTIKELNR

 

Brun 
(Lappland)

Oljad, rökt Kvistig 1 
3

7414115020 
7414135020 

Brun 
(Eriksberg)

Oljad, rökt Livlig 1 7416115020

Mörkbrun 
(Lappland Dark)

Oljad, extrarökt 
Oljad, extrarökt

Livlig 
Kvistig 

1 
3

7414115021  
7414135021 

FÄRG YTBEHANDLING UTTRYCK DIMENSION ARTIKELNR

Mörkbrun
Kortgolv
1800–2200 längd

Borstad, hårdvaxolja Kvistig 20x140 102064

– Ek parkett mörkbrun (Lappland) oljad rökt 1 stav – 

Alla mått anges i mm och avser täckande bredd
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har du visioner om ett speciellt golv för 
att skapa en unik miljö? Oavsett om du är en 
privatperson, eller arbetar med att designa 
miljöer professionellt kan vi förhoppningsvis 
hjälpa dig att förverkliga dina idéer.  Vi är 
ganska ensamma om att ha en multidimen-
sionell produktionskompetens. Det betyder 
i praktiken att vi både har högteknologisk  
utrustning som ger oss kapacitet att leverera 
till hela världen och att ständigt fortsätta 
utveckla vårt produktsortiment. Men vi har 
mer än så. I de jämtländska skogarna ligger 
vårt helägda Föllinge Hyvleri, där det finns 
ett djupt kunnande i konsten att göra riktigt 
bra massiva golv, i en stor mängd dimen- 
sioner och varianter. Golven från Föllinge 

är kända för sin höga kvalitet och för den 
stora flexibiliteten. Det ger oss goda möj-
ligheter att leverera massiva specialgolv på 
beställning – koniska golv, extra långa, extra 
breda eller extra smala. Eller varför inte ett 
golv i en alldeles egen färg? Om du har idéer 
som du vill förverkliga kan du prata med din 
byggvaruhandlare, eller direkt med oss. 

Massiva möjligheter



21

& massor av parkett
– Ek parkett natur (Hjärter) 1 stav – 

ENKEL LÄGGNING MED FANTAS-
TISKT SLUTRESULTAT 
Parkettgolven tillverkas av Berg & Berg, 
som är helägt av Södra. I decennier har de 
satsat kompromisslöst på kvalitet och som 
ett resultat av det – värde för pengarna  
Läggningen är smidig tack vare ett egen-
utvecklat och patenterat system – Svedloc 
Plus – som låser brädorna till varandra och 
lämnar en minimal skarv. Men det mest slå- 
ende är att slutresultatet blir förstklassigt. 
Väljer du att limma golvet  i noten får du en 
extra stark sammansättning av golvbrädor-
na. En styrka som gör ditt golv knarrfritt 
och stabilt, år efter år. 

En fördel med parkettgolv är att det finns 
så många spännande träslag, uttryck och 
färger att välja mellan. Vi har ett betydligt 
bredare utbud än vad som visas i den här 
foldern. Välkommen att besöka vår hem- 
sida berg-berg.com för att se samtliga av 
våra vackra parkettgolv eller prata med 
din fackhandlare.

 

Oavsett om du väljer massivgolv eller 
parkettgolv så är de tillverkade med samma 

omsorg och av samma typ av råvara – 
huvudsakligen från den svenska skogen.
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 Furu/Parkett 

Vitoljad 
Lutad 
Vitoljad

Naturoljad 
Lutad 
Oljad

Grå 
Oljad

LJUSA GOLV NATURFÄRGADE GOLV

 Furu/Massiv 

Vit 
Slät 
Hårdvaxolja

Vit 
Borstad 
Hårdvaxolja

Ljusgrå 
Slät 
Hårdvaxolja

Ljusgrå 
Borstad 
Hårdvaxolja

LJUSA GOLV

– Furu massiv mörkgrå borstad – 

Obehandlad Klarlack 
Slät 
Lackad

Klarvax
Slät 
Hårdvaxolja

NATURFÄRGADE GOLV

Mörkgrå 
Borstad 
Hårdvaxolja

Mörkbrun 
Borstad 
Hårdvaxolja

MÖRKA GOLV

Vit- 
pigmenterad 
Lackad

Vit 
Mattlack

Vit 
Borstad 
Oljad 

Produktöversikt
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 Ask/Massiv 

Vit 
Borstad 
Hårdvaxolja

LJUSA GOLV

 Ek/Massiv 

Vit 
Borstad 
Hårdvaxolja

Klarvax 
Borstad 
Hårdvaxolja

Mörkbrun 
Borstad 
Hårdvaxolja

NATURFÄRGADE GOLVLJUSA GOLV

 

Ek/Parkett 

Vit 
(Hjärter) 
Borstad 
Mattlackad

Vitoljad 
(Eriksberg) 
Oljad

Vit 
(Saltholmen) 
Mattlack

Vit 
(Öland) 
Mattlack

Vitoljad 
(Klöver) 
Oljad

LJUSA GOLV

 Ask/Parkett 

Vitolja 
(Polar) 
Vitoljad

Vit 
(Jämtland) 
Mattlackad

Vit 
(Polar) 
Mattlackad

Vit 
(Saltholmen) 
Mattlackad

Naturlack 
(Spader) 
Mattlack

LJUSA GOLV

Om något av de standardgolv du hittar i denna broschyr inte finns på lager i butiken, så kan du be dem beställa hem det.
Alla standardprodukter levererar vi inom några dagar till våra återförsäljare.

Klarvax 
Borstad 
Hårdvaxolja

NATURFÄRGADE GOLV

Naturlack 
(Klöver) 
Mattlackad

Naturlack 
Vildek 
Mattlackad

Naturlack 
(Hjärter) 
Mattlackad

Brun 
(Lappland) 
Oljad 
Rökt

Brun 
(Eriksberg) 
Oljad 
Rökt

NATURFÄRGADE GOLV MÖRKA GOLV

Mörkbrun 
(Lappland Dark) 
Oljad 
Extrarökt

MÖRKA GOLV

NATURFÄRGADE GOLV

Om något av de standardgolv du hittar i denna broschyr inte finns på lager i buti-
ken, så kan du be dem beställa hem det. Alla standardprodukter levererar vi inom 
några dagar till våra återförsäljare.

!



Södra Skogsägarna ekonomisk förening

adress  Skogsudden, 351 89 Växjö
telefon  0470-890 00
e-post   info@sodra.com,
hemsida  www.sodra.com

Södra är en av Europas ledande leveran-
törer av konstruktionsvirke och interiör-
träprodukter. Våra naturligt vackra och 
inspirerande interiörprodukter är produ-
cerade enligt ett genuint hållbarhetskon-
cept, där vi med kontroll över hela kedjan 
från planta till färdig produkt satsar stort 
på att minimera miljöpåverkan i alla led. 
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