
Golv och paneler
från hjärtat av Lappland





Naturlig kvalitet kommer 
inte utan starka rötter.

Trä är ett levande material. Och det 
krävs åratal av erfarenhet och genera
tioner av kunskaper för att ta tillvara 
dess egenskaper på bästa sätt. Tänk att 
varje enskilt träd som i slutändan blir 
ditt golv ska växa i hundra år innan det 
kan förädlas till ett massivt golv av 
högsta kvalitet. Då förstår du att 
kunskap och erfarenhet i den här 
branschen är inget man skyndar fram.

Utan sina förfäders kunskaper om trä 
hade familjen Abrahamsson aldrig 
kunnat driva sin verksamhet så fram
gångsrikt och ta varumärket Baseco så 
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ARVET  3

Familjen Abrahamsson.

Från vänster Monica, 

Krister, Daniel, Marcus 

och Patrik.

långt som de gjort. Baseco har blivit 
synonymt med riktigt genuin kvalitet. 
Kunskapen i kombination med den 
bästa råvaran – den senvuxna, lapp
ländska furan med sina täta årsringar 
och hårda kärnvirke – är grunden
för framgången. Förmågan att se 
människans behov och drömmar är det 
som gör skillnaden. 

Det är klart att det är en fördel att ha 
vuxit upp så nära naturen. Lika själv 
klart som att fabriken ska ligga mitt i 
barrskogsbältet. I Lappland. Där den 
senvuxna furan bestämmer.



Vi gör våra massiva trägolv och paneler av den lappländska furan  
som finns naturligt i våra omgivningar. Långa kalla vintrar ger trä 
med täta årsringar, något som i sin tur ger ett hårt virke som 
håller. För att våra golv och paneler ska bli så stabila som det 
bara är möjligt, torkas furan långsamt ner till en fuktkvot på  
8 procent, vilket kallas att den är möbeltorr. Allt för att uppnå 
den genuina kvalitet både dina fötter och ögon kommer att älska.

Furu
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   kärnfuru
      från
    lappland



Golv och fondvägg i Furu Patina Grå.
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Baseco Patina är strukturborstat och behandlat med 
hårdvaxolja. Borstningen ger en naturlig och rustik 
känsla och framhäver det massiva golvets karaktär. 
Hårdvaxoljan ger ett motståndskraftigt skydd mot 
smuts och spill. Ett tåligt golv med starkt uttryck.

Patina





Bilden visar golvet Antik Svart.

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. Med 
sin strukturborstade och mattlackade 
yta, samt åldrade elegans ger det 
möjligheter att skapa en interiör som 
känns naturlig och genuin.

Antik
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Baseco Modern är behandlad med den nya 
generationens ytbehandling; hårdvaxolja. 
Modern har det naturliga utseendet och den 
varma känslan som man bara hittar hos ett 
oljat golv. Hårdvaxoljan ger ett motstånds
kraftigt skydd mot smuts och spill.
Ett lättskött golv helt enkelt.

Modern

Furu Modern och Furu 
Obehandlad finns även 
som lamellparkett.

Bilden visar golvet
Furu Modern Vit.





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 och chansen 
att skapa ett rum med ett alldeles eget uttryck. 
Baseco Trend passar in i de flesta miljöer och 
finns i allt ifrån natur och vitt, till mörkare nyanser 
i grått och svart. Den infärg ade ytan skyddas 
behändigt av en mattlack.

Trend 

Bilden visar golvet Trend Grå.
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Det klassiska furugolvet har en självklar plats i den 
svenska byggnadstraditionen, som ett naturligt  
inslag i stugor och villor. Baseco Classic kombi
nerar fördelarna med dagens teknik för massiva 
trägolv, med känslan och egenskaperna hos ett 
gammaldags skurgolv. Golvet är behandlat med  
lut och olja.

Classic

Bilden visar golvet Classic Vit
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Ibland vill man bara låta träet berätta sin egen  
historia. Som det levande material det är. 
Basecos finsågade panel ger i både obehandlat 
och behandlat utförande en ruff okomplicerad 
känsla, tack vare den ohyvlade ytan. Att låta 
saker och ting vara enkelt naturliga är ibland 
det svåraste, men också det som ofta väcker 
de behagligaste känslorna.

Finsågad

Bilden visar panelen Finsågad Obehandlad.
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DÄRFÖR ÄR MÖBELTORRA
PRODUKTER ETT BÄTTRE  VAL

Bättre formstabilitet 
Mindre krympning
Jämnare och finare ytbehandling
Fler dimensioner att välja på



Pärlspont har en naturlig plats i svensk kultur
historia. Basecos pärlspont ger dig möjlighet att 
återskapa och bevara den genuina känslan.

Pärlspont



Trots namnet är slätspont inte på långa vägar ett 
slätstruket panelval. Tvärtom är den ett alternativ 
som sticker ut för den som söker ett samman
hållet intryck. Tack vare mindre framträdande 
skarvar bildas en relativt slät yta, som skapar en 
helhet. En nedtorkning till 8 procent fuktkvot gör 
att panelen behåller sin form och sitt utseende.

Slätspont

Bilden visar panelen Slätspont Antik Stengrå.





Få saker inspirerar så mycket som fjällvärlden. 
Panelerna i vår Fjällfloraserie finns i sju unika 
färger som har sin själ i den speciella lappländska 
floran. Samtliga paneler finns i fyra olika profiler 
och är färdigbehandlade. De är nedtorkade till 
8 procent fuktkvot för att minimera risken för 
krympning, och passar utmärkt att kombinera 
med något av Basecos massiva trägolv.
Bestäm själv vilken historia du vill berätta.

Fjällflora

Bilden visar panelen

Slätspont Fjällflora Renlav.
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Om du väljer Baseco Spårfas får du en vägg och innertakpanel med 
ett bredare spår som lätt ger klassisk känsla. Våra spårfaspaneler finns 
både som vitlaserad och obehandlad, där den utmärkande profilen 
hjälper dig att markera en tydlig riktning i rummet.

Spårfas

I taket sitter Spårfas Vit och på 

väggen panelen Slätspont Vit och 

Finsågad Obehandlad.



En diskret, men ändå skarp distinktion 
får du med Baseco Vfas, en vägg 
och innertakpanel med profil som 
upplevs mer homogen. Panelen finns 
som vitlaserad, mörkgrålaserad och 
obehandlad. Med andra ord ett taktfullt 
val som ger rummet attityd fast med 
finess.

I taket sitter V-fas Vit och på 

väggen panelen Slätspont Vit.

Vfas
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Den lappländska skogen innehåller stora mängder gran som är 
ett klassiskt träslag. Gran är av tradition ofta använt som golv 
och något man inte sällan hittar i äldre hus, lika beständigt som 
när det en gång lades in.

Gran är ett tacksamt träslag med lång livslängd. Träslaget på
minner om furu i sin hårdhet och kvalitet, men utseendet är ett 
annat. Golvet är något ljusare och utan den röda kärnan som 
furugolvet har. Granens kvistar är ofta fler i antal men mindre i 
storlek. Gran är med andra ord perfekt för dig som gillar ljusa, 
nordiska träslag av hög kvalitet.

Gran
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Baseco Modern är behandlad med hårdvaxolja.
Det skapar ett naturligt utseende och den varma
känslan som finns i ett oljat golv. Hårdvaxoljan ger
samtidigt ett motståndskraftigt skydd mot smuts och 
spill. Ett lättskött golv helt enkelt.

Modern

Bilderna visar

Gran Modern Natur



Kvalitet och ursprung är viktigt för oss på Baseco, men också 
att vara nyfiken och låta oss inspireras av vår omvärld.
Med all den tradition och yrkeskunskap som vi har i ryggen 
har vi utökat vårt lappländska sortiment med spännande och 
tåliga träslag som ek och ask. Båda med sina unika uttryck 
och egenskaper. 

Fånga inspirationen i vår nya produktserie med massiva 
trägolv i ek och ask. Färdiga att lägga, härliga att se på och 
underbara att gå på.

Ek och ask
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Ek
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Bilden visar golvet
Ek Modern Natur

Ek har förmågan att ge en tidlös anda var än man placerar det. 
Oavsett om det är i form av en möbel eller ett massivt trägolv, 
har träslaget en naturlig styrka och elegans. Våra ekgolv finns 
precis som det övriga sortimentet i olika stilar och utföranden, 
bland annat behandlat med hårdvaxolja som gör  golvet mycket 
slitstarkt och tåligt.



Bilden visar golvet
Ek Modern Vit.

Classic, behandlat med olja

Modern, behandlat med hårdvaxolja

Antik, strukturborstat och behandlat med hårdvaxolja

Obehandlat

32  GOLV I EK

Ek Modern samt
Ek Obehandlad
finns även som lamell-
parkett





Ask Select Modern är ett golv med jämn färgton 
och väldigt få kvistar. Golvet är behandlat med 
hårdvaxolja som ger en naturlig och lättskött yta.
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Ett lyckligt möte mellan karaktär och känsla är alltid svårslaget. 
Ask, med sitt i grunden ljusa och tydliga mönster, får verkligen 
rummet att leva och vara naturligt inbjudande. Det här massiva 
hårdträgolvet från Baseco finns i behandling med hårdvaxolja, 
som gör golvet än mer slitstarkt och lätt att anpassa efter din stil.

Ask



Ask Rustik Modern Natur.

Rustik Modern, behandlat med hårdvaxolja

Select Modern, behandlat med hårdvaxolja

Obehandlat

Obehandlat

Ask Select finns även
som lamellparkett.



Bilden visar golvet
Ask Select Modern Natur.



Natur BrunVit Grå

Modern, behandlat med hårdvaxolja

Natur Vit

Classic, behandlat med lut och olja

MASSIVA FURUGOLV MASSIVA GRANGOLV

Natur SvartVit

Antik, strukturborstat och mattlackat

Furu Modern och 
Furu Obehandlad 
finns även som 
lamellparkett.

Natur Vit

Modern, behandlat med hårdvaxolja

Furu

Obehandlat

Loftsgolv

Obehandlat
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Natur SvartGrå

Trend, betsat och lackat

Vit

Natur GråBrun

Patina, strukturborstat och behandlat med hårdvaxolja

Vit

MASSIVA EKGOLV

Natur Vit

Classic, behandlat med olja Modern, behandlat med hårdvaxolja

Natur Vit Obehandlat Ek Modern samt
Ek Obehandlad
finns även som  
lamellparkett.

Antik, strukturborstat och behandlat med hårdvaxolja

Natur BrunObehandlad Vit Grå

GråBrun



Obehandlad

Obehandlad

MASSIVA ASKGOLV

Rustik Modern, behandlat med hårdvaxolja

Natur NaturVit VitRustik, obehandlat Select, obehandlat

Fjällflora

Lappspira Brudkulla

Fjällklocka Fjällkvanne

Renlav Manlav

Kolstarr

Fjällflora finns i fyra olika profiler, 
Slätspont, Pärlspont, Spårfas och V-fas. 
Panelerna är färdigbehandlade och
finns tillgängliga som beställningsvara.
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Select Modern, behandlat med hårdvaxolja

MASSIVA FURUPANELER

Vit

V-fas

ObehandladMörkgrå

Ask Select finns även 
som lamellparkett.

Vit, laserad

Snövit

SnövitSnövit

Mörkgrå, laserad

Slätspont

ObehandladVit, laserad

Vit Snövit Stengrå

Stengrå

Svart Kolsvart

Snövit

Slätspont Antik

Spårfas

Vit, laserad

Finsågad

ObehandladVit, laserad Vit, laserad
Med spår

Obehandlad
Med spår

Pärlspont



Baseco Golv AB  Box 86  924 21 Sorsele.  Tel 0952550 10  epost: info@baseco.se  www.baseco.se
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