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art stavparkett

Beskrivning: Massiva stavar för fallande eller mönsterläggning. 

Dimensioner: 16x68x204, 272, 340, 408 samt 612 mm (Gäller ek. För övriga träslag kontakta oss  
  för mer information)

Träslag:  Europeisk ek som standard. Vanligtvis har vi även ask och merbau på lager. Övriga  
  träslag levereras mot beställning. 

Sorteringar: Prime, Natur eller Rustik 

Utförande: 4 sidig not och spont. Staven tillverkas i både höger och vänster utförande för att  
  möjliggöra mönsterläggning.

Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.

Yta:  Obehandlad

Applicering: I första hand limning med art parkettlim alternativt spikning

Emballage: Krymplastade buntar med buntband. ca 1m2/bunt (1.67m2 / bunt-612mm).

art stavparkett | svartek

Beskrivning: Massiva stavar rökbehandlade i sluten process med ammoniak vilket fäller ut   
  garvsyra och skapar en genomfärgad stavparkett med mörkbrun/svart utseende.  
  Lämplig för  fallande läggning eller mönsterläggning (dock begränsad då den inte  
  tillverkas i höger/vänster utförande)

Dimensioner: 20x70x400-1000 mm

Träslag:  Tillverkas endast av europeisk ek.

Sortering: Standard

Utförande: 4 sidig not och spont.

Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.

Emission: Testad enligt NTBuild 438:1995 

Yta:  Obehandlad

Applicering: Limning med art parkettlim

Emballage: Krymplastade buntar med buntband. ca 0.7m2/bunt.

art shipmaster

Beskrivning: Massiva stavar för fallande läggning eller tegelförband. Stavarna har en urfräsning  
  (6x6 mm) där en intarsialist i valfritt massivt träslag monteras vid läggningen, för   
  att skapa ett skeppsdäcks utseende.

Dimensioner: 16x68x408 mm

Träslag:  Europeisk ek som standard. Övriga träslag levereras mot beställning.  

Sorteringar: Prime, Natur eller Rustik 

Utförande: 4 sidig not och spont. Vanligtvis läggs varannan stav med intarsialisten för att få   
  harmoni i utseendet.

Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.

Yta:  Obehandlad

Applicering: I första hand limning med art parkettlim alternativt spikning

Emballage: Krymplastade buntar med buntband. ca 1m2/bunt.

teknisk specifikation
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art tilja | 20

Beskrivning: Massiv golvtilja

Dimensioner: 20x130, 150 x 600-2000 mm. Levereras i mixade längder, vanligtvis med ca 10%  
  under 1000 mm, majoritet mellan 1100-1800 mm.

Träslag:  Europeisk ek som standard. Övriga träslag levereras mot beställning. 

Sorteringar: Samsorterad. Detta innebär ett utfall av stockens olika delar. 

Utförande: 4 sidig not och spont. Vid specialtillverkning kan rakkapade kortändar förekomma.

Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.

Yta:  Obehandlad. Alternativ med UV olja fi nns mot beställning.

Applicering: Limning med art parkettlim alternativt skruvning

Emballage: Tiljorna ligger förpackade i lådor med varierande längder, totalt ca 1.8-2.0 m2/låda.

art tilja | 14 

Beskrivning: Massiv golvtilja speciellt framtagen för golvvärme. Även lämplig vid renovering pga  
  bygghöjden.

Dimensioner: 14x130 x 500-2400 mm. Levereras i mixade längder, med max 15% 500 mm,   

  övrigt mellan 1200-2400 mm.

Träslag:  Svensk vuxna träslag såsom ek, ask, al och björk.

Sorteringar: Samsorterad. Detta innebär ett utfall av stockens olika delar. 

Utförande: 4 sidig not och spont. Vid tillverkningen av denna tilja har extra omsorg lagts vid   

  torkprocessen för att ta bort spänningar samt uppnå maximal jämnhet i fuktkvoten.  
  Detta för att anpassa tiljan till golvvärme.

Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.

Yta:  Obehandlad men putsad ner till korn 100, dvs. ingen parkettslipning behövs.

Applicering: Limning med art parkettlim alternativt skruvning

Emballage: Tiljorna ligger förpackade i lådor med varierande längder, totalt ca 3.4 m2/låda.

Special tillverkning

Om alternativa dimensioner, träslag eller utförande önskas av stav eller tilja, erbjuder vi 

gärna detta. Om Du har idéer som skall förverkligas eller frågor kring vilka möjligheter som 

råder, ber vi Dig kontakta oss för vidare information.

Art_broschyr_orig.indd   Avs1:54Art_broschyr_orig.indd   Avs1:54 07-02-14   09.03.0207-02-14   09.03.02



55

art mosaik

Beskrivning: Massiva små stavar monterade i olika modulutförande såsom t ex tegelförband   
  (engelskt mönster), ruta, eller fi skben

Dimensioner: stavens storlek är 8x23x160 mm. Vanligtvis är modulerna ca 320x640 mm i storlek,  
  men detta kan variera beroende på mönster.

Träslag:  Ek, rödek, ask, bok, körsbär, merbau, mukusi, doussie, 
  panga panga. Fler kan erbjudas mot beställning.

Sorteringar: Prime, Natur alt Rustik

Utförande: Stavarna sitter monterade på ett nät i varierande mönster (se sidan 29 för mer 
  information kring dessa mönster).

Torkning: Enligt EN13226 (tidigare DIN)

Applicering: Limning med art parkettlim

Yta:  Obehandlad

Emballage: Mosaikparketten ligger förpackade i varierande storlek beroende på mönster och 
  träslag. Kontakta oss för mer information.

art mosaik | industri

Beskrivning: Massiva små stavar monterade på högkant i modul.

Dimensioner: stavens storlek är 23x8x160 mm. Vanligtvis är modulerna 160x320 mm.   
  Även 8x8x160 mm kan fås mot beställning.

Träslag:  Som standard fi nns ek och ask, men andra träslag kan erbjudas.

Sorteringar: Standard (produkten har en varierande sorteringsgrad men eftersom staven står på  
  högkant upplevs inte kvist och oroligheter i ådring på samma sätt).

Torkning: Enligt EN13226 (tidigare DIN)

Applicering: Limning med art parkettlim

Yta:  Obehandlad

Emballage: Industriparketten ligger förpackade i varierande storlek beroende på mönster och  
  träslag. Kontakta oss för mer information.

art mosaik | bas parkett

Beskrivning: Massiva stavar monterade i moduler i olika mönster såsom tegelförband (engelskt  
  mönster), ruta, eller fi skben. 

Dimensioner: stavens storlek är som standard 10x42x210 mm, men det fi nns även 10x50x250mm.

Träslag:  Ek som standard men även ask och mukusi kan erbjudas.

Sorteringar: Prime, Natur alt Rustik (gällande ek, övriga endast i natur)

Utförande: Stavarna sitter monterade på ett nät i engelskt mönster, som standard.

Torkning: Enligt EN13226 (tidigare DIN)

Applicering: Limning med art parkettlim

Yta:  Obehandlad

Emballage: Basparketten ligger förpackade i varierande storlek beroende på mönster och   
  träslag. Kontakta oss för mer information.

Grafi sk form: Skaparbyrån.se | Foto: Martin Olsson
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