Boka dina
furugolv nu

Vi valde massiva
furugolv från
Schedewij

– för leverans
om 150 år

Resultatet är oerhört vackra, personliga och unika
golv. Både vi och ägaren är mycket nöjda med
resultatet.”
Johan Lewenhaupt, Långdunker

Här är några röster från dem som valt våra unika
golv och använt dem i skilda miljöer.
Magnus Rydén, arkitekt SAR/MSA
”Vi har ritat och byggt både nya hus och återskapat gamla hus och byggnadsstilar efter traditionella förebilder, bland annat i den jämtländska
fjällvärlden. Eftersom uppdragsgivaren ville ha
både en gammaldags atmosfär och en exklusiv
och unik karaktär använde vi furugolv från
Schedewij. Den mycket höga kvalitén, brädornas
tjocklek och den månghundraåriga karaktären
avgjorde valet. Vi har lagt golven i såväl stora
samlingsutrymmen som i kök, sovrum och hallar.
Till och med i badrum. Dessutom har vi golvvärme under alla furugolv, sammanlagt över 800 m².

Mer än ett sekel – så lång tid tar
det ofta för den lilla tallplantan att
växa upp till den raka och resliga
fura vi använder till breda, massiva
furugolv av allra högsta kvalitet.
Men du slipper vänta i hundra år.
Våra förfäder har planterat tallar och
vårdat dem genom decennierna, och
det är frukterna av generationers
arbete vi kan skörda nu
– och leverera till dig.

Peter Westermark, Stora Tveta
”Vi försöker återskapa det gamla i vårt hus, och
vid ombyggnad av köket ville vi ha ett gammaldags brett furugolv med konade golvbrädor. När
vi sedan såg golven från Schedewij fastnade vi
direkt för de breda, tjocka golvtiljorna, kärnvirket
och för att de ser vackert gamla ut. Hade vi känt
till dessa golv när vi började arbetet med huset
hade vi lagt dem i alla rum.”
Erik Kåbring
”Jag har byggt ett helt nytt hus och har blandat
olika golvmaterial, mest sten och klinkers. Men i
vardagsrummet och arbetsrummet ville jag ha
något extra – och furugolven från Schedewij är
verkligen något extra. Fantastiskt vackra att se på
och sköna att gå på. Dessutom fungerar det alldeles utmärkt med golvvärmen under furuplanken.”
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text- & bildproduktion ab

Furugolven från Schedewij Säteri återfinns i
många olika miljöer. De fungerar i moderna
nybyggnationer där ägare och arkitekter kräver kvalitet och unikt utförande. I äldre miljöer
där gammal byggnadskultur skall förvaltas
eller återskapas är valet givet.

”Jag fick tips om golven från Schedewij eftersom
vi är grannar. När vi gjorde en större renovering
av köket, serveringsrummet och lilla matsalen fick
vi riva upp ett fantastiskt gammalt furugolv. Vi
villa absolut ha något liknande och det golv som
levererades av Schedewij överträffade våra högsta
förväntningar. Det golv som levererades bestod till
och med av bredare tiljor än det gamla golvet. Nu
behöver vi bara vänta ca 300 år på att det nya
vackra golvet skall åldras med samma skönhet
som det gamla.”

Det tar tid att göra riktiga golv!

Ett hundraårigt
furugolv

Så läggs golven
Noggrant underarbete och avvägning
ger förutsättningar
för ett plant och
jämnt golv.

Fakta om furugolv
från Schedewij
Tjocklek
Golvbrädorna är normalt hyvlade till 32 mm
tjocklek men kan vid behov hyvlas tunnare.
Tjockleken bör dock inte understiga 28 mm.

Längd
Gammaldags gedigna furugolv ”lever”
och rör sig. Rätt
anslutning vid väggar och dörrar ger
golvet rörelseutrymme.

Det tar tid att skapa ett riktigt furugolv!
Tillräckligt grova tallar är inte särskilt vanliga.
När vi hittat rätt träd, minst 35 cm grovt i
toppänden, är det dags för huggning.
Tallarna huggs på senvintern. Följande vår
sågas stockarna till plank med barken kvar på
kanterna. Planken får behålla sin naturliga
bredd och smalnar förstås av mot toppänden.
Stockarna klyvs som man skivar en ost, med
kanterna kvar.

Två års torktid
Planken staplas sedan med luftande ströläkt emellan. De får ligga staplade ute under sommaren för
att torka – precis som man gjorde förr. I början
av hösten körs staplarna inomhus där de får stå
ett år fram till nästa höst. Då först har plankorna
riktigt ”dött” och är klara för att förvandlas till
golvplank.
Först när vi får en beställning plockar vi fram
plank med de rätta längderna och bredderna,
efter ritning och önskemål. Planken körs upp till
gårdens gamla sågverk där de kantas. De sågas i
den form de redan har – bredare i rotänden och
avsmalnande mot toppänden.
I nästa steg torkas plankorna i en varmluftstork i
ca 70 graders värme. Fördelarna med varmlufttorkning i det här skedet av tillverkningen är

flera, till exempel att alla sporer som alltid finns i
trä dör och att planken inte slår sig (vrider sig) så
mycket. Det tar bara ca 10 dagar att få ned fuktigheten i planken till önskad nivå – ca 8%.
Sedan återstår bara hyvling och spontning innan
golvbrädorna är klara för leverans.

Golvbrädorna finns i längder från 3 m upp till
5,5 m.

Bredd
Golvbrädorna finns i två utgångsbredder: bred
och extra bred.
Bred: Ingen golvbräda är smalare än 25 cm
(25 – 29 cm) i toppänden. I rotänden kan bredden vara upp till 40 cm.

Kantade, torkade,
spontade och klara
för läggning.

Extra bred: Ingen golvbräda är smalare än 30
cm (30-40 cm) i toppändan. I rotänden kan
bredden vara upp till 50 cm.

Leveranstid
Leveranstiden för ett normalstort golv är 3-4
veckor från beställningsdagen. Större golv eller
specialbeställningar levereras enligt särskild överenskommelse.

Gammaldags hantverk
Allt arbete med plankorna sker här på gården. Vi
använder gamla maskiner, lite ny teknik och
nygamla idéer när vi skapar ditt golv. Vårt
arbetssätt och känsla för kvalitet för oss kort sagt
så långt från industriproducerade, hoplimmade
golv man kan komma.
Ditt massiva, gedigna furugolv blir unikt. Det
finns inget annat – inte någonstans.

”Det sitter lite i händerna” medger våra
rutinerade hantverkare.

Du kan välja ett gammaldags massivt furugolv för
att bevara känslan i ett gammalt hus. Men du kan
lika gärna välja det vackra golvet i den allra
modernaste miljö. Känslan finns alltid där – känslan av värme, tradition, kvalitet och hantverkskunnande.

Furugolvet kommer att leva och åldras vackert
under många, många år. Det kommer att vara till
glädje för dess ägare i generationer. För oss betyder det att vi nog aldrig mer får leverera golv till
dig. Det är lite trist, men det har onekligen en
poäng. Och det gör oss lite stolta.

Golven bör helst läggas i anslutning till leveransen. Kan golven inte läggas på plats direkt skall
de förvaras, väl upplagda på ett plant underlag,
i ett uppvärmt utrymme till dess läggning kan
göras.

Inläggning
Vi hjälper, tillsammans med våra rutinerade hantverkare, gärna till med att lägga in golven.

Kontakta oss
Vi har bara engångskunder

Hantering

Schedewij Säteri
642 93 Flen
Tel: 0157-310 17
Fax: 0157-311 02
Mobil: 070-873 13 97
info@skedevigard.se
www.skedevigard.se

Priser
Vi lyssnar till dina önskemål och ger därefter ett
kostnadsförslag för just ditt golv.

