
Stabil og lokalt produsert
Maxwear har mange gode egenskaper, fra det lave 
lydnivået til den imponerende slitestyrken og den stabile 
konstruksjonen. I tillegg produseres det i vår egen fabrikk
i Sverige, av fagfolk med lang erfaring. Alt dette garanterer 
et kvalitetsprodukt som både du og vi kan leve med  
i mange år. På golvabia.no finner du hele utvalget av 
tregulv, fliser samt tekstil og vinylgulv.

Myk slitestyrke,
tøff komfort 
Maxwear er oppbygd av nøye utvalgte komponenter
som sammen gir en revolusjonerende kombinasjon
av komfort og tekniske egenskaper. Et nytt material
som tilbyr flere fordeler og som oppfyller ekstremt
høye krav til både slitasje, støyegenskaper og
attraktivt utseende.

Beskyttelsesimpregneringen  
av skjøtene gir større  
motstandskraft mot fukt 
enn vanlige klikkgulv av  
trefiber-material.

Toppskikt av 0,55 mm
herdet vinyl er et mykseigt
og ekstremt holdbart
material som dessuten
gir svikt og demper støy.
Preget korning øker både
utseendet og følelsen.

Kjernen av HDF-treskive  
i reel dimensjon gjør gulvet 
stabilt. Klikklöpningen 
av typen 5G gjør gulvet 
ekstremt lettlagt.

Baksiden har naturkork, 
som gir gulvet komfort og 
lyddempende egenskaper.

www.golvabia.no

USLÅELIG KOMFORT
Toppskiktet på Maxwear er av en

vinyl som gir myk svikt og
som føles varmt og behagelig.

På baksiden er det et  
støyreduserende korklag.

HOLDBARHET I DYBDEN
Maxwear er holdbart mot mer

enn bare slitasje på overflaten.
Seigheten gjør det motstandsdyktig  

til og med mot slag og støt uten at  
knusemerker eller sprekker oppstår.

ATTRAKTIVT UTSEENDE
Høykvalitets mønstre i forskjellige  

treslag og nyanser kombineres med  
pregning. Dette både forsterker  

mønsteret,korning og gir en  
behagelig overflate.

LETT Å LEGGE
Maxwear er et lettlagt klikkgulv

som legges på samme måte som  
vanlige tre- og laminatgulv.

Underlagskorken er dessuten  
integrert i gulvet.
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Trendiga mönster  
med naturlig känsla

KRÄVANDE HEMMILJÖER
Maxwear är ett bra alternativ i hem där slitaget på 
underlaget är hårt, men där man också vill uppnå  
hemtrevlig komfort och låga ljudnivåer.

UTSATTA UTRYMMEN
I utrymmen där golvet ibland utsätts för hårda  
påfrestningar är Maxwear behagligare än klinker  
och tåligare än trä.

OFFENTLIG MILJÖ MED KOMFORT
I offentlig miljö med stora påfrestningar av frekvent gångtrafik 
kan Maxwear vara ett snabbt och lättlagt alternativ med hög 
komfort, slitstyrka och god bullerdämpning.

Ek Coffee  |  116120

Ek Sand  |  116116

Ek Raw  |  116123

Ek Classic  |  116124

Ek Foggy  |  116113Ek Mountain  |  116117 Ek Vintage  |  116101

Ek Dusk  |  116118

Ek Grey  |  116114

Portland  |  115551 Dolomit  |  115552 Basalt  |  115553

Ek Smokey  |  116119

Ek Timber  |  116122

Ek Nordic  |  116121

Tålig komfort
Golvabias egenutvecklade golvmaterial Maxwear är en  

attraktiv kombination av mjuk känsla och slitstyrka.  

I ett och samma material förenas extrem tålighet med 

inbjudande komfortegenskaper. Ytan på Maxwear är 

slitstark och behagligt komfortabel. Den höga komforten 

förbättrats ytterligare med ett inbyggt ljud  dämpningsskikt 

av kork och tåligheten för bättras av en skydds  impregnering 

av klickfogarna.

Plankmönster  1190x195 mm

Stone  1190x299 mm

Portland  |  115551
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KREVENDE HJEMMEMILJØER
Maxwear er et godt alternativ i hjem hvor det er stor
slitasje på underlaget, men der man også vil oppnå
hjemmekoselig komfort og lavt lydnivå.

UTSATTE OMRÅDER
I rom der gulvet utsettes for tøffe belastninger, av for
eksempel utesko, er Maxwear behageligere enn fliser
og mer holdbart enn tre.

OFFENTLIG MILJØ MED KOMFORT
I offentlige miljøer med store belastninger fra hyppig
gangtrafikk kan Maxwear være et raskt og lettlagt alter-
nativ med høy komfort, slitestyrke og god støydempning.

Holdbar komfort
Golvabias egenutviklede gulvmaterial Maxwear er en  

attraktiv kombinasjon av myk følelse og slitestyrke.  

I ett og samme material forenes ekstrem holdbarhet 

med innbydende komfortegenskaper. Den høye komforten 

økes ytterligere med et integrert lag av naturkork som  

reduserer lyd. Holdbarheten forbedres ytterligere av  

beskyttelsesimpregnering av klikklöpningen.

Moderne mønstre  
med naturlig følelse
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