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Golvtrender 2015
Flera trender i ett golv – svart naturmaterial med ruff känsla och struktur,
golvet Njudung från Kährs. Se fler inspirerande trendgolv i bifogade bilder.
Golvet är en bra grund att stå på för att lyfta fram årets trender. Hos
golvtillverkarna ser vi flera trendiga tendenser som skapar rätt känsla. Svart
i svart, eller grafiskt svartvitt, gärna med struktur och en ruff yta. Naturliga
material och organiska former lyfter in naturen i hemmet liksom himmels-

och havsblått i olika nyanser. Flera leverantörer lanserar också LVT-golv
(Luxury Vinyl Tiles) i färger och mönster som ger maximal frihet, eftersom
plattorna enkelt kan kombineras och ändras.
Bilder på nedanstående golv, se bifogat!
Blått som himlen och havet i mjuka organiska former
Stream i svenska Bolons helt nya kollektion Flow med inspiration från
världshaven.Golvets baksida är tillverkat av återvunnet material från egen
avfallsanläggning. www.bolon.com
Grafiskt mönster med schackrutigt golv
Nordic Flooring från Ehrenborgs, EP 96404 + EP 96407, ett ftalatfritt LVTgolv. www.ehrenborg.se
LVT-golv för snabb installation och trendig förändring
En bra lösning för miljöer där man enkelt vill kunna förändra känslan, som
till exempel i butiker. Limmas inte och installeras smidigt med ”fold-down”
klick. Lanseras av flera leverantörer. Här iD Inspiration, Click White Oak Grey
från Tarkett. Ett ftalatfritt golv som finns i 22 olika trämönster.
www.tarkett.se
Flera trender i ett golv – svart naturmaterial med ruff känsla och struktur
Golvet Njudung från Kährs, rustik 1-stav/planka i ek, ytbehandlad med
mörkpigmenterad linolja. Hårt borstad, handskrapad, med sågmärken och
fasade kanter. www.kahrs.se

Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga
branschled och representerar 300 golventreprenörer och 41 golvleverantörer.
GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk
rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag
administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR
Golvåtervinning.
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