
SKANDINAVISK TIDSKRIFT 
OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK 
ÅRGÅNG 46 | PRIS SEK 60 | NR 1 2017

Flytande och formbart 
blir fast och hållbart
Så fungerar avjämningsmassa och spackel

Gar-Bo misskrediterar plattsättare
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Den här tidningen innehåller 
självklart ett stort reportage från 
Domotex, först ut i mäss-säsongen 
med att presentera årets golvnyheter 
14 – 17 januari. Vi kan även 
rappor tera från BAU som följde 
omedelbart efter, 16 – 21 januari. 
Svenska Stockholm Furniture & 
Light Fair, som går 7 – 11 februari, 
återkommer vi till i nästa nummer. 

Mycket annat intressant och mat-
nyttigt kan vi också bjuda på. 
Som en initierad förklaring om 
hur avjämningsmassor och spackel 
egentligen fungerar. Som en presen-
tation av nya praktiska verktyg för 
våtrumsarbete. Som en genomgång 
av grunderna i att lägga textilgolv. 
Med mera, med mera.

START FÖR 
MÄSS-
SÄSONGEN

OMSLAGSBILD: Från Innovations Domotex
FOTO: Hannovermässan
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DOMOTEX OCH BAU 
– ETT MELLANÅR NÄR MAN   VILAR UPP SIG

I ett kallt men snöfattigt Tyskland ägde de två 
stora mässorna Domotex och BAU rum i mitten 
på januari. Med datumen lagda så att man kan 
besöka båda utan problem. Och riktigt frossa i 
golvmaterial.

› TEXT: 
Thomas Åkerblad
› FOTO:
Thomas Åkerblad, 
Domotex- och BAU-
mässorna samt 
respek tive leveran-
törer

Sedan snart 30 år är Domotex – 
värld ens största golvmässa – i tyska 
Hannover – startskottet för det nya 
”golvåret”. I år ägde mässan rum 
14 – 17 januari. 40 000 besökare från 
mer än 100 länder såg det nyaste som 
finns att se på golvmarknaden från 
drygt 1 400 utställare. Hela 68 pro-
cent av besökarna på Domotex kom 
från andra länder än Tyskland, vilket 
stadfäster mässans internationella ka-
rak tär.

BAU- mässan i München var 
öppen 16 – 21 januari och påstår sig 
vara världens största byggmässa med 
över 250 000 besökare, varav 80 000 

är utländska. Något som inte känns 
omöjligt när man passerar igenom 
de många mässhallarna. Gångarna 
är mycket trängre än i Hannover, så 
man måste armbåga sig fram! Av 
hallarna är två ägnade åt golvmaterial 
och golvprodukter. Det finns även 
ytterligare hallar för kakel och klin-
ker.

För tio – femton år sedan hade 
leverantörerna ofta montrar på båda 
mässorna men nu är det oftast så att 
man väljer den ena eller andra mässan 
men inte båda. Det blir helt enkelt 
för dyrt, även om Domotex är en 
inter nationell mässa och BAU en 
nationell och de därmed har olika 
besökargrupper. En skillnad är också 
att på BAU säljs det mer medan 
Domotex är mer ett skyltfönster mot 
hela världen. Alltså intäkter på sikt 
men kanske inte just nu. Långsiktig-
het kontra pengar i fickan genast.

TRENDER OCH TENDENSER
På trägolvssidan var det större och 
bredare plankor som gällde. Fisk-
bensmönster var mycket populärt i 
montrarna. Något som till och med 
märktes på de imiterade trägolvs-
mönstren på plast och laminatgolv.

Leverantörerna av olja och lack 
var starkt representerade i år och flera 
hade byggt upp delar av tillverknings-
linjer i sina montrar för att visa hur 
ytbehandlingarna kunde läggas på i 
fabrik på ett enkelt sätt. Olika sätt 
att få fram färgeffekter med nya 
lacker och oljor visades också. Samt 
hur snabbt och enkelt nya UV-tek-
niker kan ge en färdig yta.

› HÄR VISAS påläggning av olika skikt med 
hårdvaxolja i Saicos monter.

› FISKBENSMÖNSTER
överallt! Den här 
italienska tillverkaren 
har till och med fisk-
bensmönster på 
dörren.
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DOMOTEX OCH BAU 
– ETT MELLANÅR NÄR MAN   VILAR UPP SIG

› RUBIO MONOCOTE visar olika typer av testanläggningar för sin nya UV-härdade olja där 
UV-ljuset är baserat på LED-teknik.

› FORTSÄTTNING 
på sid 12

› SOM SMÅ LÄMLAR
travar alla på genom 
snöslasket fram till 
Domotex-mässans 
huvudentré, Messe 
Nord, på lördagsför-
middagen när mässan 
öppnar.
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Utvecklingen inom LVT- områ det – 
det vill säga designgolven – verkar 
dock ha kulminerat. Nu har de flesta 
leverantörer sådana produkter i sina 
sortiment och det gäller främst att 
förfina och förbättra de produkter 
man redan har. Här syns också en 
tendens till att leverantörerna börjar 
ta tillbaka tillverkningen av produkt-
erna till Europa. Allt kommer inte 
längre från Kina.

NYHETER UR SVENSKT 
PERSPEKTIV
Efter sju dagars intensivt travande på 
mässgolven har Golv till Tak gjort en 
sammanställning av viktiga produkt-
nyheter och intressanta leverantörer 
från de båda mässorna. Allt sett med 
svenska glasögon och uppdelat efter 

tillverkare eller leverantör och i bok-
stavsordning. Har vi missat något 
som är viktigt för den svenska mark-
naden, så tveka inte att ta kontakt 
och berätta för oss – och för läsarna 
– vad det är som borde varit med i 
uppräkningen. Vi försöker – men ser 
ändå inte allt!

Många av nyheterna kommer att 
presenteras för den svenska markna-
den på Möbelmässan i Älvsjö i febru-
ari. Den mässa som alltmer utveck-
lats till att bli den stora svenska 
golv mässan.

Amtico hade smygpremiär i 
mon tern på sitt nya, PVC-fria sorti-
ment av LVT-produkter. Något som 
kommer under våren, säger Peter 
Lindström, Amtico. Det blir också 
nya färger i det ordinarie sortimentet 

› OVAN: ASPECTAS SORTIMENT av olika LVT-produkter visades upp 
i en stor monter.

› TILL HÖGER: LARS MÅNSSON, Berry Alloc, har haft fullt med svenska 
besökare under mässan.

› NEDAN: OLIVER SCHERB, Amtico, visar exempel på de nya PVC-fria 
produkterna.
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samt lansering av de nya akustik-
plattorna Amtico Acoustic som ger en 
stegljudsdämpning på 18 decibel.

Aspecta – som säljs av Idé Tra- 
ding – lanserade en helt ny kollek-
tion med limmade LVT- plattor, 
kallad Aspecta One. Kollektionen går 
i grått och kommer att visas på 
Möbel mässan i februari.

Hos Berry Alloc hämtade man 
krafterna efter förra årets stora lanse-
ringar på LVT- och laminatgolv.

– Den stora nyheten under våren 
blir vår nya och starkare aluminium-
klickfog, säger Lars Månsson, Sverige-
chef för Berry Alloc. En fog som är 
helt vår egen och inte är beroende av 
några andra patentgivare. Sedan 
kom mer vi även att bredda försälj-
ningen av cushiongolv ur Berrys sor-
timent. Hur och genom vilka kanaler 
är dock inte ännu fastlagt.

DLW hade en stor monter på 
BAU-mässan, dock mest för att 
lugna den tyska marknaden med be-
skedet att ”vi finns kvar”. Med tanke 
på den turbulens som företaget varit 
i efter att den tidigare ägaren Arm-
strong drog sig ur den europeiska 
golvmarknaden. Det fanns inga di-
rekta nyheter i montern men arbete 
pågår med att ta fram nyheter nu när 
ägarbilden klarnat.

Forbo var en av de få utställare 
som hade montrar på båda mässorna. 
På Domotex låg tyngdpunkten på 
nya färger och utföranden på avtork-
ningsmattan Coral samt på Flotex i  
plankformat. På BAU visades nya 
lino leumfärger samt de homogena 

› BUDSKAPET FRÅN DLW
var att vi lever och 
finns kvar.

› OVAN:
FORBO HADE EN STOR
monter på BAU där 
man visade nya lino-
leumfärger samt de 
homogena plastgolven 
från fabriken i Holland.

› TILL VÄNSTER:
MÖNSTERLÄGGNING
med Forbos nya 
Flotex Planks.

› FORTSÄTTNING 
på sid 14
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plastgolven från den egna, nyinvigda 
PVC-golvfabriken i Holland. Allt 
kom mer att visas på Möbelmässan i 
februari.

Gerflor visade det nya homo-
gena sortimentet Mipolam Affinity. 
Ett slitstarkt plastgolv med 28 färger 
i chip-design.

Hos Golvabia visades som van-
ligt fanergolv i olika utföranden. 
Nyhet erna här var att kollektionen 
Maxwear fått en ny korkbaksida. 
Och att det tillkommit en ny kollek-
tion i kvaliteten Lightwood.

Namnmässigt har Hestraplattan 
gjort tvärt emot många andra. Före-
taget hette tidigare Q-tile men har nu 
bytt till ett namn som anknyter till 

produktionen i småländska Hestra.
– Det blev enklare för oss med 

det nygamla namnet, säger Johanna 
Blad, försäljningschef på Hestra-
plattan. Förut undrade våra kunder 
vilken kinesisk leverantör som dolde 
sig bakom namnet Q-tile. Nu är det 
ingen som undrar på det sättet. Vi 
har definierat oss som en svensk leve-
rantör. Vilket är bra på den nordiska 
marknaden men även internationellt.

På mässan visade man nya färg-
kollektioner samt slog ett slag för 
möjligheten att tillverka egna utse-
enden.

Kährs hade en stor monter på 
BAU där man främst visade tvåskikts 
lamellprodukter för den tyska mark-

› OVAN:
KÄHRS FIRAR 160 i år. Något som märktes väl på BAU och som kommer 
att märkas på den svenska Möbelmässan i februari.

› TILL HÖGER:
FREDDIE PERSSON OCH INGEMAR FREDRICSON, Pergo, framför kollek-
tionsprover på de nya trägolven med namn efter nordiska öar 
– Lange land, Lofoten och Svalbard.

› NEDAN:
GERFLOR VISADE det nya homogena plastgolvet Mipolam Affinity på 
BAU-mässan. Ett slitstarkt plastgolv med 28 färger i chip-design.
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naden. Men även en del konceptgolv 
som förebådar vad man ska kunna 
göra med den nya designlina man 
bygger upp i Nybro-fabriken och där 
det ska gå att få speciella utseenden 
och ytor på ”vanliga” lamellplank i 
trestavutföranden. Konceptgolven 
kom mer också att visas upp på 
Möbel mässan.

Hos Pergo var det tunt med 
nyheter efter förra årets stora satsning 
på nya LVT- och laminatgolv. På den 
svenska marknaden kommer man 
dock att bredda sortimentet genom 
att ta upp även trägolv på agendan. 
Det är lamellgolv som kommer från 
den tjeckiska tillverkaren Magnum 
som Pergos moderbolag Unilin köpte 

härom året.
– Vi satsar på ett sortiment med 

stora plankor, säger Freddie Persson, 
Sverigechef hos Pergo.

I Tarketts monter låg tonvikten 
på ”cradle-to-cradle-filosofin”. Lino-
leum-sortimentet har setts över och 
utökats. Det gäller även design golven 
i kollektionen iD Inspira tion. Allt pre-
senteras på Möbel mässan för den 
svenska publiken.

Uzin lanserade det nya gipsbase-
rade spacklet NC 112 Turbo som är 
beläggningsbart efter bara sex tim-
mar. Världsrekord enligt Uzin själva!

Välinge presenterade ett nytt 
standardsortiment i tio färger i Woo-
dura-kvaliteten, det vill säga en yta 

där man kombinerar träpulver och 
tunt faner. Det är avsett som hjälp 
för licenstagarna när de ska starta 
sina egna kollektioner.

Wineo visade en ny bostads-
kvali tet i PUR-teknik med namnet 
Wineo 1000. Golvet finns i två ut för-
anden för att antingen limmas ner 
eller läggas klickfogat.

NYTT OCH OVANLIGT
Innovationer är något som mässan 
vill satsa på och under titeln Innova-
tions Domotex redovisade man ett 
stort antal produkter som av en fack-
jury tagits fram bland de utställande 
företagen.

Här fanns till exempel parkett 

› TILL VÄNSTER:
SUSANNE HJORTHAGEN, 
Välinge, visar det nya 
bassortimentet med 
Woodura-produkter 
– träpulver plus tunt 
faner – som Välinges 
licenstagare kan välja 
bland för att starta 
egna kollektioner.

› LÄNGST TILL VÄNSTER:
WINEOS NORDENCHEF 
Micke Pantzar förklarar 
just PUR-golvens för-
delar för ett gång bul-
gariska besökare. 
Färgen på halsduken 
har han inte valt själv 
– det är företagsstan-
dard under mässan.

› I TARKETTS MONTER
var mottot "The Walk 
of Life" där man visade 
att Tarkett- och 
Desso golv passar till 
varje livsstil och ålder.

› FORTSÄTTNING 
på sid 16
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från litauiska Bonum Wood med 
mässingsinlägg och en italiensk par-
kett från Parchettificio Garbelotto där 
brädorna har två längsgående spår 
på undersidan och som läggs ner på 
en aluminiumprofil som redan ligger 
på golvet. Metoden gör att plankorna 
kan lyftas rakt upp med sugproppar.

HELA VÄRLDEN PÅ PLATS
Det är alltid intressant att se dessa 
mässor med alla olika typer av männi-
skor. Kineser med munskydd. Asiater 
med tunna kavajer och eleganta 
siden skjortor kombinerat med stickad 
toppluva eller en sjal knuten över 
huvudet. Besökare både på hover-
board och skateboard. Kort sagt alla 
sorter i globaliseringens tidevarv.

STORA FÖRÄNDRINGAR 
PÅ DOMOTEX NÄSTA ÅR
Sedan många år ligger Domotex-
mässan under fyra dagar från lördag 

till tisdag. Från nästa år, 2018, kom-
mer detta att ändras till fredag –
måndag och datumen blir då 12 – 15 
januari. Detta meddelades på en 
presskonferens under mässdagarna av 
Andreas Gruchow, medlem av mäss-
sans styrelse. Enligt honom är detta 
ett önskemål från både besökare och 
utställare.

Även hallfördelningen kommer 
att ändras så hallarna med trä-, plast- 
och linoleumgolv kommer att ligga 
längst bort från huvudentréen, det 
vill säga i Messe Nord. Närmast huvud-
entrén kommer istället de orientaliska 
mattorna att finnas. Ett besked som 
fick de närvarande journalisterna på 
pressmötet att se något förvånade ut. 
Men Tyskland är det land i världen 
som köper mest orientmattor och 
orientimportörerna är en stark lobby-
grupp, så de har tydligen lyckats över-
tala mässledningen att möblera om 
bland hallarna.   ■

› FORTSÄTTNING 
från sid 15:
Domotex och BAU

› ITALIENSK PARKETT
från Parchettificio 
Garbelotto, med brä-
dor som har två längs-
gående spår på under-
sidan och som läggs 
ner på en aluminium-
profil som redan ligger 
på golvet.

› LÄNGT TILL HÖGER:
PARCHETTIFICIO GARBE-
LOTTOS läggnings-
metod gör att plank-
orna kan lyftas rakt 
upp med sugpropp.

› TILL HÖGER:
SPECIELLT VERKTYG 
för att fylla igen kvist-
hål i träplankor, från 
tyska Bäßler.

› NEDAN:
VR, VIRTUAL REALITY, 
var ett populärt inslag 
i många montrar för 
att visa miljöer och 
produkter. Fast det 
ser onekligen lite 
fånigt ut när man ser 
någon gå omkring och 
fumla i montern!


