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JAFO

Årets Domotex-mässa, den 30e sedan starten 1988 kunde ånyo räkna in ett stort antal 
besökare från jordens alla hörn. Mässan i tyska Hannover är startskottet för det nya 
”golvåret” och ägde i år rum ovanligt tidigt, redan 12 – 15 januari. 45 000 besökare från 
mer än 100 länder såg det nyaste som finns att se på golvmarknaden. 
Drygt 65 procent av besökarna på Domotex var från andra länder än Tyskland vilket visar 
mässans internationella karaktär. Allt visat på 106 000 kvadratmeter utställningsyta.

De senaste två åren har mässorna 
varit exempel på LVT-golvens 
starka frammarsch. Så inte i år. 
Något som flera leverantörer kan 
intyga är att försäljningen av LVT-
golv visserligen fortsätter att öka 
i svag takt, men laminatgolven 
minskar inte i motsvarande ut-
sträckning. Enligt den statistik 
som Föreningen Europeiska 
Laminat golvsproducenter, EPLF, 
redovisade i samband med mäss-
san, så har laminatgolvsförsälj-
ningen minskat med två – tre 
procent i Europa men ökat något 
på andra marknader. Så marknads-
situationen är ganska stabil jämfört 
med föregående år.

Nya hallar
Årets tema, Younique Universe, 
lade fokus på de allt större möjlig-
heterna att skapa individuella 
lösningar. Unika mönster, färger 
och utseenden blir allt lättare att 
skapa med hjälp av nya tekniker 
och material. De nödvändiga 
minimi ytorna för speciella designer 
blir också mindre och mindre. Allt 
för att vi ska skapa oss vårt eget 
”universum”.

Temat var koncentrerat till 
Hall 9 där hälften av montrarna 
var normala produktmontrar och 

NYA HALLAR, NYA FLÖDEN, 
NYA PRODUKTER

DOMOTEX 2018

resten var montrar som skulle 
vara spännande eller utmanande 
utan att vara direkt produktrelate-
rade. Men tjänstgöra som drag-
plåster för design och inredning.

Småländska Kathea från 
Värnamo hade byggt en monter 
helt i blått för att visa de indiska 
mattor man arbetar med. Något 

som enligt Barbara Hosak, Kathea, 
varit mycket lyckat och givit god 
repons.

När det gäller trä är det fort-
farande rustikt som gäller och för 
textil är det mycket pastellfärger. 
Tidigare har de kinesiska trägolvs-
tillverkarna varit flitiga att fram-
hålla att deras golv varit ”riktigt 

handskrapade” i motsats till de 
europeiska som bara låtsades. 
I år kunde man se flera tyska 
trägolvstillverkare som gjorde 
reklam för äkta handskrapade 
trägolv. Trendväxling? Eller billig 
arbetskraft?

Fortsättning på sid 18

Ovan: ”UniqueYouniverse” var temat 
i Hall 9 med en blandning av produkt- 
och designmontrar. Allt för att locka 
arkitekter och designers.
Nedan: Småländska Kathea hade en 
designmonter helt i blått med sina 
indiska mattor. Herrarna är inte en del 
av ett konstverk eller en installation 
utan råkar bara vara monterbesökare.



#1 - 2018 | GOLV TILL TAK | 19

Silanex

Nytt och blandat
Efter fyra dagars intensivt travande 
på mässgolven har vi från Golv till 
Tak gjort en sammanställning av 
viktiga produktnyheter och intres-
santa leverantörer – sett med 
svenska glasögon – uppdelade 
efter tillverkare / leverantör och 
i bokstavsordning.

Har vi missat något som är 
viktigt för den svenska marknaden, 
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.

Som tidigare år gäller att många 
av nyheterna kommer att presen-
teras för den svenska marknaden 
på Möbelmässan i Älvsjö i februari.

Aspecta
Designplattorna från Aspecta hade 
en stor monter även i år. Ett golv 
i premiumklass från amerikanska 
Vertex Group. Produkterna mark-
nadsförs i Sverige av Idé Flooring.

Särskilt syntes deras nya kollek-
tion Aspecta One Ornamental. 
Exklusiv design och hög slitstyrka 
gör att den passar för butiker, 
restau ranger eller hotell.

Berry Alloc
Styva LVT-plattor är årets stora 
nyhet. Kollektionen heter Elite, 
plattorna är 5,0 millimeter tjocka 
och har ett slitskikt på 0,55 milli-
meter.

– De traditionella LVT-plattorna 
är mjuka och ansluter mot under-

laget på ett bra sätt, säger Lars 
Månsson, Sverigechef för Berry-
Alloc. Men ibland är underlaget 
inte så bra och då kan plattorna 
rapportera ”lite för mycket”. Då 
är det bra med lite styvare plattor 
som bär över ojämnheterna.

Fletco
Danska Fletco visade flatvävda 
plattor med ett speciellt utseende. 
Kanterna är nämligen tandade 
istället för raka vilket ska göra att 
skarvarna blir svårare att se. Ny i 
montern var även Carsten Wind, 
exportchef Norden för Fletco. 
Carsten var tidigare försäljnings-
chef för Danmark hos Ehrenborg 
men kunde nu utlova en kraftig 
satsning på den svenska mark-
naden från Fletco.

Golvabia
I montern kunde exportchef Roger 
Davidsson visa nya utseenden på 
Maxwear, den slitstarka vinyl-kork-
 konstruktionen i sortimentet. Även 
kollektionerna Lightwood och 
Maxwood hade uppdaterats till 
mässan.

– Vi var mycket nöjda med den 
nya hallfördelningen på mässan, 
säger Roger. Det passade oss bra 
och gjorde att vi kom att ligga 
bättre till i flödet genom hallarna 
än tidigare.

Pergo
Även här fanns det stelare LVT-
plankor som nyhet. Pergo / Unilin 
hade arbetsnamnet Ridgid Click 

Ovan till vänster:
Lars Månsson (till vänster) och Jonas Lind, Berry Alloc, visar den nya, styvare 
LVT-plankan i sortimentet.

Ovan:
Freddie Persson, Pergo, har också nya, styvare LVT-plankor bland sina 
produkter.

Carsten Wind, Fletcos nya nordiska exportchef, visar tandade textilplattor. 
Tandningen gör att fogarna mellan plattorna döljs väl.
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på nyheterna.
– Fast det kommer de inte att 

heta i Sverige, sa Freddie Persson, 
Pergos svenska försäljningschef. 
Det låter inget bra på svenska så 
vi får döpa om dem inför lanse-
ringen i vår.

Sortimentet uppdateras också 
med breda, långa laminatplank 
med den speciella Aqua Safe-
funktionen. Den innebär att lami-
natet dras ner i fogen för att 
skydda kärnan mot fukt.

Pergos laminatgolv är numera 
också godkända enligt den euro-
peiska ekoklassningen Ecolabel.

Ytbehandlingar och tillbehör
I ett kluster i hall 13 fanns de flesta 
tillverkarna av lack, olja och tillbe-
hör samlade.

Hos Saicos visade Per Rickard 
en ny ytbehandling för plast- och 
linoleumgolv, kallad 2K PU Elastic.

Björn Törnquist visade en repa-
rationssats för hårdvaxytor från 
Osmo i tubform, som kommer att 
finnas på den svenska marknaden 
inom kort.

Tyska Wolff hade tagit fram 
en såg speciellt avsedd att såga 
igenom gamla parkettgolv så att 
de kan delas upp och tas bort med 
en stripper efteråt. Upp till ett djup 
på 60 millimeter kan man spåra i 
gamla parkettgolv med Wolff PS 
230.

Välinge-gruppen
Välinge hade en stor monter till-
sammans med sitt dotterbolag 
Bjelin. Ett nytt namn på marknaden 
som delvis innehåller verksam-
heten från gamla Bjoorn och som 

kommer att sälja två produkttyper 
på den svenska marknaden. Dels 
massiv ekparkett från Välinges 
parkettfabrik i Kroatien och dels 
parkett med yta gjord med pulver-
teknologi – Nadura och Woodura 
(i det senare fallet förstärkt av ett 
skikt med träfanér).

– Vi håller nu på och bygger upp 
vår säljorganisation i Sverige, säger 
Johan Larsson, marknads- och 
försäljningschef för Bjelin. Vi har 
tillgång till en modern fabrik i Viken 
för att tillverka sju miljoner kvadrat-
meter av golv med pulverteknik, 
så vi har resurser.

Johan har ett förflutet som 
bland annat exportchef på Kährs 
och känner ett sug efter att arbeta 
med trägolv igen.

Vid samtalet i montern deltar 
även Darko Pervan, Välinges 
grundare.

– Varför kör ni nu igång själva 

med att sälja golv med pulver-
teknik? Tidigare har ni ju sagt att 
ni inte vill sälja golv som konkurre-
rar med era licenstagares pro-
dukter.

– Vi tröttnade på att vänta på att 
våra licenstagare skulle dra igång 
pulvermarknaden, säger Darko 
Pervan. Så därför gör vi det nu 
själva.

– Darko, du är 70+ – vore det 
inte läge att pensionera dig?

– Min fru och jag, säger Darko 
med ett stort leende, arbetar tio 
timmar om dagen på vardagarna 
och åtta timmar om dagen under 
helgen. Det är så man håller sig 
frisk.

Wineo
Hos Wineo – tidigare känt under 
namnet Windmöller – fanns en ny 
kollektion med polyuretangolv, 
Purline Wineo 1500, som siktade 

in sig på arkitekter och inredare.
– Vi visar här att miljövänliga 

golv också kan ha design som 
arkitekter och inredare gillar, säger 
Mikael Sjölund, Idé Flooring, som 
säljer golven i Sverige. Det är helt 
vita och svarta plattor i format 
100 x 600 millimeter för mönster-
läggning. Dessutom finns det 
16 enfärgade, grå kulörer som 
kan matchas med ornamenterade 
mönster.

Wicanders
Wicanders är ett varumärke för 
korkgolv som är stort i Europa 
men som fört en tynande tillvaro 
i Sverige under många år. Det är 
länge sedan Wicanders Cork-o-
plast fanns på golvet i alla skol-
bibliotek. Detta tänker nu ägaren 
– portugisiska Amorim – ändra på.

– Namnet har en god klang i 
Sverige och är välkänt för de flesta 
svenskar, säger Bruno Mendes, 
regional försäljningschef hos 
Amorim. Så vi bedömer att det 
finns en stor potential för våra 
produkter.

– Vi kommer att bygga upp en 
egen säljorganisation i Sverige 
under 2018, säger Anders Grip 
som är ansvarig för att starta upp 
den svenska verksamheten.

Nästa mässa
Nästa Domotex i Hannover kom-
mer att äga rum 11 – 14 januari 
2019.

Under 2019 kommer det att bli 
ytterligare en Domotex-mässa, 
denna gång i USA. Domotex USA 
kommer att äga rum 28 februari –
2 mars 2019 i Georgia World 
Congress Center i Atlanta, Georgia. 
Atlanta räknas som centrum för 
den amerikanska matt- och golv-
industrin.

Thomas Åkerblad

Darko Pervan, Välinge, (till vänster) och Johan Larsson, Bjelin. Herrarna är nu beredda att sätta igång försäljningen av golv 
med träpulverteknik på den svenska marknaden. Den nybyggda fabriken i skånska Viken, norr om Helsingborg, kan leve-
rera sju miljoner kvadratmeter golv per år.

Handfast reklam för den nya amerikanska versionen av Domotex. Färdigpackat? Och klart att skicka iväg?

Fortsättning från sid 17: Domotex 2018


