HELTRE GULV
ET EKTE TREGULV ER EKTE SAKER.
Naturen er dets skaper, og man kan nesten høre naturen i det.
Det er blitt herdet og formet av kong vinter, varmet og behandlet av prinsesse vår,
og har vokst seg høyt og stort av fru sommer og prins høst.
Et ekte gulv vokser sammen med sin familie.
Det skinner til fest og tåler hverdagens utfordringer, og det er unikt.
Unikheten til et ekte tregulv finner man ingen andre steder.
Ektheten kan ikke kopieres. Det er denne følelsen som skinner gjennom
når man trår barføtt over et lunt og vakkert tregulv. Hvert eneste massive
gulvbord er naturens verk, og ingen kan kopiere denne følelsen ekte varer gir.
Ekte tre, ekte kjærlighet.
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EIK
De sagnomsuste gudene Tor med Hammeren, Jupiter og Zevs
tilba eika for sin styrke, livskraft og utholdenhet.
Eikegulv har i mange generasjoner vært populært i norske hus og hytter.
Eik er et hardt treslag og tåler derfor godt hverdagens utfordringer.
Våre eikegulv kommer i mange varianter, fra stille og rolige, til livfulle og kvistrike.
Et ekte eikegulv spiller alltid på lag med sitt folk.
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ASK
Det sies at verdenstreet Yggdrasil var et asketre.
Det favnet hele verden, og under dens greiner samlet gudene seg til rådslagning.
Om det er dette som har gjort asken til et populært gulv vites ikke,
men et ekte askegulv setter sitt preg i hvilket som helst rom.
Det karakteristiske kjennetegnet er de flotte strukturene i treet.
Det har et flott og sprakende fargespill – med eller uten kvistinnslag.
I tillegg til sin vakre overflate, er ask hardt tre som tåler livets gang.
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SORTERINGER
Sorteringen i de ulike tretypene bestemmer hvilke uttrykk gulvet gir.
Ønsker man et rolig og avbalansert uttrykk legger man et gulv med rene og stille linjer.
Ønsker man mer spenning og liv velger man mer kvist og fargespill.
Våre eike- og askegulv leveres i ulike sorteringer.

PREMIUM

Finpusset gulv med minimal
variasjon i trestruktur og farger. Nesten kvistfritt, men
med enkelte friskkvist inntil 5 mm kan forekomme.
Kun kjerneved.

SELECT

Finpusset gulv med små variasjoner
i fargen. Mindre feil er sparklet og pusset. Naturlig
variasjon i kjerne og yteved. Kun kjerneved.

Overflatebehandling og bredden på plankene påvirker også totaluttrykket.
Våre gulv blir hovedsakelig levert ferdig oljet. Oljen beskytter og fremhever treets naturlige
og flotte struktur. Et oljet gulv føles også varmt og behagelig å gå på.
Vi har mange ulike nyanser, alt fra lyse til mørke, gråtoner, rødtoner og bruntoner.
Se mer om sorteringer og overflatebehandling på www.lokkan.no

CLASSIC RUSTIC

Finpusset gulv
med mer fargevariasjon. Friskkvist inntil 75 mm og svartkvist inntil 50 mm er tillatt. Kun kjerneved.

RUSTIC
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Finpusset gulv med betydelig fargevariasjon. Friskkvist inntil 75 mm og svartkvist inntil 5 mm
er tillatt. Inntil ti prosent yteved er tillatt.
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LISTVERK
Listverk er kronen på verket – prikken over i’en.
Det har vært mange valg å ta. Gulv er bestemt, vegger, tak, kjøkken, fliser osv.
Men glem ikke listverket. Listverket rammer inn rommene,
og hvilke typer lister man velger vil påvirke uttrykket som allerede finnes.
Man kan velge mellom profilerte, standard, glattkant, hulkil, eikelister,
hvitelister eller kanskje rosa lister.
Den rette listen vil understreke alle de andre valgene man har tatt,
og krone alt sammen til det perfekte rom.
Sjekk vårt utvalg på www.lokkan.no
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TRADISJON

MODERNE

SKREDDERSØM

NÆRINGSBYGG

Kjennetegnene er små og store detaljer som

Her er det store og rene linjer, det er høyt

Lagerførte profiler passer ikke for alle, og noen

Vi har lang erfaring med leveranser til nærings-

skaper et lunt og varmt hjem. Det er godt å sitte

under taket. Trangen til å bygge nytt og tenke

ganger har man ønske om å lage egne profiler

bygg og prosjekter. Vi spesialtilpasser utforinger,

ned å høre barnelatter ”ljome” i veggene, mens

annerledes er sterk, og man utnytter potensialet

eller få laget gamle profiler som ikke er å opp-

listverk og andre komponenter for raskest mulig

man tar seg en velfortjent pust i bakken.

i sitt hjem maksimalt.

drive lenger.

montering og ferdigstillelse av bygget. Det vil

Her anbefales profilerte lister. Profilerte lister har

Her anbefales glattkant eller slette lister. Disse

Vi lager de profilene

detaljer som understreker og bygger inne følelsen

listene vil fremheve de store flatene og de rette

som ønskes. Man kan

av å være i verdens beste hjem.

linjene som finnes i slike boliger.

også få lister i samme

si spesialtilpassede bredder, lengder og pakket
etter kundens spesifikasjoner. De fleste farger
og profiler kan leveres.

nyanser som gulvet,

Vi bruker enten lokale leverandører, eller en

når man har kjøpt

av våre utenlandske produsenter. Vi leverer den

gulv fra oss.

beste kvalitet til lavest mulig pris og med rett
leveringstid.
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LØKKAN TRE
FRA PROFFER, TIL PROFFER SIDEN 2003

Våre produkter er limtre, listverk og gulv som blir importert fra Baltikum og Sverige.
Limtre til treindustrien blir spesialtilpasset lengder, bredder og tykkelser til hver enkelt kundes produksjon.
Hovedkundene våre er dør-, vindus- og trappeprodusenter, og vi leverer over hele landet.
Til listverk og utforinger har vi et av Sørlandets største varmtlager. Vi har alltid ca 60 000–100 000 lm,
som tilsvarer komplette leveranser til 70–80 boliger. Derfor har vi korte leveringstider. Våre kunder er både
store og små proffkunder og privatkunder. På prosjektmarkedet kan vi levere alle NCSS-farger, profiler,
dimensjoner og om det er ønskelig spesialtilpasset listverk og utforinger på lengde og bredde.
Gulvene våre selges både til private og proffe kunder. Våre gulv lagerføres ikke, dette for å skreddersy
hvert eneste gulv til den enkelte kundes bruk og ønsker.
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Helle, 4525 Konsmo
Telefon: 38 28 02 00 - telefax: 38 28 11 25
E-post: firmapost@lokkan.no

www.lokkan.no

