Stil blir stiligere
med Designgulv
Ingenting preger et rom mer enn gulvet. Weber Designgulv
fremhever egenarten i det som plasseres på det, enten det er
et møbel, et kjøkken, en vase eller et menneske. Det får resten
av rommet til å skinne. Designgulvet fremhever deg. Og ditt.

G60 Dark Grey
Design Grinded Stone
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Fremhev
stilen med
Designgulv
Alt blir penere på et pent gulv.
Designgulv fra Weber løfter frem alt fra stilikoner
til naturens vakre estetikk. Valget mellom de ulike
fargevariantene spenner fra varme nyanser av grått
til sand og brunt – alle fra naturens harmoniske
fargepalett. Gulvet kan legges som en rolig og
homogen gulvflate med weberfloor Design Colours
unike spill og svake sjatteringer. Designgulv fås også
i terrazzo-liknende varianter. Da slipes overflaten på
weberfloor Design Grinded Stone ned, til de små
natursteinene kommer polert til syne i gulvoverflaten.
Hvert Designgulv er unikt og gjør alt rundt seg bedre.
Våre upigmenterte industriavrettinger kan også
benyttes som et ferdig Designgulv. Disse variantene
er angitt i fargepaletten som Industry SR, 4655
Industry Flow og 4610 Industry Top.
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G10 Offwhite
Design Colour

Industry SR Grinded

Industry SR

G20 Light Grey
Design Colour

4610 Industry Top

4655 Industry Flow

G40 Warm Grey
Design Colour

G10 Offwhite
Design Grinded Stone

G40 Warm Grey
Design Grinded Stone

G60 Dark Grey
Design Grinded Stone

G60 Dark Grey
Design Colour
4610 Industry Top

G80 Antrasitt
Design Colour

Fargenøyaktighet på ferdig gulv vil variere, og fargeprøvene presentert i denne brosjyren må anses som
veiledende.

G10 Offwhite
Design Colour

«Vi ville unngå flisgulv med fuger fordi det
er vanskeligere å vaske og gulvflaten får
mønster og linjer. Med Weber Designgulv
har vi i stedet fått et homogent gulv med
jevn farge som er enkelt å vaske.»
ARKITEKT MAGDALENEA KONOPKA-KOBUS, I HOLON.
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Det er gulvet
det står på
Gulvet er den viktigste komponenten i
et rom. Gulvet er den flaten i rommet vi
er mest i kontakt med.
Følelsen du får når du går eller står over lang tid påvirker kroppen og trivselen direkte. Weber Designgulv
har høyere elastisitet enn betong og keramiske fliser.
Det gir det en «mykere» følelse enn et vanlig betonggulv. I kombinasjon med gulvvarme, elektrisk eller
vannbåren, får du et komfortabelt gulv å leve med.

Overtittel

Overtittel
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Et fundament
for fremtiden
Weber Designgulv er robust, rett
og slitesterkt i industrikvalitet.
Likevel gir Designgulv rommene i
en bolig et visuelt løft.

Designgulv er en ferdig gulvflate som legges på
stedet, laget av gjennomfarget, sementbasert
avrettingsmasse fra Weber. Gulvet er forseglet med
en transparent og matt behandling av overflaten.
Naturlige bruksmerker ved normal bruk over tid
danner en patina som gir gulvet personlighet. Vil du
i stedet friske det opp, gi det en ny toppbehandling.

Til de
fleste
typer
bygg
Designgulvet vårt egner seg
like godt i boliger, som butikker,
hoteller og andre større lokaler.
Weber Designgulv er et godt
alternativ til parkett, fliser eller
belegg i de fleste typer bygg.
Det tynne toppsjiktet på rundt ti millimeter, er enkelt
å kombinere. Legg det til eksempel sammen med våre
Lydgulv eller Komfortgulv, som brukes mye i både
bolig- og næringsbygg.
Underlaget gulvet legges på må være sementbasert,
enten av betong eller gulvavretting. Basesjiktet må være
stabilt, solid og armert så sjansen for riss og sprekker
blir så liten som mulig. Weber Designgulv støpes med
vedheft og speiler dermed kvaliteten på fundamentet
under. Egner seg ikke i våtrom og utearealer.
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Overtittel

Overtittel
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Hold gulvet ved like
Ta vare på gulvets uttrykk og egenskaper.
Rengjør normalt med nøytrale rengjøringsmidler etter
behov. Støvsug eller kost opp løs smuss, sand, grus
og støv. Gulvet skal ikke utsettes for mer fuktighet enn
nødvendig.

sandkorn kan lage merker. Riper og hakk kan oppstå
hvis gulvet utsettes for store belastninger som
skraping fra møbler eller spisse/skarpe gjenstander
som faller ned på det.

Daglig bruk vil synes på gulvet over tid. Væsker som
juice, rødvin, olje og lignende, kan gi misfarging og
flekker hvis det får ligge og trekke ned i gulvoverflaten.
Søl av væsker bør tørkes opp så fort som mulig hvis
dette skal unngås. Men noen liker sitt betong-liknende
gulv slik. Med sjel som forteller historien om hva gulvet
har opplevd.
Bruk dørmatter og innbygde smussoppsamlingsoner
både utenfor og innenfor entréer og gangstrøk hvis
du vil redusere slitasje og skader på gulvet. Ripende

Bruk beskyttende knotter under møbler, stolben og
lignende for å beskytte mot riper og mørke merker.
Gummi kan avgi merker i gulvet over tid, bruk derfor
filtknotter. Unngå også bruk av hardplastknotter. Under
kontorstolhjul skal det legges en beskyttende matte
eller mykere materiale under hjulene. Vær oppmerksom
på bruk av stiletthæler.
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Forutsetninger
Å legge et Weber Designgulv er betydelig mer krevende enn
å avrette et gulv til belegg og parkett. Gulvet bør derfor alltid
legges av en Sertifisert Weber Gulventreprenør (SWG).
Evaluering av underlaget, arbeidsytelse og kvalitetssikring er
avgjørende for at du skal få et godt sluttresultat

SWG - Sertifiserte Weber Gulventreprenører er våre
viktigste partnere for å sikre høy kvalitet og profesjonell utførelse av alle våre konsepter og løsninger.
Vi stiller strenge krav til seriøsitet og kompetanse.
Sertifiserte Weber Gulventreprenører er tilgjengelige
over hele landet. Se hele listen på www.glava.no
Er helt unikt gulv
Weber Designgulv er et «levende» produkt. Gulvets
utseende vil variere avhengig av både materialet som
legges og de fysiske forutsetningene, for eksempel
temperatur og luftfuktighet, på stedet.
Fargeforskjeller, skygger og mønstre kan forekomme i
et mineralbasert naturprodukt, blant annet avhengig av
bindemiddelet og fargestoffene i produktet. Det gir et
unikt gulv. Overflaten på gulvet endres under overflatebehandlingen. Test derfor alltid på et lite område først.
Vanligvis blir gulvet noe mørkere. Fremmedelementer
som beveger seg i lufta kan også påvirke det nylagte
gulvet og lage merker i overflatebehandlingen.
Riss kan oppstå, på lik linke som med andre sementbaserte materialer. Luftporer kan forekomme i overflaten som små «knappenålshull».
Siden Weber Designgulv er et naturprodukt, vil
produktprøver kun representere en liten del av gulvet.
Et ferdig gulv kan fremstå med variasjoner i farge-

nøyaktighet, struktur, mønster og overflatefinish
som en liten produktprøve eller mindre prøveflate
ikke kan vise.
Ta hensyn rett før og etter legging
Unngå direkte sollys og trekk, før, under- og de første
dagene etter legging. Store glassfasader må tildekkes.
Vær oppmerksom på ventilasjon og air condition for
å unngå kondensering eller lekkasjer som kan føre til
vann som drypper ned på gulvet under legging eller
herding før overflatebehandlingen er utført. Fancoil
i himling bør være avstengt. Bruk av gassfyring eller
avfukter skal unngås før-, under- og de første dagene
etter legging.
Ved større belastning enn gangtrafikk før gulvet er
ferdig herdet, skal det benyttes lastfordelende plater.
Gulvet skal herde i minst 48 timer før tildekking med
diffusjonsåpne materialer. Gulvet tåler full mekanisk
belastning ca. 1-2 uker etter legging.
Bruk av gassfyring eller avfukter skal unngås før-,
under- og de første dagene etter legging. Det samme
gjelder bruk av gulvvarme.
Les utfyllende informasjon om løsningen Weber
Designgulv på glava.no

Weber Designgulv
nesten ferdig i
Frekhaug kulturhus.
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Sandstuveien 68
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Tlf: 69 81 84 00
glava.no

