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golvgrossisten golvgrossisten SGD

Sveriges ledande leverantör av kompletta golvlösningar

en kontakt. en order. en leverans. en faktura. vi vet hur vi ska göra livet 
enklare för alla som bygger och inreder bostäder och offentlig miljö. Med 
kunder som spänner från fastighetsbolag till golventreprenörer, och med 
verksamhet från norr till söder, har SGD utvecklats till Sveriges ledande   
leverantör av kompletta golvlösningar. Vi har bidragit till projekt som 
spänner från privatbostäder till stora fastigheter, restauranger och andra 
kommersiella miljöer – både när det gäller renovering och nyproduktion.

vi drivs av en stark passion för golv. Med kunskap och erfarenhet har vi 
samlat ett komplett golverbjudande med varor från marknadens starkaste 
leverantörer, kompletterat med SGD:s erbjudande av service och tjänster. 

sgD har huvudkontor i Malmö och 14 anläggningar runt om i landet med 
kompletta lager av golv i alla olika typer av material, tillbehör och ytbe-
handlingar, kompletterat med ett starkt, lokalt serviceutbud. Detta innebär  
att vi kan erbjuda marknadens bredaste golvsortiment när det gäller  design 
och kvalitet, i rätt tid och på rätt plats – effektivt, enkelt och flexibelt.

Tillsammans med våra kunder formar vi en mer hållbar och miljösmart 
framtid. Vårt sätt att bidra till hållbart byggande är att samla de bästa 
leverantörerna och produkterna när det gäller kvalitet, design och inn-
ovation. Men vi har även höga ambitioner när det gäller våra egna pre-
stationer inom miljöområdet. Vi strävar till exempel att bli första aktör 
som tankar helt fossilfritt bränsle (HVO) i våra lastbilar och vår första helt 
elektriska turbil rullar dagligen på vägarna. Till andra mål hör att minst  
80 procent av den el vi förbrukar ska vara grön och att minst 30 procent 
av vårt sortiment består av hållbara produkter. 

SGD. För proffs. Av proffs.
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golv & golvtillBeHÖr SGD golv & golvtillBeHÖr

GOLV & 
GOLVTILLBEHÖR
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trÄgolv trÄgolv SGD

trÄgolv
SGD har samlat marknadens ledande trägolvstillverkare, som erbjuder olika typer av konstruk-
tioner. Trägolv har en unik förmåga att skapa värme och atmosfär i en inredning. Det mjukar 
upp en minimalistisk design – och adderar stil till en klassisk miljö. Intrycket påverkas också 
av bland annat ytbehandlingen. Många arkitekter och designers hävdar att trä är framtidens 
byggmaterial. En viktig anledning är att trä spelar en stor roll för att motverka klimatföränd-
ringar. trä har dessutom unika, isolerande egenskaper. Helt naturligt. 

Ett ljust trägolv refleketerar ljuset 
och skapar rymd, medan ett mörkt 
ger en ombonad känsla. Ett natur
färgat golv utgör samtidigt en perfekt 
bas för alla inredningar, oavsett stil.

Efterfrågan på svanencertifierade 
trägolv växer ständigt, vi har därför 
ett stort sortiment där svanenmärkta 
trägolv står i centrum.

trägolv i olika mönster blir alltmer 
eftertraktade tack vare sin förmåga 
att sätta en distinkt prägel på inred-
ningen med sina rutor, fiskben – eller 
i klassisk holländsk stil.

Solida trägolv är tillverkade av hela trätiljor 
med naturlig ådring. De hela träplankorna 
ger ett vackert golv som kan slipas om vid 
behov och som kan behandlas på olika sätt.

Lamellparkett är vanligtvis uppbyggd i tre 
skikt, med ett kraftigare ytskikt av olika 
träslag – slitskikt – som går att slipa om. 
Mellanskiktet består av trälameller och det 
tredje skiktet är baksidesfanér.

Fanérgolv består också av tre skikt: ett 
ytskikt av tunt ädelträfanér, mellanskikt av 
hård träfiberskiva (HDF) och baksidesfanér. 
Ytskiktet är i regel endast cirka 1 mm 
tjockt, vilket gör att fanérgolvet inte går  
att slipa om.

SOLIDA GOLV

MÖNSTERGOLV

LAMELLPARKETT FANERGOLV

HUVUDLEVERANTÖRER

ÖVRIGA LEVERANTÖRER

TARKETT BOEN

KÄHRS

TARKETT BOEN KÄHRS

BJELIN MEISTER NQD
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trÄgolv trÄgolv SGD

TRENDER – LJUST, MÖRKT OCH FURU
Vår kärlek till naturmaterial gör att ljusa, naturliga trägolv alltid är efterfrågade. 
En inredning med trä i ljusa nyanser ger lugn och harmoni och passar den 
klassiska svenska inredningsstilen. Samtidigt finns för närvarande en trend 
som pekar i motsatt riktning med mörka trägolv som komplement till 
inredningsfärger i 1970talsanda, till exempel beige, brunt, grönt och orange. 
Sjuttiotalets förkärlek för furu är även det en trend inom golv, liksom 
mönstrade trägolv i femtiotalsstil, som fiskbensparkett.

KÄHRS TARKETT

KÄHRS

BOEN
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lAMinAtgolv lAMinAtgolv SGD

lAMinAtgolv
Laminatgolv kombinerar ett naturtroget träutseende med unik slitstyrka och passar lika bra i 
hem som i offentliga miljöer. Vårt breda utbud av laminatgolv präglas av hög kvalitet när det 
gäller både form och funktion. De tål tuffa tag, blir inte repade och är kompatibla med golv-
värme. De är också lätta att installera tack vare klickfogen. Till leverantörerna hör Pergo, som 
har varit pionjärer inom området.

laminatgolven är starka, stabila och 
resistenta mot att både vatten och fukt 
som kommer in i fogarna. Det innebär att 
dessa golv passar bra kök, hall och övriga 
rum med golv som ofta utsätts för 
vattenstänk och fukt.

Golven är så lika trägolv att det kan vara 
svårt att se skillnaden. Med naturtroget 
utseende och bearbetning med sprickor 
och kvistar som efterliknar riktigt trä. Vårt 
utbud av laminatgolv finns i en mängd olika 
format, mönster och färger – från rustikt 
mörka till homogent ljusa.
 

FORMAT, FÄRGER  
& MÖNSTER

BERRY ALLOC

PERGO

PERGO

BERRY ALLOC

PERGO

TARKETT

HUVUDLEVERANTÖRER

ÖVRIGA LEVERANTÖRER

tArKett ForBo
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PlAstMAttA PlAstMAttA SGD

PlAstMAttA
Plastmatta är ett bra val för särskilt krävande miljöer med hög belastning. Gemensamt för alla de 
plastgolv vi marknadsför är att de är extremt slitstarka och reptåliga. Dessutom är de kemikalie
resistenta, lättstädade och kräver varken polering, polish eller vaxning. Underhållskostnaderna är med 
andra ord låga på dessa vattenbeständiga och hygieniska golv, som fungerar bra för uppvik på vägg 
och i golvbrunn. De finns antingen på rulle eller som plattor. 

Heterogena plastgolv är uppbyggda i flera olika lager med ett dekorskikt som består av ett 
tryckt ark. Det innebär att det kan designas på en mängd olika sätt och att det passar lika 
bra i hem som i offentliga miljöer. Akustikversionen har även en skumbaksida och har 
därför goda ljuddämpande egenskaper samt hög gångkomfort.

Homogena vinylgolv är perfekta i offentliga miljöer där det vistas många människor, 
samtidigt som det finns hårda krav på en god livscykelkostnad. Exempel är sjukhus och 
skolor. Andra viktiga egenskaper för dessa miljöer är god akustik och gångkomfort samt 
att golven är estetiskt tilltalande.

HOMOGENA GOLV

HETEROGENA GOLV

GERFLOR TARKETT

TARKETT

FORBO

HUVUDLEVERANTÖRER

ÖVRIGA LEVERANTÖRER

KÄHRS ALTRO

Vi marknadsför ett brett sortiment av plastgolv 
med rätt tillbehör från ledande leverantörer. 
Golven finns i en mängd olika utföranden.  
Du kan dessutom fritt kombinera färger och 
mönster för att skapa intressanta intryck i 
miljön.
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PlAstMAttA PlAstMAttA SGD

Självklart finns det även miljövänliga 
alternativ inom plastgolv för att skapa 
en sund inomhusmiljö. Bland våra 
hållbara produkter finns alternativ som 
är PVC fria och svanencertifierade.

GERFLOR TARKETT

FORBO
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linoleUMgolv linoleUMgolv SGD

linoleUMgolv
Linoleumgolv har en rik historia. Det uppfanns redan på 1860talet och har sedan dess uppskattats 
av generationer, tack vare sina hållbara egenskaper och naturliga utseende. Linoleumgolv tillverkas än 
i dag av naturliga och förnyelsebara råvaror, som linolja, kork och trämjöl. Dessutom används harts, 
färgpigment och juteväv. De ytbehandlas därefter, vilket innebär att de blir lika slitstarka som plast 
och kan läggas i de flesta utrymmen. Tack vare sina hållbara egenskaper har linoleumgolven under 
senare år upplevt en renässans och blivit ett favoritval för många arkitekter och designers.

linoleum uppfanns på 1860-talet av 
Frederick Walton, en engelsk tillverkare av 
hår och ryktborstar, som en dag fick idén 
att använda oxiderad linolja för att skapa 
ett vattentätt skikt till sina borstar. 
Experimentet ledde till ett material som var 
lika tåligt som gummi men exceptionellt 
flexibelt. Walton förstod att det skulle 
fungera utmärkt även som golv.

Linoleumgolv har en matt yta, vilket ger en naturlig och taktil 
känsla. De finns i en rad olika färger och mönster, varav många 
inspirerats av naturen, som till exempel löv och lin. Självklart 
erbjuder vi svanenmärkta Linoleumgolv som en del i vårt hållbara 
produktprogram.

INSPIRERADE AV NATUREN

FRÅN RYKTBORSTAR  
TILL GOLV

FORBO FORBO

TARKETT GERFLOR

FORBO

TARKETT

TARKETT

HUVUDLEVERANTÖRER
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Designgolv lvt Designgolv lvt SGD

Designgolv lvt
Designgolv LVT kombinerar trä och stengolvens naturliga skönhet, mjukhet och värme med vinyl-
golvets slitstyrka. Designmöjligheterna med dessa golv är näst intill oändliga. Golven tillverkas i både 
plank och plattformat i en mängd olika färger, kvalitéer och mönster. Golven är uppbyggda av en styv 
kärna och ytterligare ett antal skikt, vilket ger dem både slitstyrka och slagtålighet. De tål även väta 
och fungerar bra med golvvärme. Eftersom golven är både snygga och praktiska, passar de lika bra i 
hem som i kommersiella miljöer. 

Vårt sortiment består av LVTgolv från 
ledande leverantörer, som Berry Alloc, 
Kährs och Aspecta. Deras breda utbud 
erbjuder goda möjligheter att skapa 
spännande mönstergolv, till exempel 
fiskben.

HYBRIDGOLV
en annan intressant grupp inom designgolv 
är det vi kallar hybridgolv. De utgörs av 
olika material i flera skikt som som består 
av vinyl kombinerat med trä, kork, HDF 
eller liknande material. inom denna  
grupp har vi hållbara produkter som är 
svanencertifierade.

Golven enkla och snabba att lägga, oavsett om du väljer ett golv med smarta klickfogar eller ett 
som ska limmas ned. De finns även i akustikversioner med en behagligt ljuddämpande effekt.

KLICKFOGAR ELLER NEDLIMNING

MÖNSTERGOLV

HUVUDLEVERANTÖRER ÖVRIGA LEVERANTÖRER

AMTICO PERGO TARKETT  

ASPECTA

KÄHRS ASPECTA

ASPECTA
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Designgolv lvt Designgolv lvt SGD

KÄHRS

ASPECTA ASPECTAKÄHRS
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teXtilgolv teXtilgolv SGD

teXtilgolv
Ett enkelt sätt att ge ett utrymme en exklusiv känsla är att lägga in ett textilgolv. Denna typ av golv 
har även en ljudreducerande effekt och bidrar till en tystare miljö i en lokal där människor behöver 
koncentrera sig eller vill slappna av – oavsett om det är på kontoret eller i sovrummet. Ett modernt 
textilgolv är slitstarkt. En annan utmärkande funktion är att det kan bidra till renare inomhusluft, 
 eftersom det drar åt sig och kapslar in damm och håller kvar det tills golvet dammsugs.

Textilgolv finns i många kulörer. I SGD:s 
textilprogram har vi över 280 färger. Med 
hjälp av plattor går det att skapa ett unikt 
mönster med olika färger – eller nyanser av 
samma färg.

Utöver heltäckningsmatta på rulle och 
textilplattor erbjuder SGD även konstgräs, 
nålfilt och entrémattor.

Textilgolv på rulle, de klassiska heltäckningsmattorna, är rejält 
uppdaterade i både design och funktion och passar lika bra 
hemmiljö som i offentliga miljöer. Vissa mattor kan dock vara 
känsliga för fläckar. De måttbeställs för att passa perfekt även  
i rum med utmanande former, som rundade hörn.

Textilplattor används främst i offentliga miljöer, eftersom plattorna 
är lätta att byta ut om de skulle fläckas ned. De ger även goda 
möjligheter att kombinera olika färger och mönster.

RULLE

MÅNGA KULÖRER

PLATTOR

HUVUDLEVERANTÖRER ÖVRIGA LEVERANTÖRER

MILLIKEN EGE  TARKETT  MODULYSS

AW

CONDOR AW

CONDOR

AWINTERFACE
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teXtilgolv teXtilgolv SGD

INTERFACE CONDOR

CONDOR

CONDOR
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KerAMiKgolv KerAMiKgolv SGD

KerAMiKgolv
Keramikgolv, som tillverkas av bränd lera, är ett hållbart och estetiskt tilltalande val 
som ger en exklusiv känsla. Genom att installera golvvärme under skapas ett varmt och 
skönt golv – och dessutom ett ekonomiskt värmeöverföringssystem. De vackra och 
hygieniska keramikplattorna är idag det vanligaste valet som golvmaterial i badrum och 
på toaletter, men används i allt högre grad även i andra rum, både när det gäller hem 
och kommersiella lokaler. 

Klinkers är främst tillverkade genom torrpressning av finmalen 
lera i former som ger färdiga storlekar. Dessa våtpressade plattor 
är tjocka och grova i sin karaktär med bred naturlig färgskiftning 
från bränningen. Lerans komposition är mer tät och med högre 
hållfasthet än den lera som används till kakel, vilket gör att glasy-
ren är valbar och inte ett krav. De kan sättas inomhus och utom-
hus, beroende på variant, på både vägg och golv.

Granitkeramik är tillverkat av mycket finmald porslinslera, som 
ger extra hög hållfasthet och låg vattenabsorption (under 0,5%). 
Namnet kommer från att leran innehåller kvarts och fältspat som 
finns i granit. Det syftar också på plattornas höga tålighet, som 
innebär att de kan användas på vägg och golv både inomhus  
och utomhus 

KLINKER

GRANITKERAMIK
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golvtillBeHÖr golvtillBeHÖr SGD

golvtillBeHÖr
SGD har alla tillbehör som behövs inför, under och efter själva golvläggningen för att uppnå bästa 
tänkbara resultat. Med god erfarenhet och kunskap om vad installatörerna efterfrågar har vi tagit fram 
ett komplett tillbehörsprogram för att underlätta golvläggningen och säkerställa ett långsiktligt och 
hållbart slutresultat.

ÖVRIGT GOLVTILLBEHÖR
Till övriga tillbehör som ingår i sortimentet 
hör skvallerskydd för diskmaskin och kyl/
frys. Vi har även stosetter – specifikt för 
våtrum men även för övriga rum – samt 
trappnossystem och alla verktyg som 
behövs i samband med golvläggningen.

HUVUDLEVERANTÖRER

ÖVRIGA LEVERANTÖRER

STOSETT KÄHRS CEDERBERG  
APROBO ISOLA

GOLVPROFILER, LISTER OCH GOLVSOCKLAR
Att använda rätt typ av list och profil är viktigt för helhetsintrycket 
av golvet. Välj mellan olika material som trä, metall eller plast. 
Dessa monteras med spik eller skruv – men i vissa fall är det 
enklare att sätta fast profilerna med självhäftande lim.
 
SGD:s utbud av profiler omfattar nivålister, skarvlister, smyglister, 
kvartsstav och avslutningslister. Som komplement finns uppviks
lister, hörnskydd, trösklar, dörrfoder och även ett trappnosprogram 
med trappstänger.

GOLVUNDERLÄGG
Vid flytande golvläggning är val av rätt golvunderlägg 
av yttersta vikt. Grundläggande är att skydda ytskiktet 
från fukt i den underliggande konstruktionen, vilket 
innebär att en fuktspärr är att rekommendera i de 
flesta fall. Valet av golvunderlägg styrs även av om det 
finns golvvärme. Om en högre komfort när det gäller 
svikt & akustik eftersträvas, så finns dessutom 
produkter som ger en behaglig känsla och bättre 
upplevelse.

TÄCKMATERIAL
Täckmaterial används främst för att skydda ett nylagt golv från 
smuts och stänk under själva byggprocessen. SGD erbjuder allt 
från traditionell målarpapp till skyddsfilt, skyddsfilm, skyddsfilm  
för textila golv, dammskydd avsedda för dörröppningar samt olika 
typer av tejper för fixering av täckmaterialet.
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YtBeHAnDling trÄgolv YtBeHAnDling trÄgolv SGD

YtBeHAnDling trÄgolv
Ett trägolv behöver mer omvårdnad än alternativa golvmaterial, men blir många gånger vackrare med 
tiden om det sköts på rätt sätt. Om trägolvet är täckt av ingrodd smuts och märken har uppstått, krävs 
en djuprengöring för att ge golvet nytt liv och nytt skydd. I de fall då lacken är fläckig eller repig, är  
en överlackeringsbehandling en bra metod för att återställa golvets lyster och förbättra skyddet.
I vissa fall behövs en mer omfattande renovering. Det kan handla om att golvet är skadat, har gulnat 
eller fått djupa repor. Då krävs grovslipning och ny ytbehandling där det finns stora möjligheter att 
förnya golvets färg och utseende.

Lasyr är en relativt tunn färgbehandling 
med mindre pigment än andra färger. 
Träets karaktär bibehålls eftersom 
färgen inte tränger ner utan snarare 
skapar en hinna ovanpå golvet. Ytbe-
handling med lasyr kan därför skapa 
både intensiva färgförändringar och 
dova nyanseringar.

Utgörs av grundlack och topplack. Grundlacken kan väljas med 
olika infärgningar och säkerställer god vidhäftning för det översta 
lackskiktet. Topplacker finns med olika glanstal och med olika 
grader av skydd.
 

Oavsett tidigare ytbehandling kan ett slitet golv förnyas med 
hjälp av ett oljebaserat system. Dessa finns med eller utan effekt
förstärkande produkter. Hårdvaxolja är ett bra alternativ, men 
kräver en mellanslipning och två strykningar.

LACKBASERAT SYSTEM

FÖRNYA GOLVET

OLJA & HÅRDVAXOLJA

HUVUDLEVERANTÖRER

BONA

BONABONA

BONA
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vÄgg & vÅtrUM vÄgg &  SGD

VÄGG & 
VÅTRUM
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AKUstiKPAnel AKUstiKPAnel SGD

AKUstiKPAnel
Effektiva ljuddämpare och samtidigt snygga inredningselement. Kombinationen av dessa egenskaper 
har gjort akustikpaneler, även kallat smartwalls, allt populärare i både kommersiella miljöer och privata 
hem. Med sin avskalade elegans och sitt strama uttryck förhöjer de den nordiskt minimalistiska inred-
ningsstilen. Samtidigt skapar ribbpanelen en behagligt, dämpad ljudmiljö. 

ÄVEN FÖR HEMMET
Allt fler privatpersoner använder ribbpanel som sin sänggavel 
– men de kan också användas för att till exempel klä in en 
garderobsvägg. 

I vårt sortiment finns akustikpaneler i en 
mängd spännande färger – vilket ger ett 
stort utrymme att skapa ett unikt uttryck i 
varje miljö.

Akustikpanelen kan monteras på både på 
vägg och i tak och ger många möjligheter 
för kreativitet. Ribborna sitter på en duk 
som enkelt kan formas och skarvas till 
önskad storlek och form

I bullriga miljöer gör en akustikpanel underverk för akustiken. Den minimalistiska stilen  
på dagens kontor och skolor med stora, öppna ytor och många hårda material spelar en 
betydande roll för akustiken. Många upplever en bullrigare miljö, vilket ger en försämrad 
arbetsmiljö. 

ENKEL ATT FORMA

MÅNGA FÄRGER

BRA FÖR AKUSTIKENHUVUDLEVERANTÖRER
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vÅtrUM vÅtrUM SGD

vÅtrUM
Våtrummet ställer speciella krav på fuktskydd för att leva upp till gällande regler. Det 
ska med andra ord inte bara vara snyggt och tryggt – det ska också vara vattentätt. 
Därför är det extra viktigt att välja våtrumsmaterial av högsta kvalitet från de bästa 
leverantörerna. Vi marknadsför produkter från marknadsledare som Tarkett, Forbo och 
Berry Alloc i material som ser ut som kakel, marmor, skíffer, granit eller trä – men som 
är betydligt lättare att montera.

VÄGGSKIVOR 
Väggskivorna finns i en mängd olika utföranden, färger och 
 dekorer. De är ett utmärkt vattentätt alternativ för badrum och 
kök – men även andra utrymmen som hobbyrum, omklädnings-
rum och korridorer. Skivorna är lätta att kapa och anpassa till olika 
typer av väggar. Resultatet håller i åratal och väggarna är enkla att 
hålla rena. 

BÅRD 
Sätt en bård som är i samma mönster som övriga väggen – eller 
varför inte välja en matchande solid färgton eller en bård i annat 
mönster för att lyfta våtrummet ytterligare?

HUVUDLEVERANTÖRER

VÅTRUMSGOLV OCH VÅTRUMSVÄGG
Det viktigaste att tänka på när det gäller våtrumsgolv är att välja 
ett kvalitetsgolv som är både vattentätt och hygieniskt. Att plast-
mattan dessutom enkelt kan dras upp en bit på väggen, gör att du 
får maximalt skydd mot fuktgenomträngning. Hos oss hittar de en 
serie våtrumsgolv från ledande leverantörer, däribland Tarkett, där 
funktion möter snygg design. 

TARKETT

FORBO

TARKETT

BERRY ALLOC

TARKETT
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KerAMiK KerAMiK SGD

KerAMiK
Keramik, som kakel och klinker, är ett hållbart, tåligt och lättstädat material som passar utmärkt att 
använda som ytskikt i till exempel kök och badrum. Klinker är tillverkat av stengods och fungerar tack 
vare sin slitstyrka även i tuffa miljöer och i vissa fall även utomhus. Kakel, som tillverkas av lergods, är 
mer poröst och är enbart avsett för inomhusbruk. Vi marknadsför ett brett utbud av både klinker och 
kakel från ledande och kvalitetssäkrade leverantörer. 

Kakel är en keramisk platta tillverkad av vit 
eller röd lera med en glaserad ytan ovanpå. 
De sätts enbart på vägg inomhus, eftersom 
de inte är tåliga nog för golv enligt svenska 
krav. De tillverkas i ”vanliga” och ”laser-
skurna” (rakskurna) varianter, från cirka 
6 mm i tjocklek och uppåt.

Mosaik består av små plattor i olika färger 
och former som bildar ett mönster. Det är 
ett material med lång historia – den äldsta 
mosaiken som har hittats gjordes redan 
100 år f.Kr.
 I dag tillverkas mosaik av glas, kristall eller 
keramik. Plattorna är fästa på ett ark, vilket 
gör dem enkla att sätta upp även på stora 
ytor. Mosaik används ofta för att bryta av 
och få färg/form i till exempel badrum eller 
kök. Mosaik används även i pooler.

Kakellister används för förstärkning och 
kantning av ytterhörn på kakelklädda väggar. 
Användning av kakellister i hörn och/eller 
kanter är ett smidigt sätt att förenkla kakel-
sättningen och skapa ett vackert avslut.

KAKEL

MOSAIK

KAKELLISTER
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KÖKsPlAttor KÖKsPlAttor SGD

Plattorna tillverkas av kompakt laminat,  
är vattentäta och lika hållbara som andra 
typer av liknande väggar. Köksplattorna  
kan limmas på väggen eller skruvas på en 
träram.

Med unika ytor och realistisika fogar.  
Välj mellan olika färger och intressanta 
mönster. en hygienisk produkt som håller 
sig lika vacker år efter år 

KÖKsPlAttor

HUVUDLEVERANTÖR

Laminatplattor är en mångsidig, hållbar och enkel metod för att förnya köks eller badrumsinredningar. 
Vi erbjuder ett brett utbud av väggplattor i olika storlekar med naturligt kakelutseende. Köksplattorna 
ger ett perfekt resultat och är mycket snabbare och enklare att installera än riktigt kakel.
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BYggKeMi & sPACKel BYggKeMi & sPACKel SGD

BYGGKEMI & 
SPACKEL
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PriMers sPACKel SGD

PriMers

sPACKel

Något annat som är viktigt för valet av primer är vilket 
 material som undergolvet består av – det vill säga om det är 
cement, gips, trä eller något annat. Genom att välja rätt pri-
mer säkerställs inte enbart god vidhäftning och dammbind-
ning, utan även att bubblor inte uppstår vid överspackling.
 
Även torktiden är viktig att ha i åtanke. Denna avgörs till 
stor del av hur absorberande underlaget är. Beroende på 

Vi har spackel för alla situationer, för både vägg och golv. 
Är du ute efter ett snabbtorkande, självutjämnande eller 
fiberförstärkt spackel, så finns det flera alternativ. Oavsett 
alternativ är det viktigt att välja produkter som avger låga 
emissioner, inte påverkar golvmaterial eller inomhusmiljö 
och inte riskerar att missfärga ytbeläggningen. Vi rekom-
menderar därför att du håller dig till en tillverkare som er-
bjuder systemlösningar av hög kvalitet där varje komponent 
är väl testad över tid. Bostik, Uzin, Heydi och Casco arbetar 
samtliga med olika system, samma sak med Ardex, där vi 
även har putsbruk i vårt sortiment. 

temperatur och luftfuktighet varierar förstås torktiden. Det 
finns primers som har en torktid på cirka 1 timme – men 
vanligtvis görs primning i slutet av dagen och torkar under 
natten med en torktid på 8–12 timmar.
 
Åtgången skiljer sig rejält beroende på underlag. SGD:s 
 leverantörer har åtgångstabeller och beräkningsverktyg 
som underlättar planeringen.

Som första lager på undergolvet läggs en primer. Primers används främst för att säkerställa god 
 vidhäftning. Det finns en mängd tekniska aspekter att ta hänsyn till – som till exempel om det finns 
risk för fukt. Detta är avgörande för val av primer och fuktspärrsystem.

Det perfekta slutresultatet kan endast uppnås genom korrekt förarbete. En grundförutsättning är att 
utgå från ett plant, jämt och fuktsäkrat underlag. Den viktiga golvavjämningen/spacklingen säker-
ställer att du får en yta som antingen är klar för golvbeläggning – eller som själv kan utgöra en färdig 
yta. Produkterna är antingen normaltorkande eller självtorkande, beroende på vilket bindemedel som 
avjämningsmassan innehåller.

Ett perfekt golv kräver ett 
perfekt underarbete

HUVUDLEVERANTÖRER

ÖVRIGA LEVERANTÖRER

MCT LIP MIRA SIKA  SILANEX

FLOROSIL®  FUKT & ALKALISPÄRR
Genom företaget Silanex erbjuder vi en unik och väl beprövad produkt som heter Florosil® som är ett hy-
drofoberingsmedel, vilken förhindrar att det uppkommer en vätskefilm på ytan (porerna) i cementprodukter. 
Därmed förhindras transport av alkali till ytan där lim och mjukgörare finns som kan brytas ner. Florosil® är 
inte ett totalt spärrskikt utan har en viss diffusionsöppenhet och fungerar lika bra till nyproduktion som till 
ROT projekt.
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FogMAssA & FiX lÄttBetong SGD

FogMAssA & FiX lÄttBetong
Fix och fästmassor finns från cementbaserade 
och färdigblandade till fiberförstärkande och 
snabbtorkande. SGD har produkter så att du 
lugnt kan sätta alla typer av kakel och klinker, 
ovan eller under vatten och oavsett storlek. Valet 
avgörs bland annat av material och sammanhang. 
Sortimentet omfattar allt från snabbhärdande, 
flexfix för natursten till epoxifästmassa och pro-
dukter för underlag som kräver hög mekanisk och 
kemisk resistens samt fix för särskilt stora plattor, 
vilka kan vara utmanande att sätta.
 
Val av fogmassa görs även med hänsyn till fogens 
krav på hållbarhet, kakeltyp, konstruktion och 
inte minst utifrån färg som antingen matchar eller 
snyggt kontrasterar mot det kakel eller klinker 
som installeras. Vårt sortiment täcker allt från 
produkter för normalbelastade till hårdbelastade 
områden, både inom och utomhus, samt hårda 
eller flexibla fogar.

Lättbetong eller här även kallat 
EPSbetong är ett lätt och isoleran-
de material för såväl utjämning som 
uppfyllnad. Råmaterialet till EPS 
(Expanderad polystyren) utgörs av 
små cellplastkulor som under till-
verkningen värms upp och expan-
derar. Även här finns olika produk-
ter som bland annat kan ge kortare 
torktid, är dammreducerande och 
ger lägre vikt. Lättbetong har flera 
fördelar och används bland annat 
vid förstyvning av golvbjälklag

Golvlim
sgD marknadsför endast moderna 
golvlim fria från lättflyktiga lösnings-
medel, vilket avsevärt förbättrar 
arbetsmiljön för installatören. Sorti-
mentet består av lim för alla typer av 
golv, från mjuka till hårda. Tillverkarna 
av golvlim har på senare tid breddat 
produkternas användningsområden, 
vilket innebär samma lim kan användas 
till flera olika golvbeklädnader. 

Det är viktigt att välja ett golvlim som 
håller för hård trafik i kritiska miljö-
er som butiker, skolor, sjukhus och 
arbetsplatser. sgD arbetar endast 
med leverantörer som säkerställer att 
limmet håller en jämn och hög kvalité, 
samt håller över tid.

Hårdfog
Hårdfogar är oftast cementbaserade och sammansatta för att ge 
en viss flexibilitet. De är i regel vatten och smutsavvisande, men 
naturligtvis är en ljusare fog mer känslig för smuts. Fogen får ett 
jämt och fint utseende med en finkornig bas – och ett mer rustikt 
om du väljer ett grovkornigt alternativ. En annan typ av hårdfog 
består av epoxy, som ger en slitstark yta samt en högre kemikalie-
beständighet. Denna typ av fog passar därför bra inom industri, 
storkök, badanläggningar och biltvätthallar.

Mjukfog
Mjukfogar används där det behövs en mer flexibel och elastisk 
fog. Silkon eller akrylfog är exempel på denna typ av fog. Det finns 
en mängd olika färgalternativ att välja mellan. De bästa är att välja 
mjuk och hårdfog från samma leverantör för att få en perfekt 
färgmatchning.
 
För att fog och fix ska vara långsiktigt hållbara och fogen färg
beständig, är det viktigt att arbeta med kvalitetsprodukter.

Trälim
Ibland är det bra att välja ett speciallim, 
som till exempel för parkett. Denna 
typ av lim förbättrar både parkett
golvets komfort och akustiska egen-
skaper. För montering av parkett med 
klassisk not och fjäder utan låsning 
erbjuder vi olika typer av trälim.

Tejp
Vi erbjuder tejp som passar samtliga 
moment i golvläggningen, från dubbel-
häftande för textilgolv eller PVC matta 
till maskeringstejp.

liM & teJP

ÖVRIGA LEVERANTÖRER

MCT LIP MIRA SIKA

HUVUDLEVERANTÖRER
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verKtYg & UtrUstning verKtYg & UtrUstning SGD

VERKTYG &  
UTRUSTNING
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verKtYg & UtrUstning verKtYg & UtrUstning SGD

INSTALLATIONS-
verKtYg golv

PLATTSÄTTNING, MUR- PUTS- 
oCH BetongverKtYg

Vi har alla verktyg och andra tillbehör du behöver för en lyckad 
installation av golv – oavsett vilken typ av material som ska 
installeras. Sortimentet består av allt från högkvalitativa matt
knivar, svetsverktyg och slagklotsar till kilar och baksmällor från 
 de bästa leverantörerna, som Duri, Wolf, Bona och Kährs.

Plattsättning och putsarbeten kräver 
kvalitetsverktyg – dels för att underlätta 
arbetet, dels för att uppnå ett lyckat 
slutresultat. sgD arbetar med bland andra 
KGC verktyg, som erbjuder allt från 
filtbrädor, iläggarslev, putsdragare och 
slipstål till hinkar och taggklammer.

MAsKiner
Vi erbjuder det senaste inom proffsmaskiner 
för entreprenörer och golvläggare från 
välkända tillverkare som Wolf, Nilfisk, 
Bona, Pallmann och Duri. Sortimentet 
består av bland annat dammsugare, 
golv- och betongslipar, skurmaskiner och 
blandare. Du har även möjlighet att leasa 
maskiner från oss. Självklart hittar du även 
alla tillbehör till maskinerna, från dammsu-
garpåsar till sticksågsblad och sliptallrikar.

sliPMAteriAl & PolerverKtYg
Hos oss på SGD finner du ett heltäckande 
program inom slipmaterial och polerverktyg 
från Bona och Duri. Det består av slip-
papper eller slipnät både på ark och till 
rondell, samt polerrondeller, fiberpads  
och slipstenar.

HAnDverKtYg
SGD erbjuder även verktyg som inte enbart är 
golvrelaterade, som till exempel mätinstrument 
som fuktmätare, avståndsmätare, vattenpass, 
måttband och korslaser. Annan viktig utrustning  
är arbetsbelysning och övriga handverktyg, som 
handsågar för olika ändamål.

Vi har våtrumsskivor som är lätta att skära och 
bearbeta för väggbeklädnad. Ger ett plant 
underlag att lägga plattor på. Limma med kakelfix 
eller snabbhärdande lim utan lösningsmedel. 
skivorna är fukt och mögelresistenta, har en låg 
vikt, samt fungerar värmeisolerande.

BYGGSKIVOR

HUVUDLEVERANTÖRER

ÖVRIGA LEVERANTÖRER

NILFISK EGGESTRANDS
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verKtYg & UtrUstning SGD verKtYg & UtrUstning 

HAnteringsUtrUstning
SGD har även ett sortiment av kringutrust-
ning som förbättrar arbetsmiljön och 
hjälper till att minska tunga lyft. Det består 
bland annat av stoftavskiljare och rullbädd, 
lyftvagn och andra typer av kärror och 
vagnar.

KlÄDer & sKYDDsUtrUstning
En bra och säker arbetsmiljö kräver också 
rätt kläder och skyddsutrustning. SGD:s 
sortiment sträcker från spikskor, skydds-
skor och arbetsbyxor till tshirts och 
underkläder. Självklart finner ni även 
hörselkåpor, skyddsglasögon och olika 
typer av handskar för bästa tänkbara 
skydd.

stÄD & tÄCKMAteriAl
SGD erbjuder även produkter för enklare 
städning av golv, som komplement till  
vårt maskin- och ytbehandlingsprogram. 
Utbudet består bland annat av spraymoppar, 
våtdukar, sopsäckar och sopborstar. Det är 
viktigt att välja rätt rengöringsprodukter för 
rätt material. Vi har produkter för såväl 
mjuka som hårda golv.

entrÉZoner

Genom KåbeMattan har vi ett komplett sortiment av entrémattor och 
skrapgaller, med tillbehör som passar alla tänkbara entréer. Genom att 
använda en korrekt entrématta minskar den indragna smutsen och fukten 
– vilket i sin tur leder till minskade underhållskostnader.

HUVUDLEVERANTÖRER

ÖVRIGA LEVERANTÖRER

SOFT TOUCH KÅBEMATTAN



svegAB MAlMÖ • svegAB vÄXJÖ • BeC MÖlnDAl • golvgrossisten gÖteBorg  
golv & MAtt gÖteBorg • MAttBolAget UDDevAllA • FreDBergs sKÖvDe 

golv & BYgg norrKÖPing • ArDBo stoCKHolM • gPB ProFFsBUtiKen HÄgersten  
KvADrAtMeter stoCKHolM • gPB ProFFsBUtiKen UPPsAlA  

golvgrossisten DAlArnA • golvCenter UMeÅ 

WWW.sgD.se

sgD golvgrossisten Finns FrÅn MAlMÖ i sÖDer till UMeÅ i norr  
oCH Är en riKstÄCKAnDe grossistKeDJA MeD stArK loKAl nÄrvAro.  
vÄnligen BesÖK sgD.se FÖr Att HittA Din nÄrMAste golvgrossist.


