Bjelins golv håller vad de lovar!
Bjelins vision är att bli världens största och mest hållbara golvföretag
Om Bjelin:
Bjelin är en svensk familjeföretagsgrupp med verksamheter i Sverige och Kroatien. Grundarna av Bjelin utvecklade
världens första laminatgolv 1977 under sin anställning på Perstorp, och i mitten av 1990-talet uppfann de klickgolvet.
Bjelin äger hela produktionskedjan från innovation och design till färdig produkt, vilket är ovanligt i branschen. Detta
gör att företagsgruppen också kan kontrollera hållbarheten i alla led från skog till golv.
I samverkan med Kroatiska staten förvaltar och brukar Bjelin skog i Bjelovar och Ogulin som ligger i regionen
Slavonien i Kroatien. Där växer ekarna som används som råvara nära sågverk och golvfabriker. De gamla vackra
ekskogarna i Kroatien har klarat sig undan den skövling som har skett i många andra europeiska länder, mycket tack
vare den statliga kontrollen.
– Vi på Bjelin är stolta över förtroendet att bruka och förvalta ekskogen i Slavonien som är en Kroatisk nationalklenod,
säger Zoran Mihajlovic, VD på Bjelin Sweden AB.
I Bjelins hållbarhetspolicy kan man läsa att:
”Våra produkter är framtagna med fokus på bästa möjliga utnyttjande av träråvaran vad gäller kvalitet,
maximal livslängd, resurseffektivitet och återanvändning. Vi lägger stor vikt vid miljö-, social- och ekonomisk
hållbarhet i vår verksamhet. Därför har vi anslutit oss till FSC, Svanen, FTI och BVD. Det är Bjelins bidrag till ett mer
hållbart samhälle.”
I skånska Viken har golvkoncernen som Bjelin ingår i, en av världens modernaste golvfabriker. Produktionen
är starkt automatiserad och här tillverkas bland annat de träpulverbaserade golven med den patenterade
Nadura- och Woodurateknologin.
Bjelins målsättning är att producera 10 miljoner kvadratmeter golv per år vilket skulle göra företaget till en av
världens största golvproducenter.

Hållbarhet:
Hållbarhet genomsyrar hela produktionskedjan hos det svenska familjeföretaget Bjelin och dess verksamheter
i Sverige och Kroatien. De härdade golven (komposit såväl som de härdade brädorna) tillverkas av Bjelins
systerföretag Välinge, i högteknologiska fabriker i Viken, Skåne.
Tillverkningen är mycket miljövänlig och allt spill i produktionen återvinns och förvandlas till fyllnadsmaterial för nya
golv för att minimera mängden spill. Mängden golv per kubikmeter råmaterial maximeras samtidigt då träpartiklarna
från golvtillverkningen återvinns och används till produktion av träpulver.

Vidare är energiförbrukningen låg då den keramiska kompositen som utgör ytskiktet på golvet bildas under en
mycket kortare tid under tillverkningsprocessen jämfört med traditionell golvtillverkning. Dessutom tillverkas de
under mycket lägre temperatur än vad som behövs vid konventionell produktion av keramiska plattor. Trots den
resurseffektiva tillverkningen blir golven ändå extremt hårda och tåliga.
Bjelins ekgolv kräver endast en tiondel så mycket råvara som en traditionell ekparkett men blir ändå lika vacker och
till och med tåligare än en vanlig parkett. Det är det unika med Bjelins patenterade teknologi.
Det återstående spillet som blir över efter att ek- och träpulvergolven har tillverkats blir pellets som värmer
upp fabrikerna.
Lokalt skogsbruk i Kroatien:
Råmaterialet till Bjelins härdade trägolv kommer från den berömda Spacvaskogen i Kroatien. Spacva är en av Europas
bäst bevarade skogar med ekar av väldigt hög kvalitet. Den senaste fabriksenheten ligger i Otok i hjärtat av Spacva.
Härifrån kommer ekfanéren till de härdade trägolven.
Skogen förvaltas och sköts på ett hållbart sätt utifrån ett mycket strikt ekologiskt, socialt och ekonomiskt regelverk,
från råvaran till de färdiga golven där Bjelin kontrollerar hela kedjan.

Svensk innovation i världsklass:
Företagsgruppen Bjelins affärsområden som i dagsläget omsätter miljardbelopp och sysselsätter tusentals människor i
Sverige och Kroatien har sitt ursprung i Välinge Innovation som är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom golv- och
möbelindustrin. Välinge Innovation grundades 1993 och har i dag över 250 anställda och anses som världens främsta
forskning- och utvecklingscenter inom laminat, trä och träpulverbaserade golvteknologier.
Företaget är pionjärer på utveckling av limfria klickgolv och har förändrat sättet hur företag och privatpersoner
installerar golv. Teknologin som är globalt patenterat möjliggör ett snabbt och enkelt sätt att installera golv som inte
kräver lim eller andra hälsovådliga kemikalier och där det är lätt att variera designen med olika versioner som lätt kan
klickas ihop.
Välinge Innovation är idag världsledande på golvteknik och har 2 500 patent som bl.a. skyddar klicktekniken för golv
och möbler som licensierats till 250 företag över hela världen. Golvmaterial är ett nytt teknikområde som marknadsförs
under varumärket Bjelin. Golvytorna är estetisk tilltalande, slitstarka och passar såväl i privat som offentlig miljö.
Produktinformation om Bjelins golv
Välinge har en egen patenterad klickgolvsteknik som ger ett perfekt resultat med minsta möjliga klimatavtryck.
Låssystemet 5G® installeras fritt flytande ovanpå undergolvet utan att spikas eller limmas fast. Tekniken gör
också att plattor och brädor av olika material kan klickas ihop helt utan lister och det går lätt att klicka ihop olika
golvkombinationer.
Härdat trä
Vanligtvis är breda plank också tjocka, medans Bjelins teknik för härdat trä tillåter att golven kan göras breda samtidigt
som de är mycket tunna, bara 11 mm.

Från skogen till fabriken:
De toppmoderna fabrikerna i Ogulin och Bjelovar har sina egna sågverk där stockarna först sågas för att sedan torkas
och sen vidare till lamellprocessen. Ogulins lameller utgör mellanskiktet i Bjelins parkettgolvsprodukter medan
lamellerna från Bjelovar-anläggningen utgör toppskiktet.
Tillverkningsprocessen är resurssnål och tar effektivt tillvara på spillet som bildas.
Restprodukten blir till träpulver som används till golvmaterialen keramisk komposit (Nadura) och härdat trä
(Woodura). Pulvermixet består av träfiber, bindemedel, keramiska partiklar och färgpigment, vilka härdas samman
under hög temperatur och tryck. Resultatet är en golvyta vars främsta egenskaper är motståndskraft mot slitage
och stötar.
Ett golv blir till:
I golvfabrikerna i Ogulin och Bjelovar i Kroatien arbetar 650 personer med att tillverka färdiga parkettgolv av
trälamellerna från de egna sågverken. Man levererar även lameller till andra tillverkare av parkettgolv runt om i
Europa.
De härdade trägolven produceras sedan 2017 i Skåne på den nya automatiserade fabriken i Viken, där den
träpulverbaserade råvaran omvandlas till 6 miljoner kvadratmeter golv per år som mest.
Tillverkningsprocessen börjar med att träytan pressas samman under hög värme med en träfiberskiva som bestrukits
med träpulverblandning. Efter det komprimeras träytan och träpulvret tränger in underifrån. Resultatet är ett härdat
trä som är många gånger starkare och hårdare än konventionella parkettgolv, samtidigt som utseendet och känslan
behålls. Den unika processen producerar ett väldigt hårt och hållbart trägolv.

Härdat trä är ett hållbart golvmaterial. Träråvaran utnyttjas maximalt i tillverkningen av golvet och genom att använda
tunna träskikt istället för tjockare massiva plankor kan en betydligt större mängd färdig golvyta tillverkas av varje
kubikmeter träråvara.
Läs mer på www.bjelin.se
Keramik- och träkompositgolv
Bjelins nya golvplattor med ett slitskikt bestående av Naduramaterialet, är utvecklat och patenterat av Bjelins
systerbolag Välinge Innovation AB. Nadura är en pulvermix av träfiber, bindemedel, keramiska partiklar och
färgpigment som härdas samman under hög temperatur och tryck. Med sin patenterade solida yta ger Nadura ett högt
slit- och slagmotstånd som är överlägset traditionella golv. De är extremt lätta att installera, lika varma som trä och
starkare än konventionella keramiska plattor.
Läs mer på www.bjelin.se
Parkettgolv
Bjelins sågverk ligger mitt i de världsberömda slavonska skogarna i norra Kroatien som är kända för sin höga kvalitet
på ek och möjliggör plankbredder upp till 20 cm och kan fås i sorteringar från nästan kvistfria till livfulla rustika plank.
Parkettgolvet är uppbyggt i tre skikt där fiberriktningen i de olika skikten ligger vinkelrätt mot varandra. Skikten låser
varandra och minskar träets naturliga rörelser och skapar ett mycket stabilt golv.
Ytskiktet har en slityta på 3,5 mm alternativt 2,5 mm vilket gör att du kan slipa om golvet flera gånger precis som hos
vanliga plankgolv. Mellanskiktet är starkt och bärkraftigt och tillverkas av tall eller gran. Dessutom har bottenskiktet av
trä en stabiliserande funktion.
Läs mer på www.bjelin.se

Fiskbensparkett
Bjelins fiskbensparkett finns i flera stilar med olika sorteringar och ytbehandlingar. Att installera
fiskbensparkett har länge varit ett väldigt avancerat och tidsödande hantverk. Med Bjelins klicklås för små
stavar är installation av fiskbensgolv lättare än någonsin.
Läs mer på www.bjelin.se
Intressanta Metrics:
Bjelins mål som en av världens största golvproducenter är att tillverka 10 miljoner kvadratmeter golv per år.

Maximera golvytan
från varje stock

Av en ek får man normalt ut ca 40 kvadratmeter traditionellt parkettgolv. Av samma ekträd får man ut 400
kvadratmeter härdat trä med Bjelins Woodura-teknik. Endast en tiondel av råvaran går åt för att tillverka
härdat trägolv jämfört med traditionell tillverkning av parkettgolv.

Härdat Trä är också ett hållbart sätt att utnyttja
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Det blir också mindre spill. Vid tillverkningen av ett parkettgolv går 65 procent av träråvaran åt och resten
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Traditionellt ekgolv.

Härdat Trä – mycket mer golv
av varje kubikmeter naturträ.

Faktaruta om Bjelin
Kort om koncernen
Anställda: 1 000
Omsättning: 1,3 miljarder
Bas: Viken i Skåne

Förvandla spillmaterialet till
ett nytt golv
Sågspån

Fyllnadsmaterial till Woodura® och Nadura®.

