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Akuwood – akustiksystem
Används som bullerdämpare där det behövs
en effektiv ljudabsorbent som även reducerar problem med överhörning och buller som
studsar i lokalen. Genom att träribborna
bryter ljudvågorna undviker man att ljudet
fortplantar sig i rummet. Dessutom får man
ett estetiskt tilltalande tak där det finns flera
trädslag och färg på akustikduk att välja på.
Enkel montering
Akuwood-systemet är mycket snabbt och lätt
att montera. Standardsystemet tillverkas i
moduler 600x600 mm eller 600x1200 mm
för att passa T-skenesystem.

Tak med standardkassett med ekribbor

Anpassade moduler
Naturligtvis kan vi anpassa modulerna efter
era önskemål. Isoleringens tjocklek, ribbornas mått och färg samt om materialet skall
brandimpregneras.
Här intill ser ni ett antal exempel på olika
anpassningar vi gjort under åren.
Det här är bara ett axplock, önskar ni något
annat är det bara att höra av sig till oss.
Eller besök oss på hemsidan,
www.gorvikstra.se där hittar ni fler exempel.

Kassett med björkribbor
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MATERIAL
& LISTER
List – på dina villkor

Vi är proffs på lister. Och du är proffs på dina eller dina kunders
behov. Därför har vi en flexibel produktion som utgår från dina önskemål och ritningar. Det gör de svåra lösningarna enkla, och de enkla
lösningarna unika – till ett klart överkomligt pris. Men självklart gör vi
också standardlister.

En löv-story
För din skull jobbar vi konsekvent med äkta trä – väldoftande lövträ
från ask, björk, bok och ek. Förutom att det är snyggt, är det också
hårt, tåligt och bra att behandla. Så förlåt oss den simpla ordvitsen:
Våra lister är en sann löv-story.

Trädslaget – våra material
ASK (Fraxinus excelsior) lämpar sig väl för användning i

EK (Quercus robur)

sammanhang där krav på nötningstålighet är stort. Utseendet varierar mellan ljusgul och ljusgrå. Kärnan i yngre
träd har ofta samma färg, men med åldern mörknar den
och kan på gamla träd bli riktigt mörk, så kallad ”olivask”.
Lackad eller oljad ask får en skimrande och förtrollande
lyster som är svår att finna hos andra träslag.

tillhör ett mycket
stort släkte med
cirka 600 arter.
Merparten av den
ek som vidareförädlas hämtas från Centraleuropa och
Nordamerika. Ytveden är ljust gulgrå och utgör en liten
andel av veden. Kärnveden är först gulgrå men blir sedan
ljust till mörkt brun.

BJÖRK finns i totalt cirka 60 olika arter där vårtbjörk
(Betula pendula) och glasbjörk (Betula pubescens) är
vanligast. Virket är tillräckligt hårt för hållbara golv och
karmar utsatta för slitage. Björk är ett av våra segaste
träslag. Böjhållfastheten gör att man kan använda klena
dimensioner och ändå få ett hållbart material. Björk är
ljust träslag med stora valmöjligheter vid ytbehandling.
Trät gulnar med tiden men ljusheten kan behållas med
vittonad olja. I äldre träd bildas ibland så kallade ”rödkärnor”, som bidrar med ett livfullt utseende i synliga
träkonstruktioner.

BOK (Fagus sylvatica) Om man har mycket höga krav på
tålighet mot nötning och slag, är bok ett bra val. Träslaget
lämpar sig extremt väl för användning i parkett, möbler
och snickerier som utsätts för hårt slitage. Färsk bok har
en vitgul färg men antar sedan, speciellt efter ångbasning, en mer rödaktig ton. Rödbrun färgad ”kärnved” kan
förekomma.
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