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YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

Allerede i 1641 begynte arbeidet med foredling

For å hjelpe oss å møte kravene til mangfold,

av tre på to små sagbruk i det naturskjønne

stil og kvalitet har vi invitert noen av våre

Sør-Norge.

kunder og partnere til å dele sine tanker og
erfaringer. Besøk gjerne vår nettside – her

Vår norske arv har gitt oss erfaring og hånd-

kan du visualisere gulv i ulike stiler og rom,

verk som gjør våre produkter unike i det

velge tresort, overflate, farge, dimensjoner og

internasjonale markedet. Med røtter og erfaring

mønster. Det handler om din stil, ditt gulv.

som tar oss mer enn 350 år tilbake i tid, får
vi styrken til å være modige, nyskapende og

Velkommen til en verden av parkett.

kreative.

Parkettgulv laget med lidenskap, stil
og godt håndverk.

En ekte lidenskap for trender inspirerer vår
produktutvikling, og holder oss relevante og
synlige i den raskt skiftende interiørverden.
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Hvorfor velge
BOEN parkett?

Det er ikke bare et gulv! Det er en av
de største flatene i rommet. Den delen
du er mest i kontakt med når du går
fra rom til rom.

Overflatebehandling og ulike børsteteknikker fremhever treets karakter,
som spenner fra den svært visuelle til
den taktile opplevelsen. Husk også på
detaljene, og velg trapp og fotlister i

Vi har et stort spenn av farger du kan

samme farge og materiale som gulvet.

velge mellom, fra mørkt til lyst. 3-lags

Det gjør at rommet virker større og

eller 2-lags parkett, med et stort utvalg

skaper en helhet.

av bredder og formater. Fra de mest
eksklusive til økonomivennlige – vi har

Ekte bærekraft!

parketten som passer for deg.

Før trærne møter sin naturlige død og må
felles får de et nytt liv ved å bli omdannet

Noen typer tre har et relativt rolig

til vakre parkettgulv - og en ny generasjon

fargespill. Andre, som eik, har variabel

trær plantes samtidig. Når ditt gulv etter

struktur med fargespill fra rolig til rustikt.

mange år når slutten av sin levetid kan det
resirkuleres, og sirkelen blir komplett.
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VI GIR TRÆRNE
NYTT LIV
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Chaletino 20 mm
Eksklusive Chaletino plank – nå med Live Pure overflate
Eksepsjonelle dimensjoner skaper utsøkte rom. Våre Chaletino plank skaper
en naturlig vakker og harmonisk atmosfære med sin bredde på 30 cm og
lengde på 2,75 meter. Et stort utvalg av farger, fra hvitpigmenterte plank og
varme, dype bruntoner til håndskrapte overflater, gjør det lett å finne et gulv

Live Pure lakk

som passer til en rekke interiørstiler.
Den ultramatte, naturlige Live Pure overflaten har blitt etterspurt lenge på
de bredeste plankene våre. Nå kan vi endelig tilby Chaletino plank med

- Innovativ overflateteknologi

Live Pure overflate i syv forskjellige farger og en tykkelse på 20 mm.

- Ultramatt naturlig finish
- Svært motstandsdyktig
mot smuss og væsker
- Høy UV-stabilitet og slitestyrke

Eik Canyon hvit

Eik Pale White

Eik Grey Harmony

Eik Natur

Eik Canyon

Eik Warm Grey

Eik Warm Grey
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Eik India Grey

Nytt online verktøy
- se det nye gulvet i ditt eget rom!

Inspirasjon gjort
enkelt med myRoom

Synes du det er vanskelig å se for deg hvordan gulvet ditt vil se ut hjemme?
Med verktøyet myRoom på BOEN sin webside er prosessen enklere og morsommere!

1. Finn produktet du liker i FloorFinder
2. Ta et bilde, gjerne med mobil eller nettbrett
3. Last ditt bilde opp til myRoom
4. Se hvordan gulvet kan se ut i ditt rom
Møbler, bordbein, lys og skygger er ivaretatt i bildet slik
at alle elementene i rommet vil se naturlige ut.
Test forskjellige farger og design til ditt rom, og ha det
gøy med prosessen!

Med funksjonen Split View kan du se to forskjellige
parkettgulv samtidig i samme rom. Sammenlign
dem med hverandre ved å dra linjen i verktøyet
frem og tilbake.
Se våre produkter og prøv verktøyet her:

boen.com/nb-no/produkter/parkett
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Hent naturen inn
Naturen gir oss noen av de vakreste farger og
materialer, som både er en fantastisk inspirasjon,
men som også blir mer og mer viktig for oss.

Lengselen etter naturlighet, et liv i harmoni

For mer ro og tilstedeværelse i rommet,

og beskyttelse av miljøet spiller en stadig

har vi utviklet en subtil røkt eik som tilfører

større rolle.

det lille ekstra til rommet med sitt raffinerte
utseende: Eik Semi Smoked.

Derfor fokuserer vi på å gi deg den rå og
autentiske følelsen av treverket med våre

Eik Foggy Brown er nydelig mørkebrun

nye produkter Eik Senses og Eik Authentic.

farge som er inspirert av de naturlige
elementene jord, vann og luft.
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Eik Foggy Brown

Eik Semi Smoked

Eik Authentic

Eik Senses
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Eik
Foggy Brown
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Elisabeth Halbjørhus
@pureelisabeth_
Hjemme hos Elisabeth,

Eik Foggy Brown

MØRKE FARGER TILFØRER RO OG
PERSONLIGHET TIL INTERIØRET

Hjemme hos Elisabeth,

Eik Foggy Brown

5G Click låseteknologi
Godt egnet for gulvvarme
Eik Foggy Brown

Overflate: Live Pure lakk,
børstet, 2-sidig fas

Eik Foggy Brown
Med vår Live Pure lakk har gulvet et naturlig utseende og en

Jotun Lady Pure Color
20144 GROUNDED RED

ultra-matt finish, som beskytter godt mot flekker og søl.
«Eik Foggy Brown er en farge basert på trender med inspirasjon hentet fra tre av våre fire elementer, jord, vann og luft.

Jotun Lady Pure Color
11175 ADVENTURE

Jeg ønsket å skape et mørkt men luftig gulv som fungerer
bra med både den lyse og varme fargepaletten, men også

Jotun Lady Pure Color
1352 FORM

med mørkere farger som grønt, grått, brunt og blått» sier

Jotun Lady Pure Color
8546 LOCAL GREEN

Dimensjon: 14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Elisabeth Halbjørhus.

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm
► Mellomsjikt: 8,8 mm

Jotun Lady Pure Color
11174 CURIOUS MIND

► Undersjikt: 1,7 mm
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Eik
Semi Smoked
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Jotun Lady Pure Color
1024 TIDLØS

Jotun Lady Pure Color
11173 HUMBLE YELLOW

Eik Semi Smoked
Vår røkt eik imponerer med sitt slående utseende:

Jotun Lady Pure Color
12083 DEVINE

Typisk eik, men et hint mørkere enn vanlig transparent overflate.

Jotun Lady Pure Color
0394 VARMGRÅ

Dette gulvet påvirker fargekonseptet til et rom på
en subtil og elegant måte. Den børstete overflaten
er forseglet med en ultra-matt Live Pure lakk som

Jotun Lady Pure Color
20143 LIVELY RED

gir gulvet et veldig naturlig utseende.

NATURLIG EIK MED EN
LITT MØRKERE LOOK

Eik Semi Smoked

5G Click låseteknologi
Godt egnet for gulvvarme
Overflate: Live Pure lakk,
børstet, 2-sidig fas

Dimensjon: 14 x 138/ 209 x 2200 mm
► Slitesjikt: ca. 3,5 mm
► Mellomsjikt: 8,8 mm
► Undersjikt: 1,7 mm
menu.as

13

Eik
Authentic

14

5G Click låseteknologi;
Chaletino plank har not/fjær forbindelse
Godt egnet for gulvvarme
Overflate: Live Natural olje,
børstet, 2-/4-sidig fas

Eik Authentic
Plankene ser ut som nysaget eik og viser fargen
og karakteristikken til treet på en lys og ren måte,
noe som gir dette gulvet et autentisk utseende.
Overflaten er behandlet med Live Natural olje og
fargepigment som bevarer den naturlige fargen
av treverket. Den børstede overflaten gir gulvet
en varm og behagelig følelse.

SÅ NATURLIG
OG BEHAGELIG

Eik Authentic

Jotun Lady Pure Color
20145 WISDOM

Jotun Lady Pure Color
7629 ANTIQUE GREEN

Jotun Lady Pure Color
20120 ORGANIC RED
menu.as
Jotun Lady Pure Color
12074 PEACHY
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209

181

Tilgjengelig som Castle plank
138

209

181

138

Tilgjengelig som plank 181

209

181

138

181

Tilgjengelig som plank 138
209

138

Jotun Lady Pure Color
11174 CURIOUS MIND

Tilgjengelig som Chaletino.

Eik
Senses
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Jotun Lady Pure Color
20142 DAYDREAM

Dimensjon: 14 x 209 x 2200 mm
► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

Jotun Lady Pure Color
20144 GROUNDED RED

► Mellomsjikt: 8,8 mm
► Undersjikt: 1,7 mm

Jotun Lady Pure Color
10001 DIJON YELLOW

Jotun Lady Pure Color
2024 SENSES

Jotun Lady Pure Color
12083 DEVINE

EN NATURLIG
FORNEMMELSE AV TRE
housedoctor.com

Eik Senses
Dette gulvet spiller på originaliteten av treverket
hvor sprekker og kvist er fylt for hånd. Dette skaper
et spesielt gulv som tilfører hver plank et individuelt
utseende. Med vår Live Natural olje fremhever vi
den naturlige trefølelsen og gjør gulvet varmt og
behagelig å gå på.

5G Click låseteknologi
Godt egnet for gulvvarme

bergspotter.com

Overflate: Live Natural olje,
børstet, 4-sidig fas
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menu.as

Vårt mangfold
av gulv
Så naturlig og unikt
- våre produkt highlights

Store formater som Chalet eller Chaletino
som gir rommene en ny åpenhet, eller
mønstergulv som Chevron, Fiskeben Click

For oss er det ikke bare et håndverk: Det å

eller Prestige, like klassisk som de er trendy.

bearbeide, foredle treverk og utvikle nye

Eller de ukompliserte stavgulvene, nå med

gulv - det er vår daglig inspirasjon.

en fin fas som fremhever plankefølelsen.

Slik skapes spennende ideer og interes-

Og ikke minst håndskrapte gulv med sin

sante varianter av ekte tregulv - som for

koselige og sterke personlighet - de er alle

eksempel disse:

en del av BOEN-høydepunktene. Bli kjent
med dem på de neste sidene.

18

19

Chalet
- store muligheter

Eik Coral, Chalet
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Eik Coral
Chalet

Eik Traditional hvit
Chalet

Eik Traditional
Chalet

Eksempel BOEN Chalet,
sammensetning av forskjellige
lengder og bredder i rommet.

Chalet - perfekt samspill mellom
forskjellige lengder og bredder

Produktfakta

Vi i BOEN er stolte av Chalet!

► Forskjellige bredder:

► 3-lags parkett

Chalet er eksklusive eikeplank med ulike

20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm og 39,5 cm

bredder og lengder opp til 4 meter.

► Lengder: 2 - 4 m

Plankene blir levert i en sortering som

► Fas på alle 4 sider

inneholder kvist og livlige fargevariasjoner.

► Overflate: Live Natural olje
► Gulvvarme: Egnet

Hvert rom - sin plan

► Chalet plank skal festes til undergulvet,

Chalet gulvene blir spesial produsert til hver

enten ved liming eller skruing.

forespørsel. En detaljert gulvskisse gjør at de
forskjellige dimensjonene kommer godt frem
og ingenting går til spille.
Et hvert Chalet gulv er et unikt kunstverk fra
naturen selv.
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Chaletino
- eikeplank utenom det vanlige
Gjennomtenkt håndverkskunst
Med lengder på 2,75 m og bredde på 30 cm

Med 15 forskjellige oljede overflater og

viser Chaletino plank strukturen og karakter

7 farger med Live Pure lakk er det mange

av treverket ekstra godt. Nøyaktighet i

muligheter for å kunne skape rom med den

produksjon og håndarbeid i overflatebe-

gode følelsen.

handling er nødvendig for å unngå sprekker
og for å oppnå den gode BOEN kvaliteten.
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Chaletino 20 mm

Chaletino 15 mm

► 3-lags parkett

► 3-lags parkett

► Dimensjoner: 300 x 2750 mm

► Dimensjoner: 300 x 2750 mm

► 4-sidig fas

► 4-sidig fas

► Overflate: Live Natural olje;

► Overflate: Live Natural olje

Live Pure lakk
► Gulvvarme: Egnet
► Chaletino plank festes til
undergulvet, enten ved liming

► Gulvvarme: Godt egnet
► Chaletino plank festes til
undergulvet, enten ved liming
eller skruing.

eller skruing.

STORE PLANK GIR EN EKSTRA GOD
FØLELSE AV TIDLØSHET OG RO

Eik Epoca

Håndskrapt
Chaletino

Eik Traditional
© Philip Kistner

Chaletino
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Eik Grey Pepper
Chaletino

Chevron
- et statement gulv

Eik Adagio, Chevron
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Eik Adagio
Chevron

Eik Adagio hvit
Chevron

EN MODERNE VRI PÅ ET
TRADISJONELT MØNSTER

Eik Chevron - klassisk og spennende

Produktfakta

Chevron er et omvendt V-mønster, og den

► 3-lags parkett

første bruken av dette mønsteret finnes på

► Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm

keramikk som stammer helt tilbake til

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

Knossos, Kreta som ble bygget i bronse-

► A- og B-staver må bestilles

alderen. Men Chevron-stavene kan også

► 4-sidig fas

legges i forskjellige andre mønster - for å

► Overflate: Live Natural olje

skapet et unikt designgulv.

► Gulvvarme: Godt egnet
► Dette gulvet har en not/fjær 		
forbindelse og må limes ned til 		
undergulvet.
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Fiskeben Click
- en innovativ klassiker

Eik Adagio hvit, Fiskeben Click
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Det tidløse gulvmønsteret kan
skape klassisk atmosfære eller
være et moderne element, alt
avhengig av din stil.

Click
System

Eik Adagio

Fiskeben Click

Eik Adagio hvit
Fiskeben Click

Fiskebensmønster gjør inntrykk

Produktfakta

- og er et av de mest populære parkett-

► 3-lags parkett

mønstre verden over. Navnet Fiskeben

► Dimensjoner. 14 x 138 x 690 mm

stammer fra likheten til et fiskeskjell. I

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

rommet skaper fiskebensmønster en tidløs

► A- og B-staver må bestilles

og elegant atmosfære.

► 4-sidig fas
► Overflate: Live Natural olje

Det spesielle med Fiskeben Click er ikke

► Gulvvarme: Godt egnet

bare at det er større dimensjoner enn
vanlig, men det at parkettleggeren kan
velge mellom å legge som flytende gulv

5G Click system

eller lime-ned installasjonen.

Basert på det beste Click-låsesystemet på
markedet kan bordene justeres nøyaktig
og settes sammen uten bruk av lim eller
spesialverktøy.
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Prestige
- klassisk, fleksibel og moderne
Her handler alt om din personlige stil!

Produktfakta

Prestige og Traffic - som er utviklet for høy-

► 2-lags parkett

traffikerte områder - gir deg stor valgfrihet

► Dimensjoner Prestige: 10 x 70 x 470 mm

når du skal legge mønstergulv. Det kan

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

legges i mursteinsforbant eller klassisk fiske-

► Overflate: Live Natural olje; Live Matt lakk

bensmønster. Fiskebensmønsteret kan legges

► Gulvvarme: Godt egnet

enkelt, dobbelt eller trippelt, diagonalt eller

► Dette gulvet må hellimes til undergulvet.

parallelt med veggen. En annen stor fordel
av 2-lags parkett er den lave byggehøyden
på 10 mm på Prestige.
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Eik Natur hvit
Prestige

Eik Select
Prestige

Eik Basic
Prestige

KLASSISK OG ELEGANT
MØNSTERPARKETT
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Stavmønster med fas
- den lille forskjellen
Fresh look med en fin detalj

Produktfakta

Stavmønster er ofte overskygget av de veldig

► Dimensjoner: 14 x 215 x 2200 mm

populære 1-stavs gulvene, og helt urettferdig etter

► 3-lags parkett

vår mening.

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm
► 2-sidig fas

Ved å bruke farge på overflaten er stavparkett

► Overflate: Live Pure lakk

en fantastisk måte å bringe aktuelle fargetrender

► Gulvvarme: Godt egnet

inn i et rom. Fas på langsiden av disse utvalgte
gulvene gjør en liten, men betydelig forskjell.
Den fremhever plankefølelsen og gir perspektiv
og eleganse til rommet. Gulv som gjør inntrykk!
Husk! Ved å kombinere samme fargen i stavmønster og 1-stavs parkett skapes det helhet
mellom forskjellige rom, samtidig som gjennomsnittsprisen senkes.
30

Med

2-sidig
fas!

GI HJEMMET DITT ET LEKENT
OG MODERNE UTSEENDE

Eik Grey Harmony
Stavmønster med fas

Eik Warm Cotton
Stavmønster med fas

Eik Elephant Grey
Stavmønster med fas
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Håndskrapt
- Gulv med personlighet

Eik Antique Brown
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Eik Vintage White
Castle Plank

Eik Senses
Castle Plank

Eik Antique Brown
Castle Plank

Håndverk og tradisjon.
Vi høvler, utbedrer og fyller
sprekker og kvisthull med omhu
og lidenskap. Dette skaper unike
parkettgulv som blir til en visuell
og haptisk opplevelse i rommet.

Følelsen av en evighet

Produktfakta

Håndskrapte gulv fortjener din oppmerk-

► 3-lags parkett

somhet. Det er røffe gulv med mye karakter,

► Dimensjoner: 14 x 209 x 2200 mm

som gir en god følelse av rom det er lov å

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

leve livet i.

► 4-sidig fas
► Overflate: Live Natural olje

Akkurat den koselige stemningen vi liker så

► Gulvvarme: Godt egnet

godt å være i. Vi anbefaler å mikse ulike
bredder for å skape en autentisk, unik look.
Den dype børstingen fremhever den naturlige skjønnheten av hver enkelt bord og
inviterer til en livsstil fri for stress og mas.
Ekstremt god å gå på.
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Hvert gulv forteller
en historie: Din historie.
Personlig og unikt
- livet med BOEN gulv

På de neste sidene besøker vi noen av disse
menneskene og deres prosjekter. Felles for
dem er en kjærlighet for naturlig treverk, så

Et gulv kommer først til sin rett når det har

vel som tradisjonelt håndverk og en tidløs,

blitt til ditt personlige gulv. Når den skaper

moderne stil. Med mye individualitet og

en ramme og understreker din egen stil, på

kreativitet har de skapt helt spesielle rom.

helt naturlig vis. Når husene blir til hjem, like
unike som menneskene som bor, jobber og

Steder som forteller personlige historier.

lever i dem.

Nyt og la deg inspirere til å skape din egen.
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"DET ER HELT UVIRKELIG Å SITTE HJEMME MED
MITT EGENDESIGNET GULV UNDER FØTTENE."

Elisabeth Habljørhus: Jeg er 31 år og bosatt i
Skien - to små timer utenfor Oslo. Her bor jeg
sammen med mannen min og våre to små barn,
Celine, 6 år og Ulrik på 2 år.
Jeg er utdannet markedsfører men har alltid hatt
en brennende interesse for interiør. Takket være
sosiale medier kan jeg i dag leve av lidenskapen
min og jobbe som influencer, interiør stylist og
innholdsprodusent. @pureelisabeth_

Jeg har en form for skapertrang, så da BOEN spurte
om om jeg ville lage mitt eget gulvdesign var jeg ikke
sen med å takke ja. Jeg har alltid drømt å få skape
noe eget, det er helt uvirkelig å sitte hjemme med mitt
eget gulv under føttene. Jeg er stolt av å kunne
designe et gulv for en leverandør som både leverer
fantastisk kvalitet samtidig som naturen respekteres.
For en utrolig spennende og mye mer krevende
prosess enn antatt. Jeg hadde en klar visjon om hva

Vi bor i et renovert 60-tallshus som vi kjøpte av

jeg ønsket meg i forkant av prosjektet, så vi startet

foreldrene mine for noen år siden. Jeg elsker å sette en
visjon til liv og hadde mange planer for huset vårt før
vi flyttet inn. Vi tar rom for rom, år for år. Alt etter hva
både tid, ork og lommebok godkjenner. Derfor er det
ekstra stas når man først ser visjonen "live".

Hjemme hos:

Elisabeth Halbjørhus: Eik Foggy Brown

"HJEMME SØKER VI RO, HER SAMLER
VI KREFTER OG LADER OPP."
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DET HANDLER OM LIDENSKAP

Hjemme hos:

Elisabeth Halbjørhus: Eik Foggy Brown

reisen med å kombinere en god dose brunt med litt

hjemmene våre. Om kapp med den travle digitale

sort, hvitt og blått. Den blå fargen valgte vi fordi jeg

verden vi lever i, søker vi ro i hjemmet.

ønsket et brunt gulv som ikke var for varmt eller for
oransje i brunfargen. Jeg så for meg en mørk brun-

Eik Foggy Brown gir meg en helt perfekt ro hjemme.

farge som verken var for kald eller varm og som

Den er eksklusiv men samtidig leken. Ønsker man et

dermed passer til de fleste stiler og de fleste hjem.

kjøligere uttrykk hjemme kan man enkelt skape dette
ved hjelp av farger som blått, hvitt og grønt. Selv har

Som influencer og interiørstylist er jeg nødt til å følge

jeg valgt nøytrale, men varme beige og bruntoner

med på trendene og hva som rører seg i markedet.

inntil gulvet.

Det er flere år siden jeg så at naturen fikk større plass i
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"DET VAR VIKTIG Å FÅ TIL EN HELHET I INTERIØRET,
EN RØD TRÅD GJENNOM HELE HUSET."

Fokus på
kvalitet

Foto:
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Kay Varpen: Eik Traditional hvit, Chaletino

DET HANDLER OM LIDENSKAP

Foto:

Kay Varpen: Eik Traditional hvit, Chaletino

Jeg heter Helene og er sykepleier, kommer
opprinnelig fra Jæren, men har bodd i
Kristiansand i 7 år. Vi har to barn;
Charlie på 3,5 og Aurelius på 1 år.
Jeg har alltid hatt en veldig stor interesse
for interiør, og elsker å være kreativ. Jeg
startet min Instagramkonto @villanyhus
da vi var i planleggingsprosessen av vårt
hus. Jeg elsker å inspirere og jeg elsker å
bli inspirert - på Instagram får jeg begge
deler.

"VI ØNSKET Å HA DEN GODE FØLELSEN
MAN FÅR AV Å GÅ PÅ ET TREGULV."

Huset vårt stod ferdig i februar 2020. Jeg har
designet alt innvendig og selv valgt materialer.
Vi har hatt fokus på kvalitet i materialvalg og
det aller meste er kortreist. Vi ønsket å ha et hus
vi kunne bo i til vi blir gamle, hvor vi har alt vi
trenger på ett plan og har valgt å ha store og
færre rom.
I forhold til gulvet, så ønsket vi oss den gode
følelsen av å gå på et tregulv. Hakk og merker
vil det komme over tid, men det er jo også det
som gjør det levende.
Foto:

Vi ønsket oss et lyst gulv, men ikke for hvitt og
heller ikke for gult. Og gjerne ha brede, lange

Jeg liker også veldig godt at gulvet er hellimt

bord for å få den wow-følelsen. Et fint gulv var

til underlaget, da kan det fortsette inn i alle

noe av det som stod høyest på ønskelista, da

tilknyttede rom uten å ha dørterskel. Det synes

det er vanskelig å gjøre noe med det senere.

jeg gjør det lille ekstra.
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Kay Varpen

Parkett som
gjenspeiler husets
historie
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DET HANDLER OM LIDENSKAP

VILLA FREDNES, NORGE

Kjører du mot sentrum av Porsgrunn kan

Ekteparet Mona Stenseth Erlandsen og Marius

du skimte den praktfulle bygningen mellom

Erlandsen er eierne av villaen som huser

trærne. Villaen fra 1905 har en herskapelig

også familiebedriften emmeselle, og de bor

følelse over seg som vitner om en annen tid,

her med sine to barn Max og Micki. Med mye

og man blir svært nysgjerrig på hvordan det

pågangsmot, kjærlighet og respekt har de til

ser ut innvendig.

nå pusset opp en stor del av den 1400 m² store
bygningen.
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“Jeg har ALLTID drømt om
å få vakker fiskebensparkett
i et passende rom i huset.
Å ha et gulv med et slikt «spill»
i seg, er som å ha et møbel.”

Villa Frednes er bygd i stilen nyrenessanse

«Vi har vurdert ca. tusen ulike varianter av

med bla. korintisk søyleorden og fantastiske

gulv for det som skulle bli kjøkkenet og

takmalerier. Den har blitt tegnet av arkitekten

oppholdsrommet vårt i første etasje. Til slutt,

Haldor Larsen Bøvre til den velstående

så landet vi på en variant av eikegulv i

reederen Jørgen Christian Knudsen, mest

fiskebensparkett fra BOEN, Eik Basic i en

kjent som eier av seilskuten "Skomvær".

naturlig eikefarge. Her kan vi få både det

Senere har villaen fungert som kulturhus,

klassiske utseendet og den moderne

selskapslokale, galleri, maritim skole, m.m.

komforten i ett. Dette blir et godt rom for

Det har ikke bodd folk på huset siden krigen,

barna å leke på, for oss å lage familiemid-

så det var mye å gjøre for å gjøre huset til et

dager i og for et gammelt slitent hus å

hjem igjen.

virkelig skinne igjen!»
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DET HANDLER OM LIDENSKAP

ET GULV SOM SKAL
VARE I GENERASJONER

«For soverommet vårt, ønsket vi at parketten
skulle være et tungt, maskulint og rustikt,
men klassisk gulv, som slettes ikke måtte bli
for bondsk. Så vi endte opp med gulvet Eik
Brown Jasper i brede plank. Må berømme
BOEN for å ha laget et gulv som er utrolig
kjapt å legge OG har høy kvalitet som skal
vare i mange, mange år fremover. Elsker
uttrykket - så vi gikk for samme gulv både på
barnerom og Walk-in-Closet», sier Mona.

Følg med videre her: @villafrednes
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2

1

Ask Andante hvit
1

Plank 138 mm, Live Pure

3

Eik Andante
2

Castle Plank, Live Pure

Eik Adagio hvit
3

Fiskeben Click
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VÅRT MANGFOLD AV GULV

Eik Natur hvit
4

Prestige

Eik Andante hvit
5

Castle Plank, Live Pure

Eik White Stone
6

Plank 138 mm

4

6

5
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2

1

Eik Adagio
1

Chevron
3

Eik Sand
2

Castle Plank

Eik Senses
3

Castle plank, håndskrapt
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VÅRT MANGFOLD AV GULV

4

Eik Authentic
Castle Plank

Eik Vivo
5

Castle Plank

Eik Andante
6

Plank 181

4

6

5
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1

2

3

1

2

3

Eik Alamo

Castle Plank

Eik Grey Pepper
Chaletino Plank

Eik Antique Brown

Castle Plank, håndskrapt
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VÅRT MANGFOLD AV GULV

4

5

6

4

Eik Espressivo
Castle Plank

Eik Epoca

Castle Plank

Valnøtt

Plank 138 mm, Live Pure

Skobutikk i Belgia

6

5
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1

2

3

1

2

3

Eik Elephant Grey
Plank 138

Eik Brown Jasper
Castle Plank

Eik Arizona
Plank 138
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VÅRT MANGFOLD AV GULV

4

4

5

6

Eik Foggy Brown
Castle Plank

Eik Horizon
Castle Plank

Eik Brazilian Brown
Plank 138

Store in Belgium

6

5
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Hvordan
velge gulv

Når du skal legge nytt gulv er det mange faktorer å ta hensyn til.
Vi har delt opp prosessen slik at det blir enklere for deg å velge riktig gulv.

Farge
Hvert treslag har sin egen typiske farge.
BOEN parkett kommer i mange forskjellige
farger som passer til en lang rekke
interiørstiler. Gulvene våre presenterer seg i
et stort utvalg av fargenyanser, fra de helt
lyse til de mørkeste mørke.
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Stilretninger
Det er de færreste av oss som har en helt gjennomgående stil i hjemmet, men
ser du nærmere på de fire stilretninger vi presenterer, vil du antagelig oppleve
at du trekkes mer mot én stil enn de andre.
For at det skal bli lettere å finne riktig gulv, anbefaler vi at du tar hensyn til
hvilken retning du føler deg tiltrukket av. Hvilken stil føler du deg mest hjemme i?
Les mer om stilretninger på side 54-55

Overflater
Gulv som er oljebehandlet ser nesten ut som de
kommer rett fra naturen. De har en fin naturlig karakter
der treverket kommer til sin rett. Lakkerte overflater er
lettstelte, og kommer i både ultramatt og matt.
Les mer om overflater på side 59.

Live Matt
Lakk

Live Pure
Lakk

Live Natual
Lakk

Format
Store rom uttrykker plass og luft, og dette forsterkes om du velger
store gulvplank. Eller du kan velge klassisk 3-stavs parkett for
full opplevelse av det naturlige fargespillet i treverket. Sist, men
ikke minst har vi 2-lags produkter som er perfekte til å legge i
tradisjonelle mønstre, som for eksempel fiskeben.
Les mer på side 58.

Besøk vårt digitale showroom for et bedre inntrykk av gulvene:

Facebook
facebook.com/boenflooring

Pinterest
boenflooring

Instagram
@boenflooring

YouTube
boenflooring

boen.com/nb-no/produkter
FØLG OSS på sosiale medier og få med deg de siste
nyhetene og aktivitetene!
Linked In
boenflooring

Her finner du info om nye produkter, teknisk informasjon,
mange tips og inspirasjon til hvordan du kan realisere din
interiørdrøm!

boen.com
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BOEN farger

Ask Andante hvit
Live Pure

Ask Andante hvit

Ask Andante
Live Pure

Ask Marcato hvit

Ask Andante/ Natur

fg

fg

g

f

bfg

Ask Marcato/ Baltic

Lønn kanadisk Andante/ Natur

Bøk Andante

Eik Concerto hvit

Eik Natur hvit, fiskeben

f

fg

f

f

bc

Eik hvit Canyon
Live Pure

Eik Andante hvit
Live Pure

Eik White Stone

Eik Concerto hvit,
Live Pure

Eik Pearl

j

ghj

ghi

f

fghijk

Eik Adagio hvit, Chevron

Eik White Nights

Eik Coral

Eik Andante/ Natur hvit

Eik Andante/ Natur
Live Pure

e

i

fghijk

bcfghijk

cfghijk

Eik Animoso/ Rustic
Live Pure

Eik Canyon/ Vivo
Live Pure

Eik Canyon/ Vivo hvit

Eik Vintage White

Eik Traditional hvit

cghi

ghij

ghij

ijk

jk

Eik Adagio hvit Click, fiskeben

Eik Pop hvit

Eik Fineline hvit

Eik Animoso hvit

Eik Warm Cotton

d

h

g

ghi

fghi

Eik Pale White

Eik Grey Harmony

Eik Warm Grey

Eik Sand

Eik Horizon

ghij

fghij

ghij

fghijk

ghi

Eik Arizona

Eik Finale
Live Pure

Kirsebær amerikansk
Andante/ Natur

Eik Adagio/ Select

Eik Natur Maxi Click, fiskeben

f

fg

bf

c

fg
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a

til k

►
►
►

Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i – se side 59 for flere detaljer.
Symbolene henviser til den stilretningen gulvet passer best - se side 56-57 for flere detaljer.
Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i – se side 58 for flere detaljer.

Eik Andante/ Natur

Eik Finale/ Basic

Eik Adagio Chevron

Eik Senses

Eik Authentic

abcfghijk

bf

e

i

ghij

Eik Blues

Eik Jazz

Eik Pop

Eik Rock

Eik Gospel

f

h

h

gh

f

Eik Adagio Click, fiskeben

Eik Select, fiskeben

Eik Natur, fiskeben

Eik Fineline

Eik Animoso/ Rustic

d

b

abc

g

cdefhi

Eik Vivo

Eik Epoca

Eik Traditional

Eik Alamo

Eik Indian Summer

ghij

ijk

jk

fghi

i

Eik Toscana

Eik Honey

Eik Espressivo

Eik Animoso Click, fiskeben

Eik Animoso, Chevron

fg

ghijk

ghi

d

e

Eik Savanna

Eik India Grey

Eik Semi Smoked

Valnøtt
Live Pure

Eik Antique

f

ghij

gi

g

jk

Eik Elephant Grey

Eik Grey Pepper

Eik Graphite

Eik Foggy Brown

Eik Antique Brown

fghi

ghijk

ghi

ghi

ijk

Eik Brazilian Brown

Eik Brown Jasper

Valnøtt Andante

Eik Oregon

Eik Ebony

fghi

ghijk

fg

fg

i
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Stilretninger

Til din inspirasjon har vi funnet frem fire grunnleggende stilarter som kan
veilede deg når du skal velge gulv. Disse er godt etablert med lang historie,
og er like aktuelle i årene som kommer. Stilene kan være veiledende for deg,
eller du kan innlemme ulike elementer i din personlige stil.

Den NORDISKE STILEN
er inspirert av landskapet
som omgir oss i Norden.
Fargene er lyse og klare,
og designet er funksjonelt
med rene linjer.

Eik Andante hvit, Castle Plank

Denne stilen er full
av elementer som har
blitt bevart gjennom
generasjoner. Den
trivelige lettheten i den
RUSTIKKE STILEN
understreker en naturlig
livsstil.

Eik Vivo, Castle Plank
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Lek og ha det gøy
med farger, former
og funksjonalitet.
Den URBANE STILEN
er personlighet og
dynamikk, med
inspirerende elementer
som oser av humor og
varme.

Eik Foggy Brown, Castle Plank

Den KLASSISKE STILEN
er eksklusiv, kontrollert og
rolig. På en vakker måte
uttrykker interiøret orden
og tidløshet, med et snev av
kreativ nytenking.

Eik Sand, Castle Plank
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01

02
04

05

03

06

Formater

2-lags parkett
01

TRAFFIC 12,5 x 70 x 470 MM

02

PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM

03

MAXI 10,5 x 100 x 833/ 1000 MM

07

08

09

3-lags parkett

10

04

CLICK FISKEBENSMØNSTER 14 X 138 X 690 MM

05

CHEVRON MØNSTER 14 X 138 X 611 MM

06

STAVMØNSTER 3-STAV 14 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 3-STAV 13 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 21 X 215 X 2200 MM
STAVMØNSTER 23 X 215 X 2200 MM

07

PLANK 14 x 138 x 2200 MM
PLANK 13 x 138 x 2200 MM

08

PLANK 14 x 181 x 2200 MM
PLANK 13 x 181 x 2200 MM

09

CASTLE PLANK 14 x 209 x 2200 MM

10

CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
CHALETINO 20 x 300 x 2750 MM

11

CHALET 20 x 200–395 x 2000–4000 MM

Bruksområder:
Parkett er velegnet til mange bruksområder, men varighet
henger sammen med bruksområde og vedlikehold.
De ulike tresortene har ulik hardhet som måles i gjennomsnittlig
Brinellhardhet.
Parkettens oppbygging som stav, plank og de ulike overflatebehandlinger fra fabrikk kan sammen med riktig vedlikehold
bety mye for at gulvet holder seg pent i mange år.
Krav til parkettgulv deles gjerne inn i forskjellige klasser:

11

Klasse 2 = medium
Parkett i boarealer, i kontorer, møterom og konferanserom,
barnehager, som aller har en vanlig høy bruk.
Klasse 3 = høy
Parkettgulv i sterkt traffikerte områder; butikker, restauranter,
inngangspartier, skoler, konferansesaler, dansegulv og lignende.
2-sidig fas:
Fas på hver langside av bordet.

Klasse 1 = normal
Parkett i boarealer med normal bruk. Unntak er våtrom og
inngangspartier.

4-sidig fas:
Fas på alle fire sider av bordet.
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Overflater
BOEN tilbyr et bredt utvalg av alternative overflatebehandlinger.
Vi legger stor vekt på å respektere naturen og miljøet gjennom hele verdikjeden.
Verken lakk eller olje som brukes på våre produkter avgir skadelige stoffer eller avgassing.

Live Matt lakk
BOEN Live Matt lakk er en meget slitesterk og ripefast lakk i matt glans,
tilnærmet oljet overflate. Herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige
stoffer eller har noe avgassing.

Protected by Bona
Live Matt lakk blir
levert av Bona.

Protected by

Live Natural olje
Live Natural er den oljede overflaten fra BOEN.
To lag med naturolje bestående av naturlige oljer fra solsikke,
tistel, soya og naturlig voks fra carnauba og candelilla blir
massert, børstet og presset inn i treverket. Treverkets porer
mettes og oljen tørker på en naturlig måte. Slitestyrken
forbedres og det blir en jevnere og mer stabil kvalitet på
glans-graden. Gulvene blir også lettere å vedlikeholde.

Live Pure lakk

Live Pure er en innovativ ny overflateteknologi som gir BOEN-gulvene et
ubehandlet og ultra-matt finish. Et eikegulv som er behandlet med Live Pure
formidler et inntrykk av nyhogget treverk i sitt naturlige miljø.
Overflaten ser naturlig lys ut, og bevarer treets personlighet – samtidig som
overflaten er svært motstandsdyktig mot flekker, søl og UV-lys.
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Velg lister i samme uttrykk som
gulvet ditt, og skap en vakker
ramme som gir økt romfølelse.

Våre
fotlister

Eik Horizon

MATCHENDE
FOTLISTER

Ask Andante hvit

Eik Andante hvit
Live Pure

BOEN tilbyr fotlister laget av parkettbord og
finerte lister i samme farge som parkettgulvet.

Det handler om detaljene

Vakkert

Skap harmoni med fotlister i akkurat samme materiale som gulvet.

Bruk av samme uttrykk overalt er en detalj som er med på å skape

Dette gir inntrykk av et utvidet gulv. Få fram en balanse, det er

gulvets linjer. Husk at hvite lister rammer inn veggen, men skaper

detaljene som skaper helheten, og et hjem. BOEN tilbyr fotlister

avstand til gulvet. Til kontrast gir lister som matcher gulvet inntrykk

laget av parkettbord, som sikrer at listene dine har nøyaktig

av å "dra opp" gulvet på veggen. Det får rommet til å se større ut.

samme farge som gulvet.
Finerte lister finnes også i alle våre BOEN gulvfarger.
BOEN tilbyr fotlister for alle våre gulv. Kontakt vårt
salgsteam for mer detaljert informasjon.
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58 mm

Fotlister laget av parkett
►
►

Disse listene produseres av parkettbordene.
Vi produserer dem i nesten alle parkettfarger, tretyper og 		
formater i det aktuelle sortimentet.

►
14 mm

Fotlistene produseres i de aktuelle overflatene Live Pure, Live Matt
og Live Natural.

►

Selges kun i par.

►	 Dimensjoner: 14 x 58 x 2180 mm

Finerte fotlister
►
►
►

Tilgjengelig i alle gulvfarger.
Fotlistene har avrundede kanter og et finert toppsjikt på 0,5 mm.
På grunn av tykkelsen på 16 mm, er disse listene spesielt nyttige
når du må dekke en større ekspansjonsfuge.

►
►

10 stk. pr. eske
Dimensjoner: 16 x 58 x 2700 mm

Eik Pearl
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Våre
trappeneser

ORIGINAL PARKETTOVERFLATE PÅ KANTENE

Innovativ foldeteknologi
Med den nye foldeteknikken - vi kaller den
"Origami Tech" - gjør en halv fas kanten mer
"avrundet". Den originale industrielle overflaten
på kantene bevares fordi parketten bøyes to
ganger, uten å knekke overflaten. Dette gjør at
kantene er beskyttet på samme måte som resten
av parkettgulvet.

Skap en sømløs kobling mellom gulv,
lister og trapper. Vi mener et enkelt
design sammen med vakre farger og
struktur utgjør en perfekt kombinasjon.

Trappeneser for individuelle løsninger
BOEN tilbyr matchende trappeneser for ditt gulv
med nøyaktig samme beskyttede overflate.
Vi tilbyr mange muligheter for at din drøm av et rom
blir virkelighet. Fra åpne trapper med tildekning av
sidene, til anti-skli striper for din sikkerhet.

1. Trappeneser laget av parkettbord

Skap helhet!

2. Tilgjengelig for nesten alle våre gulv og farger
3. Enestående kantstyrke

4. Passer alle typer trapper

5. Lamell for tildekning av åpne trappesider

62

Din trapp.
Ditt valg.

Velg designet som føles rett for deg når du velger trappen
din. Velg en trappemodell som passer din stil og ditt hus.
Valg av overflate kan skape en spennende kontrast eller
stå i stil med resten av interiøret. Å bruke samme gulv i
hele området vil skape et klart og helhetlig utseende.

Trapp med åpne trinn

Trapp med lukkede trinn

Tenk sikkerhet

Moderne, lett og elegant.

Tretrapper har sin egen sjarm, og løfter

Alle våre trappeneser kan leveres

Åpne trapper kan skape et iøynefallende

rommet med sitt utseende og varme. Det

med innebyggede anti-skli striper.

statement. Dekket med tregulv, fremmer du

kreves presisjonsarbeid og mye erfaring fra

De hjelper med å visualisere hvert trinn,

varme og naturlighet.

håndverkeren for å få et godt resultat.

og gir ekstra sikkerhet.

Profil B/M for trapp med åpne trinn

Profil A/L for trapp med lukkede trinn

Tilgjenglig på forespørsel:
► Forskjellige dimensjoner på inntrinn og opptrinn.
► Lamell for tildekning av åpne trappesider.
► Anti-skli striper i 4 forskjellige farger og 2 bredder (1 cm, 2 cm).

Trappenese med inkludert anti-skli stripe

● Farger av anti-skli striper
For mer informasjon, ta kontakt med
BOENs salgsteam.
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BOEN
underlag

Det er viktig å velge riktig parkettunderlag
for å beskytte gulvet mot fukt, og for å unngå
bevegelse, lydspredning og romklang.

Maxima
Dette parkettunderlaget legges direkte på undergulv av tre. Underlaget har god densitet
som reduserer bevegelser i gulvet, og er best valg i etasjeskiller. Hvis det skal legges på
betongunderlag må det alltid brukes fuktsperre.

►
►
►
►

Perfekt på underlag av tre på grunn av god densitet (120 kg/m3).
På betong/lettbetong må det forst legges en 0,2 mm plastfolie som fuktsperre.
Reduserer trommelyden opptil 16 %.
Best valg på etasjeskiller på grunn av god trinnlydsdemping opptil 21 dB.

Boengard
Skal du legge parkett på betong må du legge en plastfolie som fungerer som fuktsperre.
Dette trengs derimot ikke med Boengard da selve underlaget, plastfolie og tape er i ett
og samme produkt. Kombinasjonen gjør leggejobben enklere og raskere, og underlaget
har samme kvalitet som Maxima.

►
►
►

Tidsbesparende ved legging på betong.
Aldri på underlag av tre!
Kombi-underlag med alt i ett som kombinerer plastfolie og parkettunderlag
med riktig densitet (100 kg/m3) og tape i et produkt for en praktisk løsning.

►
►

Reduserer trommelyden opptil 10 %.
Trinnlyddempende opptil 20 dB.

Viscoh Air
Høykvalitets polyolefin-skumunderlag for alle typer undergulv.
Dette underlaget, basert på ny teknologi, har enestående karakteristikker i forhold til både
lydreduksjon og retensjon av statisk og dynamisk belastning.

►
►
►
►
►

Kan brukes på alle undergulv, svart god formstabilitet.
Bruk et lag med 0,2 mm plastfolie som fuktsperre på betong.
Reduserer trommelyd med opptil 30 %.
Reduserer trinnlyd (strukturbåret støy) med opptil 20 dB.
Beste valg når lydreduksjon av både trommelyd og trinnlyd er viktig.

Godt å vite

►

Undergulvet generelt skal vare tørt, plant og bærende. Betonggulv må være plane og frie for sementklumper o.l.
Toleransegrensen er ± 3 mm per 2 m rettholt.

►
►
►

Fuktsperre: Gulvet må ikke utsettes for fuktighet fra undergulv. Består undergulvet av betong, legger du alltid fuktsperre.
Trinnlyd: Lyden som oppfattes (måles) i etasjen under parkettgulvet.
Trommelyd (romklang): Lyden i selve rommet.
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Rengjøring
& vedlikehold
Ta vare på gulvet ditt
og det vil vare livet ut.
For å ha glede av gulvet ditt år etter år
bør du velge produkter egnet for parkett.

TA VARE PÅ
GULVET DITT
For et normalt hushold er ikke parkett mer krevende enn andre gulv
når det kommer til vask og vedlikehold. Støvsug eller ta et sveip over
med moppen for generell rengjøring.

Rengjøring
Tre er følsomt for vann og det anbefales å bruke en godt oppvridd
klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det
tørker.
Vi anbefaler at lakkerte gulv rengjøres med syntetisk vaskemiddel
(uten innhold av fett), mens oljede gulv rengjøres med såpe (med
innhold av fett).

Vedlikehold
Ved jevne mellomrom bør du vedlikeholde gulvet med det produktet
som er egnet for ditt lakkerte eller oljede gulv. Det gjør gulvet
Eik Natur hvit, Prestige

slitesterkt og slitte overflater får igjen en naturlig glans.

For mer informasjon: boen.com
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BOEN sorteringsbegrep
Tre er et naturprodukt. Enkelte treslag har et relativt rolig fargespill.
Andre, som eik, har variabel struktur med et fargespill fra rolig til rustikt.
Utvalget er stort - finn det som passer for deg!

Besøk vårt digitale showroom for et
bedre inntrykk av gulvenes spill:

boen.com/nb-no/produkter
Les mer om sorteringer:

boen.com/nb-no/produkter/sortering

SELECT

NATUR

RUSTIKAL

Jevne fargeoverganger og et

Et livlig fargespill med innslag

Et røft fargespill med innslag

rolig fargespill.

av kvist og yteved/kjerneved.

av større kvist og yteved/kjerneved.

SELECT

NATUR

RUSTIKAL

Select, Adagio
Andante, Natur, Jazz
Finale, Concerto, Contract, Basic, Gospel
Animoso, Country, Rustic, Traditional, Pop, Funk
Marcato, Baltic, Mix
Vivo, Canyon, Rock
Espressivo

Plank og Maxi blir klassifisert etter EN13489, fritt klasse (BOEN klasse).
Stav, Prestige og Traffic blir klassifisert i henhold til
,
og
EN13489.
Tre er et naturprodukt. Hvert tre har sin egen struktur og individuelle fargekombinasjon. Fargen vil endres ved eksponering av lys.
En hovedregel er at mørke tretyper etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tretyper vil bli noe mørkere.
Miljø- og produktbilder i brosjyren er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike fra bildene.
Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
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Naturen og miljøet
BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av
trevarer har vi et viktig arv å forvalte.

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig

BOENs produksjonsmetoder er anerkjent for sitt svært høye

strategi for å sikre at respekt for naturen og miljømessig bære-

kvalitetsnivå og god utnyttelse av ressursene. Tømmeret transpor-

kraft ivaretas både i drifts- og produksjonsledd. I BOEN skal vi

teres raskt til sagbrukene slik at tørkeprosessen kan begynne på

alltid søke å utvikle gode produksjonsmetoder som er mest

et tidlig tidspunkt, da unngår man misfarging av treverket.

mulig skånsomme for omgivelsene.

Tømmeret som tørkes blir nøye kontrollert, noe som sikrer at
gulvene fra BOEN holder en jevn kvalitet.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer
fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med

Lamellparkett er meget ressursbesparende i forhold til massiv-

høy grad av tilvekst. BOENs fabrikker følger til enhver tid

parkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtigvoksende nåletre,

retningslinjene til FSC® (Forest Stewardship Council®),

som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspon og høvelflis er

en anerkjent internasjonal sertifiseringsordning.

naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjonsmetodene
hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.

Våre sertifikater
Se etter våre
FSC®-sertifiserte
produktene.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er

Se etter FSC®-sertifiserte produktene

ISO 14001

en velkjent uavhengig non-profit miljøorga-

fra BOEN. Å kjøpe sertifiserte produkter

BOENs fabrikker er sertifisert etter

nisasjon som har som mål å få frem skoger

hjelper å ta vare på skogene.

ISO14001, verdens mest brukte standard

som tilfredsstiller kravene til mennesker som

for miljøledelse.

bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at

www.fsc.org, FSC®

den forvaltes riktig og gjør skogene i stand

- Symbolet for bærekraftig skogsbruk.

til å reprodusere seg selv.

På forespørsel kan BOENs produkter i

BOENs fabrikker har implementert et chain-

eik, ask, bøk, lønn og valnøtt leveres

of-custody system og følger til enhver tid

med FSC® MIX.

retningslinjene til FSC®.

The Real Wood logoen brukes eksklusivt for

Produkter som får tildelt Der blaue Engel

En EPD/miljødeklarasjon er et kortfattet

autoriserte produsenter som er medlem i

(Blue Angel) har en lav grad av emisjoner

dokument som oppsummerer miljøprofilen

den europeiske bransjeorganisasjonen for

og hjelper med å sikre et sunt innendørs-

til en komponent, et ferdig produkt eller en

parkett (FEP). Det fremheves at bruk av tre

klima.

tjeneste på en standardisert og objektiv

gir miljøgevinst.

måte.
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Slik får du glede av parketten
lengst mulig
Våre parkettgulv er laget av naturmaterialer, og derfor påvirkes de av klima og omgivelser. Vi sørger for at
gulvet ditt er klar for å møte alle utfordringene hverdagen har å by på, men også de skiftende klimatiske
forholdene vi har året rundt.

BOEN kvalitet

Førstehjelp for gulvet ditt

Et BOEN gulv kan forvandle ethvert rom
År
Garanti

Førstehjelp

til et mesterverk og kan installeres nesten

Til reparasjon av diverse småskader
på lakkerte og oljede gulv.

hvor som helst. Vårt mål er å gi deg livslang

►

glede med et vakkert tregulv fra BOEN.
Les hele garantien på boen.com

Mer informasjon på boen.com

NB! Hvis overflaten av gulvet ditt har fått synlige merker
etter mange års slitasje, kan det slipes og overflatebehandles på nytt av gulvleggeren din.

Alltid et godt valg:
Lamellparkett

BOEN 5G – den raske
leggemetoden

1 Slitesjikt

BOEN 5G låsesytem i kortendene

Lamellparkett bruker mindre hardtre sammenlignet med

gir store fordeler ved legging av

massiv parkett. Den samme mengden hardtre som brukes

BOEN Click-produkter:

i ett massivt parkettgulv er nok til seks lamell parkettgulv.

►
►

2 Mellomsjikt
Mellomsjiktet lages av nåletre (gran) med stående og

Det beste valget ved flytende legging.
Forenkler monteringen og foregår uten
spesialverktøy.

►
►

halvstående årringer. Sjiktet er lagt på tvers av slite- og
undersjikt. Konstruksjonen reduserer krymping og svelling
under skiftende klimaforhold til et minimum.

Reduserer tidsforbruket.
Leggeren får umiddelbar respons på perfekt
endeskjøt når klikklyden inntreffer.

►

Helliming til undergulvet er et mulig leggealternativ.

3 Undersjiktet
Undersjiktet er laget av granfinér og i ett helt stykke,
noe som gir en meget stabil planke.

Slitesjikt

1 På langsiden av bordene - BOEN Click.

Mellomsjikt

2 BOEN 5G: Den fleksible fjæren på kortendene er viktig
i låsemekanismen. Ved å trykke ned bordet, vil fjæren gi
etter og «låse» bordene sammen.

Undersjikt

*5G® er et varemerke for patentert teknologi - oppfunnet, registrert og eid av
Välinge Innovation AB. Bruk av merket eller teknologien under lisens.
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De beste forholdene for parkettgulv
►

Inneklima: Relativ fuktighet på 30 – 65 %.
Bruk en fuktighetsmåler og en luftfukter, spesielt hvis du bor i
et lavenergihus. Ideell romtemperatur skal ligge på 18 – 21 °C.

►

Beskyttelse: Unngå merker på gulvet ditt ved å ha skoforbud
i huset, og sett filtknotter under alle møbler. Ved søl bør væske
tørkes opp med én gang.

►

Vask og pleie: Bruk våre spesialprodukter for ulike overflater
ved rengjøring.

Klimatiske forhold
Treverk er et levende materiale som påvirkes av omgivelsene.

BOEN parkett tåler en relativ fuktighet (RF) fra 20 – 60 % ved en

Trefuktigheten styres av luftens relative fuktighet (RF), som er

temperatur på 18 °C. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med

forholdet mellom ”tørr” og ”våt” temperatur. På våre breddegrader

luftens relative luftfuktighet (RF) og krymping og sprekkdannelser

varierer klimaet ganske mye fra sommer til vinter. Dette har

er ofte resultatet. Dette kan unngås ved å tilføre fuktighet til luften,

virkning også innendørs, spesielt i fyringssesongen. Da kan det i

da vil også både mennesker og planter trives bedre. Bruk gjerne

svært kalde perioder bli så tørt som 10 - 15 % RF, særlig i bygg med

en luftfukter.

krav til TEK-10 og i passivhus.

Parkett og gulvvarme?
Ikke noe problem!

Gulvvarme

Parkett har høy ledningsevne og kan derfor med fordel
legges over gulvvarme. Her er noen gode råd å merke seg.

►	

Parketten bør legges så tett mot underlaget som mulig for
best varmeoppnåelse.

►	
►	
►	
►	
►	

Maksimal effekt av varmesystemet er 60 W/m².
Overflatetemperatur på undergulvet er maks. 27 °C.
Romtemperatur mellom 18 °C og 21 °C.
Relativ fuktighet mellom 30 og 60 %.
Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med
gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger
gulvvarme gir.

►	
►	

Ikke bruk tepper. De har isolerende effekt og gir ustabil varme.
Vær oppmerksom på at pyntetepper på parketten ikke må ha
underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil

Eik Brown Jasper

isolere varmen under teppet og kan skade parketten.
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Det vakre i naturen.
Naturen i det vakre.
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YOUR STYLE. YOUR FLOOR.
boen.com
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Finn ditt
favorittgulv!

Opplev det perfekte gulvet i vårt digitale showroom på: boen.com/nb-no/produkter

BOEN Bruk AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit
boenbruk@boen.com

boen.com

