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lidenskap, stil
og godt håndverk
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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

kan du visualisere gulv i ulike stiler og rom,

håndverk 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.
Vi har et stort spenn av farger du kan
velge mellom, fra mørkt til lyst. 3-lags
eller 2-lags parkett, med et stort utvalg
av bredder og formater. Fra de mest
eksklusive til økonomivennlige – vi har
parketten som passer for deg.
Noen typer tre har et relativt rolig
fargespill. Andre, som eik, har variabel
struktur med fargespill fra rolig til rustikt.

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
samme farge og materiale som gulvet.
Det gjør at rommet virker større og skaper
en helhet.

Ekte bærekraft!
Før trærne møter sin naturlige død og må
felles får de et nytt liv ved å bli omdannet
til vakre parkettgulv - og en ny generasjon
trær plantes samtidig. Når ditt gulv etter
mange år når slutten av sin levetid kan det
resirkuleres, og sirkelen blir komplett.

VI GIR TRÆRNE
NYTT LIV
5

Eik Natur Maxi, Live Pure
Bring naturen inn med parkettgulv fra BOEN. Bruk naturlige farger for å skape din egen unike stil.
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VÅRE NYE GULV

Den tidløse fargen brun er inspirasjonen bak
våre nye gulv. De ulike bruntonene finnes i jorda,
i skogen og i fjellene.

Vi er stolte av å presentere fem nye gulv

Hvordan du gjør det er helt opp til deg,

med vår Live Pure-overflatebehandling:

men vit at vi gjerne guider deg gjennom

Eik Brazilian Brown, Eik Elephant Grey, Eik

prosessen.

Ginger Brown, Eik India Grey and Eik Warm
Grey. Disse er allsidige gulv som kan bru-

Alle våre nye gulv har den innovative

kes i ulike miljøer, avhengig av stilen din.

Live Pure-overflatebehandlingen som
gir gulvet et naturlig utseende og gjør at

Å bytte gulv trenger ikke bety totaloppus-

fargen holder seg over tid. Live Pure er en

sing. Det handler om din stil og ditt gulv.

overflatebehandling som beskytter gulvet
fra støv, skitt, væsker og kjemiske midler.
I tillegg er Live Pure gulvene nærmest
vedlikeholdsfrie.
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New

Eik Warm
Grey

VÅRE NYE GULV

GI ROMMET EN VARM
OG ROLIG TONE

Jotun LADY Pure Color 8222 Krydderurt

Varm det opp
Et naturlig gulv med gråtoner gir
gulvet et rolig og rent uttrykk.
Dette er et vakkert gulv som er
på den beige siden av den brune
fargepaletten.

Besøk boen.com/nyeprodukter for å lære mer om Eik Warm Grey
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New

Eik India
Grey

VÅRE NYE GULV

INSPIRERT AV ASIAS
FARGERIKE KULTUR

Jotun LADY Pure Color 20120 Organic Red

Mystisk og varm
Kombinasjonen av brun og grå
gir gulvet et livlig og særegent
utseende. Disse to fargene er
jordfarger som bringer frem en
følelse av natur.

Besøk boen.com/nyeprodukter for å lære mer om Eik India Grey
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New

Eik Ginger
Brown

VÅRE NYE GULV

LA NATURENS SANSER
SKAPE DIN STIL

Jotun LADY Pure Color 7613 Northern Mystic

Følelsen av rått
Et varmt gulv, som med sine
strukturelle kjennetegn gir et
gyllenbrunt utseende og følelsen
av rått, ubehandlet tre.

Besøk boen.com/nyeprodukter for å lære mer om Eik Ginger Brown
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New

Eik Elephant
Grey

VÅRE NYE GULV

GJØR DITT HJEM
MAJESTETISK OG VILT

Jotun LADY Pure Color 2859 Whispering Red

Mørkt
Et mørkere brunt gulv med
nyanser av grått og kvist som
er fylt med sort sparkel, gjør at
dette gulvet virkelig skiller seg ut.

Besøk boen.com/nyeprodukter for å lære mer om Eik Elephant Grey
17

New

Eik Brazilian
Brown

VÅRE NYE GULV

VARME NYANSER AV
STRUKTUR OG LYS

Jotun LADY Minerals 10683 Cashmere

Rolig og varm
Med sin dype, mørk brune farge
og den vakre strukturen gir dette
gulvet en rolig og varm følelse.

Besøk boen.com/nyeprodukter for å lære mer om Eik Brazilian Brown
19

New

Eik Adagio

BOEN fiskeben Click

Fiskebensmønster er et iøynefallende element som gjør at gulvet ditt skiller seg ut.
Det tidløse gulvmønsteret kan skape klassisk atmosfære eller være et moderne
element, alt avhengig av din stil.

5G Click, 3-lags og flytende legging

Dette er fiskebensmønster som kan legges

I tett samarbeid med vår leverandør

av sluttbrukeren, og et produkt som gir

Välinge kan vi endelig bringe frem en

parkettleggeren valgfrihet mellom flytende

løsning som møter våre standarder og

legging og lime-ned installasjonen.

kvalitetskrav. BOEN fiskeben Click er
løsningen som tilfredsstiller behovet for
både “gjør det selv”- og det profesjonelle
markedet.

Click
System

Dimensjon
Tykkelse: 14 mm
Bredde: 138 mm
Lengde: 690 mm

5G Click system
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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VARME FARGER SKAPER EN
NATURLIG ATMOSFÆRE

Trender
En trend er noe som pågår over en viss tid

Vi har samlet tre aktuelle trender. Disse er

- en endring eller utvikling i en generell

interessante trender som utvikler seg over

retning. Innen interiørdesign er det dette

tid og baserer seg på hvordan vi lever

som gjør trender interessante å følge med

livene våre.

på og morsomme å leke med.
De fokuserer ikke på et spesifikt element,
Du behøver ikke å endre stil basert på en

men heller på de ulike aspektene av

trend, bare følg det du liker og gjør tilpas-

hvordan vi endrer oss over tid.

ninger du ser passer inn. Dette er nøkkelen

Det gjør disse trendene enkle å innlemme,

til å finne din personlige stil. Bruk trender

og enkle å ha det gøy med.

som en kilde til inspirasjon, og innlem
elementer du liker slik at du føler deg tilfreds
og komfortabel i ditt eget hjem.
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The Hunter Greenhouse – Tannersville, NY

The Hunter Greenhouse – Tannersville, NY

Eik Antique, Chaletino

Boho

@Frizzyninja

Som motsetningen til minimalistisk og
moderne omfavner Boho en “mer er
mer”-filosofi. Som en smeltedigel av farger,
tekstur og mønstre er dette en av de
stilene som blander seg inn i ulike tidsepoker og kulturer.
De uforutsigbare, uvanlige og glade
blandingene sørger for at Boho står som
et vitnesbyrd for moderne følelser og
avslappende, bekymringsløse omgivelser.

Atelier Ribe

TRENDER

Bøk Animoso
&Tradition

Menu.as

Mid-Century Modern
Mid-Century Modern-stilen er sannsynligvis
en av de mest produktive stilene gjennom
tidene. Denne stilens popularitet baserer
seg på mange faktorer; rene linjer, milde
organiske former, en kjærlighet for ulike
materialer, vekt på funksjonalitet og det
beste av 30-, 40-, 50- og 60-tallets arkitektur- og designklassikere.

Menu.as

Mid-Century Modern-stilen er en tidløs, evig
chic retning som aldri ser ut til å miste sin
tiltrekningskraft.

Moderne
Ordet “moderne” betyr “for øyeblikket”,
noe som gjør denne stilen vanskelig å

Eik Grey Pepper

definere. Denne stilen er unik fordi den
låner elementer fra mange andre
estetiske retninger.
Moderne interiørdesign er i stadig
utvikling, og det som gjelder i dag kan
gjerne endres i løpet av noen få år,
delvis på grunn av tilgjengeligheten av
nye materialer og produkter.

Atelier Ribe
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ET NATURLIG UTTRYKK

Velkommen til Norges hovedstad. Skogens, trollenes,
og Skrik-maleriets hjem. Men innbyggerne her er
også kjent for å gjøre hjemmene sine koselige.
Møt Marianne og hennes familie.

27

’Jeg elsker den
naturlige gløden
i mitt nye parkettgulv’

Eik Andante hvit, Castle Plank, Live Pure

ET NATURLIG UTTRYKK

‘Det var viktig for oss at
BOEN tar hensyn til miljøet
gjennom alle deler av
produksjonen’

Jeg har en stor lidenskap for interiør. Det har jeg hatt siden jeg var
liten, så det er fantastisk gøy å kunne jobbe med dette. Jeg begynte
tidlig med sosiale medier, og startet med interiørblogging for ti år
siden. De siste fem årene har jeg hatt en Instagramkonto, som har
blitt en av de største i Norge med 140.000 følgere. Jeg jobber med å
inspirere andre, og derfor er det essensielt at jeg kan være stolt av
interiørdesignet jeg har i mitt eget hjem.
Det er viktig for meg at det er en helhet i hjemmet mitt, og da vi
flyttet til Ullern for fire år siden gikk vi i gang med å totalrenovere
huset vårt - et murhus fra 1952. Det tok litt tid før vi bestemte oss for
gulv, fordi dette skulle være prikken over i´en.
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Eik Andante hvit

Castle Plank, Live Pure

Det er ikke vanskelig å legge
parkettgulv, det går ganske raskt. Vi
hadde tenkt å gjøre det selv, men i en
travel hverdag bestemte vi oss for å få
hjelp av en håndverker.
Når det gjelder interiør liker jeg å mikse
litt forskjellige stiler. Jeg har vel en
klassisk bohemstil. Jeg liker den klassiske
touchen som er litt sofistikert, blandet
med mørkere farger. Jeg elsker følelsen
av å bringe historie inn i vårt hjem ved å
supplere med noen gamle møbler.

Live Pure er en miljøvennlig, lakkert
overflate som ikke avgir noen farlige
gasser eller stoffer, samtidig som den
gjør overflaten virkelig sterk.

Mange sier at gulvet er den femte veggen, noe jeg er
veldig enig i.
Jeg valgte et lyst gulv for å få en større romfølelse, og det
passer godt sammen med de mørke designelementene
jeg har ellers i hjemmet. Det kan også være veldig lekkert
med mørke gulv, men det går litt på personlige
preferanser. Vi valgte Eik Andante hvit Live Pure, og er
superfornøyde. Jeg bruker hjemmet som arbeidsplass,
barna leker her og hunden vår løper rundt, så det var
viktig at gulvet skulle tåle mye. Nå har vi hatt gulvet i ett
år, og det er like fint som da det ble lagt.
Besøk boen.com for å lese hele historien.

ET NATURLIG UTTRYKK

’Jeg elsker å leke med
mønstre – jeg elsker mitt
nye parkettgulv’

Jeg fant det vakreste teppet jeg noen gang har

Det er utrolig at gulvet nærmest er

sett på et marked i Marrakech. Teppet var

vedlikeholdsfritt. Det er innsatt med Live Pure, en

gedigent, så planen var at det skulle sendes

miljøvennlig lakk som ikke avgir noen farlige

hjem til meg i en kontainer, men jeg hadde ikke

gasser eller stoffer. I tillegg gjør den gulvet utrolig

hjerte til å reise fra det. Jeg fikk en god venn av

slitesterkt. I løpet av dette året har vi faktisk ikke

meg som jobber i teppeindustrien til å få pakket

gjort noe annet enn å vaske det med vann, men

det ned i en 25-liters bag. Teppet kom hjem, og

begrens mengden vann - det er viktig.

det er en av de tingene jeg er virkelig glad i. Det
er av 100 % ull, og passer perfekt sammen med

Kort tid etter at gulvet var ferdig lagt hørte jeg et

varmen og gløden i den fine parketten.

kraftig dunk. Et av de største bildene mine falt
ned på parketten, og jeg trodde nesten ikke det

Tregulv er et uttrykk for naturen, og det bringer

var mulig da jeg så at det ikke var noen skade

naturen inn i hjemmet – som for meg er veldig

på gulvet. Det var litt deilig å oppleve, for da

viktig. Jeg elsker trestrukturen i gulvet. Ved å

skjønte jeg at gulvet tåler ganske mye, og at vi

legge samme type parkett i hele huset

trygt kan gå på det og gjøre våre daglige rutiner

oppnådde vi en følelse av helhet. Listene er de

uten å være bekymret.

samme som parketten, noe som rammer inn
rommet og gir inntrykk av en større gulvflate. At
gulvet også er såpass bredt som 209 mm øker
romfølelsen betraktelig.
Jeg er forundret over hvordan gulvet endres med
årstidene. Ettersom det er av levende materiale
endres utseendet gjennom hele dagen, avhengig
av hvordan lyset faller på det.
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GULVET ER DET VIKTIGSTE
INTERIØRELEMENTET I ET HUS

Thomas Steinsvik er eier
av Steinsvik Parkett og
Gulvsliping. Han har jobbet
som gulvlegger i 16 år, og
har bred erfaring innen ulike
aspekter av gulvlegging.

Gulvet er det viktigste
interiørelement i et hus

SNEKKEREN

Som gulvlegger har jeg jobbet med et stort

utseende er mer “tilgivende” for slitasje.

utvalg prosjekter, som privathus, kulturbygg,

Overflatebehandling er også noe kunden må

sportsgulv, hytter og ulike byggeprosjekter. For

vurdere når han velger et produkt. Fordelen med

tiden fokuserer jeg mest på privathusmarkedet.

oljede parkettgulv er at dersom det får en mindre

Dette gjør jobben min interessant ettersom hver

skade er det ofte ikke så vanskelig å reparere

kunde velger ulike gulv til deres hjem.

som mange kanskje tror.

Gulvet er sannsynligvis det viktigste

Når det kommer til format finnes det mange

interiørelementet i et hus, og hver kunde og deres

muligheter; stavmønster, klassisk plank, brede

hus er unikt. Det er viktig å starte med det

plank eller Chaletino plank. Et godt tips for

grunnleggende i gulvlegging, nemlig

kunder med stramt budsjett er å velge et bredere

undergulvet. Det må være rett og klart for

gulv i stue og kjøkken, og gå for et 3-stavs i den

parkettleggingen. Videre må du vurdere hvilket

samme fargen i soverom og mindre rom hvor

underlag du foretrekker, avstanden fra gulvet til

gulvet ikke er så fremtredende.

veggen, samt følelsen du ønsker å skape med
valget av gulvtype og farge.

BOEN har klart å skape en fin og jevn kant på
forsiden av trappetrinnet. Trappene kan være

Min personlige preferanse er at lister og gulv

veldig glatte, og BOEN fikk den geniale idéen om

matcher, slik at det gir et helhetlig inntrykk. BOEN

å ha et innebygd anti-skli stripe i trappenesen.

tilbyr et fantastisk utvalg av gulv med matchende

Den kommer i forskjellige farger, avhengig av

listverk i mange farger og overflater. Det er også

om det skal være fremtredende eller "usynlig".

mulig å få trappeneser i samme materiale som
parketten.
De fleste kunder foretrekker et gulv som krever lite
daglig vedlikehold. En ny trend er at kunder
velger et mer rustikt gulv som på grunn av sitt

DEN PERFEKTE MATCH
TIL DITT PARKETTGULV

Lister og trappeneser gjør gulvet komplett
Trappen er en høyt verdsatt og funksjonelt
designelement. Matchende trapper er lenken
som skaper helhet og kontinuitet mellom de
ulike gulvene i ditt hjem.
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DET HANDLER OM LIDENSKAP

Hong Kong – en by hvor det finnes noe for alle.

Uansett om det dreier seg om natur eller arkitektur.
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‘DEN NYE TRENDEN VIL BLI
INSPIRERT AV INDIVIDUALITET’

Stiler endrer seg
kontinuerlig, et parkettgulv
er tidløst

Patrick Leung and Joey Ho
er partnere hos Pal Design
Group, et stort arkitekt- og
designfirma med nedslagsfelt
over hele Hong Kong og Kina.
De påvirker hverandre, mens
de deler samme filosofi om å
inspirere mennesker. Deres
valg av materialer har et
felles mål; funksjonalitet,
holdbarhet og skjønnhet.
Materialer for innredning
bør være noe originalt, fra
naturen, og en av deres
preferanser er tre på grunn
av dets varme og tekstur.

DET HANDLER OM LIDENSKAP
Dr. Patrick Leung Gründer av Pal Design Group

Game changers
Jeg har brukt BOEN de siste 20 - 30 årene jeg
har vært interiørdesigner hos PAL. Vi jobber med
utstillingslokaler, klubbhus og luksusleiligheter
hvor klientene er på jakt etter det beste – noe
ekstraordinært. Det er et hurtig voksende
marked ettersom trendene er raskt skiftende og
internasjonale produkter er mer tilgjengelige. I
denne delen av verden hadde vi aldri sett noe
lignende som gulvkonstruksjonene fra BOEN. I
begynnelsen fant ikke klientene mine det
luksuriøst nok, men jeg var overbevist om at
dette avanserte produktet var mye enklere å
legge, renere og mer stabilt enn noe annet
materiale på markedet. Jeg oppfordret klientene
til å bruke parkettgulv, og alt endret seg for ca. ti
år siden. Nå bruker alle dette. Equal, PAL og jeg,
pionerene som introduserte BOEN og parkettgulv til denne delen av verden, er stolte av å
kunne si at vi bidro til denne endringen.

Naturen er min favorittfarge
Jeg har arbeidet med interiørdesign i 27 år. Jeg
mener interiørtrendene speiler hvordan vi lever
vårt daglige liv. En av de nåværende trendene
er AI, med et nytt skifte for neste generasjon.
Men folk ønsker fortsatt noe mer emosjonelt
som lar dem komme i kontakt med deres livsstil.
Et uttrykk for- og en utvidelse av deres
individualitet. I alle mine prosjekter velger jeg
rene, naturlige farger. Jeg elsker når du kan se
den rå teksturen og fargene i materialet.
Grunnleggende og naturlig går aldri av moten.
Det samme gjelder gulv, hvor materialet skal
snakke for seg selv og ha en naturlig farge som
passer inn sammen med møbler og interiør. Jeg
har mange års erfaring med BOEN, men jeg
husker fortsatt første gang vi var ferdig med en
installasjon og hvordan jeg virkelig kjente det
enkle, rå materialet i parketten. BOEN kan
virkelig gjøre en forskjell i rommet på grunn av
sin naturlige touch.

Besøk boen.com for å lese hele intervjuet.

Joey Ho Partner hos Pal Design Group / Formann for Hong Kong Interior Design Association
37

EN VIRKELIG DEDIKERT FAMILIE

Philip Lau og datteren Kitty arbeider
sammen i familiebedriften Equal.
De er markedsledende på parkettgulv,
og promoterer BOENs produkter til sine
kunder. Med en stor kundebase er de
godt kjent med dagens trender og
kundepreferansene på det asiatiske
markedet.

sin luftige og rene bakgrunn tillater dem å
eksperimentere med sin egen individuelle stil.
En kundefavoritt er Live Pure fra BOEN. Dens
naturlige følelse gjør den helt unik i markedet.
Folk elsker dens dype, børstede overflate,
slitestyrke og at den er enkelt å vedlikeholde.
Rustikke overflater, med sin naturlige fremtoning,
er veldig trendy for øyeblikket. Imidlertid øker de

Vi har jobbet med parkettgulv i flere tiår. Denne

mørke tresortenes popularitet i markedet. Denne

typen gulv har en børstet overflate og naturlig

stilen gir en moderne tone til interiøret ved å

tekstur. Den naturlige teksturen er tiltalende for

være mer et statement-element som bringer

kundene, fordi det bringer hjemmet deres

rommet sammen.

nærmere naturen.
I disse dager begynner de yngre generasjonene
Når det gjelder farger er parkettgulv i lyse

å bli huseiere med egne familier. De ønsker å

tresorter svært populært blant våre kunder, og

skape sin egen interiørstil ved å legge til sin

jeg tror denne populariteten vil fortsette. Lyse

personlige touch, originalitet og uttrykke hva

farger skaper en hyggelig bakgrunn for ulike

som definerer dem. De foretrekker mer rustikk

typer interiørdesign, med et elegant uttrykk som

sjarm eller mer urbane konsepter som gir

enkelt passer inn med møbler og tapet. Kundene

karakter til designet i deres hjem.

våre er glad i den skandinaviske stilen, som med

DET HANDLER OM LIDENSKAP

Kundene våre elsker den
skandinaviske stilen, som med
sin luftige og rene bakgrunn
tillater dem å eksperimentere
med sin egen individuelle stil.

‘VI HAR DEN SAMME STILEN.
MEN VI LIKER ULIKE GULV’

39

Philip Lau Direktør av Equal Ltd., Hong Kong, Beijing og Singapore

’For meg handler
det mer om lidenskap
enn om salg’

‘JEG MENER BOEN ER EN
AV MARKEDSLEDERNE’

DET HANDLER OM LIDENSKAP

Equal Limited ble etablert i 1992 av Philip
Lau, som har ti års erfaring innen
byggesektoren i Hong Kong. På en messe i
München i 1993 lærte Lau om BOEN, og var
fascinert av produktene. Siden da har Equal
Ltd. solgt BOEN-gulv til markedet i Hong
Kong, og videre ekspandert til Beijing og
Singapore.

Jeg oppdaget BOEN på Domotex i 1993. Drevet av
ønsket om å lære mer om dette produktet, og å
oppleve det selv, bestemte jeg meg for å kjøpe
BOEN-gulv til leiligheten min. Jeg ville få en totalt
personlig opplevelse før jeg introduserte BOEN til

Philip og datteren Kitty foran Equals kontorer.

kundene mine.

Sammenlignet med de lokale produsentene av
parkettgulv var jeg sikker på at BOEN parkettgulv
ville være egnet for Hong Kong-markedet.
Livet i Hong Kong er travelt, og kundene ønsker en
enkel løsning for vedlikehold av gulvene deres. Live
Pure, og også andre lakkerte overflater, er supre
valg for minimalt vedlikehold. I tillegg har BOEN et
omfattende utvalg av brukervennlige vedlikeholdsprodukter. For øyeblikket er bestselgeren Live Pure
med sin ultramatte finish og enkle vedlikehold.
For meg har forretningen blitt en lidenskap, og det
handler ikke bare om salg. BOEN arbeider for å
møte kundenes krav. Deres investering i forskning og
design for å utvikle nåværende- og nye produkter
viser at de virkelig er en pålitelig produsent.
For tiden er det mye konkurranse på parkettgulv
i Hong Kong, men jeg tror BOEN er en av markedslederne. Det asiatiske markedet har et fremtidig
potensiale med økt levestandard og en blomstrende økonomi som gir rom for flere personlige
valg.

Besøk boen.com for å lese hele intervjuet.
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DET HANDLER OM LIDENSKAP

Det vakre i naturen.
Naturen i det vakre.
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FØLELSEN AV Å KOMME HJEM

En middelaldersk tysk by med sin unike arkitektur som
strekker seg fra det mest moderne til bygninger som tar
deg 562 år tilbake i tid.
Og i midten av det hele - et stort nytt kjøpesenter.
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‘DESIGNTEAMET ELSKET
FISKEBENSMØNSTERET’

’Et naturlig element
som får kundene til å
føle seg hjemme’

Lutz Brinkmann er leder
for bygningsservice i L&T
varehus i Osnabrück. Han
har ansvar for renoveringen
av varehuset, og har et
team på 16 ansatte i tillegg
til å administrere eksterne
spesialistarkitekter,
ingeniører og planleggere.

FØLELSEN AV Å KOMME HJEM

Jeg har arbeidet for L&T de siste 3 1/2 årene, men har

Vi ønsket et naturlig element som ville få kundene til å

kjent til firmaet i lang tid. Tidligere jobbet jeg som

føle seg hjemme, noe som ligner på hva de kunne

frilanser med flere større verksteder i hele Nordvest-

finne i sine egne stuer.

Tyskland. I en felles tilnærming bestemte L&T og jeg å
gå sammen her i Osnabrück.

Vi flyttet oss bort fra kalde fliser og PVC-gulv, og
ønsket noe mer behagelig på gulvet, som parkett.

L&T har et stort varemagasin i det nye kjøpesenteret.

Valget av gulv handlet først og fremst om kundens

På L&T har vi vedtatt en ny tilnærming til detaljhandel

feel-good faktor. Vi bestemte oss for parkettgulv som

som kan konkurrere med den økende populariteten til

byggemateriale for å gi butikken et utseende av

netthandelen. Vi har bygget nye lokaler og endrer

høyere kvalitet - noe som ville skape et fint rammeverk

dem til et opplevelsesbasert varemagasin. Vi tilbyr nye

for våre kvalitetsprodukter. Opplevelsen handler ikke

hendelser hver uke, basert på ønsket om at kundene

bare om produktene. Det handler også om alt som

skal få en opplevelse.

omgir varene og skaper en god opplevelse for
kundene.

Ved sportshuset har vi et gedigent innendørs
bølgebasseng, kalt Hasewelle, noe som er unikt for en

Gulvet bør definitivt passe sammen med interiøret i

motebutikk i Europa. Vi har også et helsestudio i

utstillingslokalet, men vi valgte det hovedsakelig på

varehuset. Ved hjelp av disse aktivitetene samt andre

grunn av følelsen det ga. Designteamet elsket virkelig

begivenheter kan vi kombinere brukeropplevelsen og

fiskebensmønsteret, og vi bestemte oss for denne

salg av sportsklær.

gulvstilen for L&T utstillingslokale. Vi valgte Eik Andante
Prestige med Live Natural-oljet overflate.

Vi har valgt parkettgulv i hele varehuset. Vi har
opprettet en hovedplan for ombygging av mote-

Vi ønsket en naturlig farge og et klassisk parkettgulv.

butikken som vil presentere produktene på en bedre

Derfor valgte vi den oljede overflaten, noe som vil vise

måte, og gi kundene en hyggelig opplevelse. I

overflatestrukturen bedre enn et lakkert gulv. Å vise

planleggingsfasen var det klart at gulvet har stor

struktur og få patina i gulvet vil gi karakter til

innvirkning på presentasjonen.

motebutikken vårt.

Besøk boen.com for å lese hele intervjuet.
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FØLELSEN AV Å KOMME HJEM

Vi ble introdusert for BOEN av vår gulvlegger,
Friedrich Heuser fra firmaet Fußboden-Krause.
Vi har arbeidet sammen i noen år, og vi kan alltid
stole på jobben han gjør.
Han hjalp oss å velge parkettgulv, og anbefalte
BOEN.

‘Gulvet i et utstillingslokale vil
ikke forbli rent og prikkfritt,
særlig ikke i vintermånedene
når folk kommer inn med
skitne støveletter og sko’

Vi hadde aldri sett BOEN parkett i virkeligheten, bare
på bilder. Vi besøkte utstillingslokalet deres, og BOEN
parkett var nøyaktig det vi var på jakt etter. Både
overflatestrukturen og fargene gjorde det helt tydelig
at vi kom til å gå for parkettgulv fra BOEN.
I designfasen av det nye utstillingslokalet vurderte vi
hvordan gulvene ville endre seg under reelle
salgsforhold. Over tid utvikler overflatestrukturen seg,
spesielt i områder hvor mange mennesker går. Et gulv i
et utstillingslokale vil ikke forbli rent og prikkfritt, spesielt
ikke i vintermånedene når folk går inn på skitne
støveletter og sko.

Rengjøring er derfor en viktig daglig pleie av gulvet.
Vi ønsket en butikk som lever, så materialet i våre
gulv skal også leve. Kundene våre gir oss positive
tilbakemeldinger på parkettgulvet fra BOEN.
Overflaten er av svært høy kvalitet og passer godt
inn sammen med butikkinnredningen og produktene
våre. Kunder forteller at det føles bra, nesten som å
være hjemme. Det endte opp med å være mer enn
vi håpet på – kundene opplever virkelig hygge og
feel-good faktoren vi ønsket! De ansatte har også et
positivt syn på parketten. Når rommet og
omgivelsene gir dem en god følelse bidrar det til økt
motivasjon.
Varemagasinet blir stadig redesignet, og byggearbeidet har pågått de siste fire årene. Det er nye
utvidelser daglig, og det er et konstant arbeid som
pågår for parkettgulvleggeren og folkene hans.

Både to- og firbeinte kan nyte L&T.
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FØLELSEN AV Å KOMME HJEM

Våre gulv gir liv til rommet.
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‘SOM GULVLEGGER TRENGER
JEG KONSISTENT KVALITET’

’Det er enkelt å jobbe
med, så vi kunne raskt fullføre
gulvleggingen’

“L&T har valgt et fiskebensmønster fra BOEN i hele
kjøpesenteret.
Fiskebensmønsteret ble ganske
enkelt valgt av smaksårsaker.
De ønsket et naturlig gulv som
var holdbart og lett å legge i
utstillingslokalet sitt.

FØLELSEN AV Å KOMME HJEM

Friedrich Heuser, 54, er
daglig leder i Fußboden-Krause.
De legger underlag, gulvbelegg
og parkettgulv.
Han har jobbet med BOENprodukter de siste 25 årene,
og er utrolig imponert over
levering, langvarig kvalitet
og det brede utvalget av
produkter.

Friedrich Heuser Daglig leder Fußboden-Krause

Jeg bruker BOEN for både private og kommersielle

lime ned gulvet på grunn av det store gulvområdet i

byggeprosjekter, og velger fra et svært variert

butikken, og fordi støynivået ville bli betydelig redusert

produktutvalg.

sammenlignet med et flytende gulv. Et spesielt
fleksibelt klebemiddel gjør at store områder kan

Som gulvlegger trenger jeg konsistent kvalitet, og jeg

legges, og 2-lags konstruksjonen av gulvet reduserer

kan ærlig si at BOEN-produkter er flotte og

bevegelse.

formstabile.
BOEN gulv er enkle å jobbe med, så vi kunne
Systemets fleksibilitet sikrer at våre folk jobber svært

ferdigstille gulvleggingen raskt. I et varehus må

raskt og effektivt. I L&T-varehuset introduserte jeg

gulvet legges, og behandles på samme dag slik

fiskebensmønsteret fra BOEN. Vi bestemte oss for å

at butikkdriften kan gå som vanlig dagen etter.
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Eik Brown Jasper
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VÅRT MANGFOLD AV GULV

BOEN-gulv finnes i et bredt utvalg av overflater, farger,
tresorter, design og formater for å matche alle stiler.
Våre røtter og vår erfaring gir oss styrken til alltid å
utfordre, være nyskapende og kreative.
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1

1

Ask Andante hvit

Plank 138 mm, Live Pure
3

2

3

Eik Pale White

Castle Plank, Live Pure

Eik Pearl

Plank 138 mm

VÅRT MANGFOLD AV GULV

4

5

6

Eik White Nights
Castle Plank

Eik Coral

Castle Plank

Eik White Stone
Plank 138 mm

4

6

5
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2

1

1

2

3

Eik Mild Grey

Castle Plank, Live Pure

Eik hvit
Fineline

Eik Sand

Castle Plank

3

VÅRT MANGFOLD AV GULV

Eik Grey Harmony

4

Castle Plank, Live Pure

Eik Traditional

5

Chalet Plank

Eik Barrel

6

Castle Plank

4

5

6
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2

1

1

Eik Natur

Prestige, fiskebensmønster
3

2

3

Eik Horizon
Castle Plank

Eik Vintage White
Castle Plank

VÅRT MANGFOLD AV GULV

4

Eik Andante

Castle Plank, Live Pure

Eik Animoso
5

6

Miks av 3 bredder
(209 mm, 181 mm, 138 mm)

Eik Warm Cotton
Plank

4

6

5
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1

2

3

1

2

3

Eik Alamo
3-stav

Eik Grey Pepper
Chaletino Plank

Eik Antique Brown
Castle Plank

VÅRT MANGFOLD AV GULV

4

5

6

Skobutikk i Belgia

Eik Espressivo
Castle Plank

Eik Antique

Chaletino Plank

Eik Epoca

Castle Plank

4

6

5
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1

1

2

3

2

Eik Graphite
Castle Plank

Eik Chalk Black

Castle Plank, Live Pure

Valnøtt

Plank 138 mm, Live Pure

3

VÅRT MANGFOLD AV GULV

4

5

6

Eik Brown Jasper
Castle Plank

Eik Antique Brown
Castle Plank

Eik Ebony

Castle Plank, Live Pure

4

6

5
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Eik Mild Grey, Castle Plank, Live Pure
Bring naturen inn med parkettgulv fra BOEN. Bruk naturlige farger for å skape din egen unike stil.
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Eik Brown Jasper

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.

Eik Traditional Chalet

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 74-75.

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
Eik Antique Brown, Castle Plank

både matt og blank.
Eik Pale White, Plank

Live Natural
olje

Live Pure
lakk

Live Satin
lakk

Les mer om overflater på side 77.

Live Matt
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 76.

Besøk vårt digitale showroom for et bedre inntrykk av gulvene: boen.com/no/produkter.
FØLG OSS på sosiale medier og få med deg de siste nyhetene og aktivitetene!
Her finner du info om nye produkter, teknisk informasjon, mange tips og inspirasjon til
hvordan du kan realisere din interiørdrøm!

Facebook
facebook.com/boenparkett

Instagram
@boenflooring

Pinterest
boenflooring

YouTube
boenflooring

Linked In
boenflooring

boen.com
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BOEN farger

Ask Andante hvit, Live Pure

Ask Andante hvit

Eik Andante hvit, Live Pure

Eik White Stone

Eik Concerto hvit

67

67

789

789

6

Eik Concerto hvit, Live Pure

Eik Natur hvit, fiskeben

Ask, Live Pure

Ask Marcato hvit

Ask Andante/ Natur

6

23

67

6

267

Ask Animoso

Lønn Canadian Andante

Bøk Andante

Bøk Animoso

Eik Pearl

7

67

6

6

6789JK

Eik Pop hvit

Eik Rock hvit

Eik Jazz hvit

Eik White Nights

Eik Coral

8

7

8

9

6789JK

Eik Andante/ Natur hvit

Eik Andante/ Natur, Live Pure

Eik Animoso/ Rustic, Live Pure

Eik Vivo, Live Pure

Eik Espressivo hvit

256789JK

36789

6789

789

9

Eik Vintage White

Eik Traditional hvit

Eik Animoso hvit

Eik Fineline hvit

Eik Old Grey

9JK

JK

789

7

6789JK

Eik Warm Cotton

Eik Pale White

Eik Grey Harmony

Eik Mild Grey

Eik Warm Grey

789

789

789

789

789

Eik India Grey

Eik Sand

Eik Horizon

Eik Arizona

Eik Finale, Live Pure

789

6789JK

789

67

6

1

TIL

K

›
›
›

Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i – se side 77 for flere detaljer.
Symbolene henviser til den stilretningen gulvet passer best - se side 74-75 for flere detaljer.
Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i – se side 76 for flere detaljer.

Cherry American Andante

Eik Adagio/ Select

Eik Natur Maxi, fiskeben

Eik Andante/ Natur

Eik Finale/ Basic

67

256

3

12356789J

126

Eik Blues

Eik Jazz

Eik Pop

Eik Rock

Eik Gospel

6

8

8

7

6

Eik Adagio Click, fiskeben

Eik Select, fiskeben

Eik Natur, fiskeben

Eik Indian Summer

Eik Savanna

5

2

123

9

6

Eik Fineline

Eik Animoso/ Rustic

Eik Vivo

Eik Epoca

Eik Traditional

7

3789

789

9JK

JK

Eik Alamo

Eik Indian Summer

Eik Honey

Eik Espressivo

Eik Toscana

6789

9

789

789

67

Eik Barrel

Eik Antique

Eik Ginger Brown

Valnøtt, Live Pure

Eik Elephant Grey

789

JK

789

7

789

Eik Grey Pepper

Eik Graphite

Eik Antique Brown

Eik Brown Jasper

Valnøtt Andante

789JK

789

9JK

789JK

7

Eik Brazilian Brown

Eik Oregon

Eik Cordoba

Eik Chalk Black

Eik Ebony

789

67

67

9

9
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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

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 Grey Pepper, Chaletino

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

75

05
01

02

03

04

06

Formater

07

08

09

2-lags parkett

3-lags parkett

01

TRAFFIC 12,5 x 70 x 470 MM

05

CLICK FISKEBENSMØNSTER 14 X 138 X 690 MM

06

STAVMØNSTER 3-STAV 14 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 3-STAV 13 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

11

CHALET 20 x 200–395 x 2000–4000 MM

02

PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM

03

MAXI 10,5 x 100 x 833/ 1000 MM

04

FINESSE 10,5 x 135 x 1350 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:

10

11

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

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 kan til forveksling se ut som et oljet gulv.
BOEN Live Matt gir samme slitesterke overflate som BOEN Live Satin,
men har en lavere glansgrad.

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 glansgraden. Gulvene blir også lettere å vedlikeholde.

Live Satin lakk
Live Satin er en meget slitesterk og ekstremt ripefast lakk i silkematt
glans. Live Satin herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige
stoffer eller avgassing.

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 og søl.

Protected by

Protected by Bona
Live Satin og Live Matt
lakk blir levert av Bona.
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Eik Mild Grey, Castle Plank, Live Pure
Fullfør en urban stil i hjemmet ditt med parkettgulv fra BOEN. Bruk naturlige farger for å skape din egen unike stil.
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Perfekt til den
minste detalj
Tilbehør som er skreddersydd til parketten gjør gulvet ditt perfekt. Blant BOENs tilbehør
finner du alt som trengs til å skape helhet i rommet og utstyr som forenkler legging.

Listverk i samme
farge som gulvet
gjør at rommet
føles større.
Eik Warm Cotton, Castle Plank

LISTVERK
Vi tilbyr listverk i matchende
farge som gulvet, laget av
parkett eller finér.

Gjennomført!
Listverk og trapp i
harmoni med gulvet.

Blant BOENs tilbehør finner du underlag
for parkett, utstyr for optimal legging samt
forskjellig listverk og trappeneser.
Se hele produktspekteret på boen.com

TRAPPENESER
BOEN tilbyr trappeneser laget av parkett.
Dette gjør at trapp og gulvene på forskjellig
nivå føles som en helhet.

Rengjøring
og vedlikehold
For å ha glede av gulvet ditt år etter år bør du velge produkter egnet for parkett.
Vi har produkter for rengjøring og vedlikehold som tar vare på gulvet du har valgt.

Eik Brown Jasper, Castle Plank

Rengjøringsproduktene er tilpasset de
ulike overflatebehandlingene.
Vi anbefaler at lakkerte gulv rengjøres
med syntetisk vaskemiddel (uten innhold av fett), mens oljede gulv rengjøres med såpe (med innhold av fett).
Til å vaske gulvet bør du bruke det
rengjøringsmiddelet som er best egnet

Du finner mer
informasjon om
rengjøring og
vedlikehold på
boen.com og
BOENs YouTube
kanal.

for overflaten til ditt gulv. 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. Ved jevne mellomrom bør du vedlikeholde gulvet
med egnede produkter. Det gjør gulvet slitesterkt og slitte overflater
får igjen en naturlig glans.
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Mer informasjon på boen.com

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/no/produkter

SELECT

NATUR

RUSTIKAL

Jevne fargeoverganger og et

Et livlig fargespill med innslag

Et røft fargespill med innslag

rolig fargespill. I prinsippet kvistfri.

av kvist og yteved/kjerneved.

av større kvist og yteved/kjerneved.

SELECT

NATUR

RUSTIKAL

Adagio, Select
Andante, Natur, Jazz
Basic, Concerto, Contract, Finale
Animoso, Bellevue, Blues, Rustic, Pop
Marcato, Baltic, Traditional
Canyon, Vivo, Rock
Espressivo

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.

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 trans-

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

porteres raskt til sagbrukene slik at tørkeprosessen kan begynne

alltid søke å utvikle gode produksjonsmetoder som er mest

på 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 retnings-

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

linjene til FSC® (Forest Stewardship Council®), en anerkjent inter-

som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspon og høvelflis er

nasjonal 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

The Forest Stewardship Council® (FSC®)
er en velkjent uavhengig non-profit miljøorganisasjon som har som mål å få frem
skoger som tilfredsstiller kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til
naturen slik at den forvaltes riktig og gjør
skogene i stand til å reprodusere seg selv.

BOENs fabrikker har implementert et
chain-of-custody system og følger til
enhver tid retningslinjenen til FSC.
BOENs lisensnummere er: BOENs lisensnummer: BOEN Bruk AS FSC® C051117,
BOEN Deutschland FSC® C101713, BOEN
Lietuva FSC® C021510, BOEN UK FSC®

C047288, BOEN Hardwood Flooring USA
FSC® C095158. www.fsc.org, FSC®
- Symbolet for bærekraftig skogsbruk.
På forespørsel kan BOENs prdoukter i
eik, ask, bøk lønn og valnøtt leveres
med FSC® MIX.

The Real Wood logoen brukes eksklusivt
for autoriserte produsenter som er
medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen for parkett (FEP).
Det fremheves at bruk av tre gir
miljøgevinst.

The Rainforest Alliance stiller høye krav
til innkjøpere, produsenter og skogseiere
med mål om en forsvarlig drift og bruk av
skog. www.rainforestalliance.org

Produkter som får tildelt Der blaue Engel
(Blue Angel) har en lav grad av emisjoner
og hjelper med å sikre et sunt innendørsklima.
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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

til et mesterverk og kan installeres nesten

Førstehjelp

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

Til reparasjon av diverse småskader

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
1 Slitesjikt
Lamellparkett bruker mindre hardtre sammenlignet med

BOEN 5G – den raske
leggemetoden
Låse
teknologi

gir store fordeler ved legging av

massiv parkett. Den samme mengden hardtre som brukes
i ett massivt parkettgulv er nok til seks lamell parkettgulv.
2 Mellomsjikt
Mellomsjiktet lages av nåletre (gran) med stående og
halvstående årringer. Sjiktet er lagt på tvers av slite- og
undersjikt. Konstruksjonen reduserer krymping og svelling
under skiftende klimaforhold til et minimum.
3 Undersjiktet

BOEN 5G låsesytem i kortendene

••
••
•

BOEN Click-produkter:
Det beste valget ved flytende legging.
Forenkler monteringen og foregår uten
spesialverktøy.
Reduserer tidsforbruket.
Leggeren får umiddelbar respons på perfekt
endeskjøt når klikklyden inntreffer.
Helliming til undergulvet er et mulig leggealternativ.

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

Slitesjikt

Mellomsjikt
1 På langsiden av bordene - BOEN Click.

Undersjikt

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.

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

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

omgivelsene. Trefuktigheten styres av luftens relative

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

fuktighet (RF), som er forholdet mellom ”tørr” og ”våt”

likevekt med luftens relative luftfuktighet (RF) og krymping

temperatur. På våre breddegrader varierer klimaet ganske

og sprekkdannelser er ofte resultatet. Dette kan unngås ved

mye fra sommer til vinter. Dette har virkning også innendørs,

å tilføre fuktighet til luften, da vil også både mennesker og

spesielt i fyringssesongen. Da kan det i svært kalde perioder

planter trives bedre. Bruk gjerne en luftfukter.

bli så tørt som 10 - 15 % RF, særlig i bygg med krav til TEK-10
og i passivhus.

PARKETT OG GULVVARME?
IKKE NOE PROBLEM!
Parkett har høy ledningsevne og kan derfor med fordel
legges over gulvvarme. Her er noen gode råd å merke seg.

•
•
•
•
•
•
•
Eik Brown Jasper
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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 %.
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
isolere varmen under teppet og kan skade parketten.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.
boen.com
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Finn ditt
favorittgulv!

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

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

