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INNHOLD 
Trender er i konstant endring, og derfor elsker vi jobben vår! Nå har vi 
tatt pulsen på det aller siste innen interiør, og har gleden av å dele de 
nyeste trendene innen de fire forskjellige stilartene våre. Se hvordan 
møbler, pyntegjenstander, tepper og ikke minst farger er med på å skape 
helhet i hjem med sjel og særpreg.

Fire retninger
Sammen med interiørekspert Helle Tjaberg har vi definert fire stilret- 
ninger og sortert gulvene under hver av dem: Pure Nordic, Modern Rustic, 
Urban Contrast og Classic Elegance. De har historiske elementer med 
seg, men er alltid like aktuelle med ny design og tidens farger.

Viktige valg
BOENs gulv finner du over hele verden og i alle typer hjem. Kvaliteten 
er en selvfølge, men den personlige stilen er heldigvis varierende. Vi har 
alle vår helt egne stil, og den skal fremheves slik at du og familien din 
lever i harmoni med hvem dere er.

Det skal være en fornøyelse å velge parkett, så bruk katalogen som en 
inspirasjonskilde og guide. Under de fire stilretningene har vi plukket ut 
noen typiske farger, detaljer, materialer, møbler og tilbehør som gjør det 
lettere for deg å definere din personlige stil.

Bruk guiden for enklere valg av gulv. Trinn for trinn tar vi deg gjennom 
prosessen som ender med at du finner akkurat ditt gulv – til din stil.

Vi gleder oss til å inspirere deg!
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Helle Tjaberg
TREND EKSPERT

STILEKSPERTENE 
VÅRE

Helle Tjaberg og Gudy Herder er konstant på utkikk etter nye 
trender rundt om i verden, og henter inspirasjon som de deler 
både i sosiale medier og på BOENs blogg på boen.com/no. 

I tillegg gir de deg nyttige tips og gode ideer her i katalogen. Vi er 
veldig glade for å ha dyktige Gudy og Helle med på interiørlaget 
vårt. Bruk erfaringen deres til bedre og enklere valg av parkett.

I BOEN er vi først og fremst eksperter på parkett, men vi har også to av 
Europas mest dedikerte trend- og interiøreksperter med i teamet. 

Interiørdesign handler nettopp om å finne en stil som du 
føler deg hjemme i, og deretter krydre den med personlige 
detaljer. Jeg håper vi kan hjelpe og inspirere deg til å finne 
den stilen som passer deg og hjemmet ditt best.

Vi har sørget for å få med de aller siste trendene i interiør-
bildene i katalogen, og vi håper de kan være med på å løfte 
uttrykket i rommene dine. Ta en titt på de mest aktuelle 
fargene, stilretninger og materialene – det er dette vi vil ha 
akkurat nå.

Naturmaterialer
Typisk i tiden er materialer som blir vakrere med årene, og 
de må være bæredyktige og miljøvennlige. Overalt ser vi 
hvordan designere hyller naturens egne materialer og deres 
vakre overflater. Formene skal være enkle slik at uttrykket i 
for eksempel marmor, strå, sten, keramikk, metaller og tre 
bedre kommer til sin rett.

Grønn vekst
Grønne planter skaper både livlig interiør og godt inneklima, 
i tillegg til at de er vakre i interiørbildet. Sukkulenter og 

kaktuser har sneket seg over dørstokkene våre de siste 
årene, og nå får de følge av frodige grønne planter. Gi plass 
til planter med størrelse, eller sett sammen mindre vekster i 
store grupper.

Mønsterbryter
Overflater er ikke nødvendigvis rene og ubehandlede – med 
ny teknologi kan mønster trykkes rett på underlaget eller 
risses inn i materialer. Etter at det i noen år har vært (og 
fremdeles er) veldig populært med brede gulvbord, ser vi 
økt interesse for å legge gulv i andre, vakre mønstre.

Fargespill
Det er tid for farger, og noen av de aller viktigste akkurat nå 
er blå, oransje, rosa og rødlige jordfarger. Nyanser av blått, 
fra jeansblå til dempet pastell, er behagelige og beroligende, 
mens oransje er varm og full av energi. Rosa er i ferd med å 
få plass blant farger som vi betrakter som nøytrale, og vi 
finner den både i dekorative mønstre og store møbler. 
Rødlige jordtoner er som en varm omfavnelse, og egner seg 
godt til både blanke og matte overflater.

Arbeidsdagene mine er fulle av interiør, design og trender, og ingenting er 
bedre enn å få dele alt jeg ser og lærer om hva vi kan vente oss fremover. 
Hent inspirasjon, og finn din helt egen stil!

Helle Tjaberg har jobbet med design, interiør og livsstil i nesten 
20 år. Hun ble ansvarlig redaktør for ELLE Decoration Norge i 2001 
og ledet magasinet fra 2005 til 2012. Fra 2012 til 2015 har Helle 
jobbet som freelance consultant og trend ekspert. I dag er Helle 
ansvarlig redaktør for det kjente interiørmagasinet Maison Interiør.
Helle er lidenskapelig opptatt av interiør og design, og hun elsker å 
dele kunnskap og erfaring med andre som er interessert i vakre og 
gjennomførte hjem. Helle er også en stor hjelp og ressurs for de 
som føler seg litt usikre i jungelen av innredningsmuligheter, og 
som gjerne vil ha hjelp til å finne sin helt egen stil. Ta en titt på de 
gode rådene Helle kommer med i katalogen, og les mer på 
boen.com/no for flere tips og nyheter.

Følg Helle: egetrom.no

Gudy er en mester med kollasjer! Hun bygger de fineste interiør- 
univers ved hjelp av ulike elementer som farger, former, design- 
artikler og materialer. Kollasjene bruker hun til å visualisere 
hvordan ulik bruk av elementer kan forandre stil og interiør.

Gudy har lang erfaring med trender, og har tidligere jobbet for 
blant andre Montblanc, Kibuc, Massimo Dutti og luksusmerke- 
varene til LVMH-gruppen.

Gudy Herder
TREND EKSPERT

Hun bor og arbeider i Barcelona, men er oftest på reise rundt i 
hele verden for å spotte nye trender.

Bruk Gudys innsikt i hva som rører seg i interiørverdenen for 
øyeblikket, og ikke minst er det deilig å la seg inspirere av de 
fine kollasjene som kan hjelpe deg med å finne din stil.

Følg Gudy: eclectictrends.com

HELLE'S 
TREND GUIDE

FØLG OSS

facebook.com/boenparkett 
pinterest.com/boenparkett/ 
@boenflooring



LIVE PURE 
HELT NATURLIG
BOEN følger trenden med fokus på naturlige materialer, 
og lanserer Live Pure, en helt ny overflateteknologi som 
bringer hjemmet ditt ett steg nærmere naturen.
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NEW

Eik Andante hvit Live Pure, Castle Plank

Kontrastene mellom vegger og gulv i tre gir en naturlig skjønnhet i rommet.

Eik Andante Live Pure, Plank

- Innovativ overflateteknologi
- Ultra-matt, naturlig finish
- Svært motstandsdyktig mot    
 smuss og væsker
- Enkelt vedlikehold
- Høy UV-stabilitet og slitestyrke

LIVE PURE

Valnøtt Andante Live Pure, Plank

Vakkert, varmt og helt naturlig – vi elsker materialer med sjel 
og historie. Med Live Pure har vi tatt forkjærligheten for 
naturlige materialer ett skritt videre. Vi har utviklet en ultra-
matt overflate med naturlig fargespill som føles god å berøre. 
Med Live Pure er vi tett på naturen. Vi omgir oss med varme 
og skjønnhet fra ubehandlet tre.

Naturlig lys
Live Pure løfter fram de lyse nyansene i treverket, og tar vare 
på den naturlige skjønnheten i materialene. Samtidig er 
overflaten godt beskyttet, uten å gå på kompromiss med 
slitestyrken.

Det perfekte gulvet skaper rammen om hverdagslivet: Det 
skal være vakkert å se på, med naturlig glød og skal tåle å bli 
brukt. Et parkettgulv som er overflatebehandlet med Live Pure 
er et slikt gulv.

Dette er Live Pure
Live Pure er et ultra-matt overflate som beskytter gulvet mot 
støv, skitt og ulike væsker. Du får et parkettgulv som føles 
godt å berøre og som utstråler naturens nyanser – nesten 
som om det var ubehandlet.



Eik Grey Harmony Live Pure, Plank

Den matte overflaten til 

Live Pure gjør at gulvet passer 

svært godt sammen med 

vintagemøbler (interiør). 

Eik Andante Eik Finale Eik Concerto hvit

9LIVE PURE: HJEMME 
I ENHVER STIL

Eik Grey Harmony

Eik Andante Ask Andante hvit

Eik Andante hvit

Eik Animoso

Valnøtt Andante

Eik Andante hvit Live Pure, Plank

Uansett hvilken interiørstil du har, ren skandinavisk, rustikk, klassisk elegant 
eller et hjem preget av kontraster: Live Pures ultramatte overflate understreker 
det særegne i enhver stil. 

Stavmønster med Live Pure overflate
Stavmønsteret fremstår som livlig og moderne. Det naturlige 
utseendet av Live Pure legger til den klassiske elegansen av 
et ekte tregulv. 

Eik Andante Live Pure, 3-stav

Tidløs eleganse i klassiske plankeformater
Overflatebehandlingen Live Pure gir en ultra-matt finish og 
ekstra slitestyrke. Plankene er tilgjengelige i to bredder. 



VÅR FASHION COLLECTION
Ta en ekstra titt på disse gulvene! De er topp moderne, og så langt fra det 
kjedelige gjennomsnittet som mulig. Fargen og teksturen du finner i over-
flaten av eikeparkettene i vår nye Fashion Collection er både imponerende 
og inspirerende. Den helt spesielle behandlingen i disse eksklusive gulvene 
er perfekte for den trend- og stilbevisste.

Eik Shabby Cream

FASHION COLLECTION

Noe av det jeg verdsetter mest ved et gulv er 

tekstur og personlighet. I BOENs Fashion Collection 

finner jeg begge deler i flott kombinasjon! Basert på 

tidligere trender, og med et skarpt øye for tekstur, 

har BOEN utviklet åtte vakre gulv med tydelig 

identitet. Fra den nesten støvete Eik Mystic Jungle 

til den litt skjeve sjarmen til Eik Shabby Cream 

– denne kolleksjonen fortjener oppmerksomhet!
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MOTE MØTER INTERIØR
10

GULVENE

Eik Mystic Jungle Eik Shabby CreamEik Golden ValleyEik Shabby WhiteEik Blue Moon Eik Indian Summer Eik Sandy Grey Eik White Nights

Eik Sandy Grey

Vår stilekspert Gudy Herder er stort sett alltid på reisefot rundt i verden, på 
jakt etter inspirasjon og nye trender. På de internasjonale messene for mote 
og interiør opplever hun hvordan trender påvirker 
og følger hverandre uavhengig av kategori.

Perlemor

Perlemorseffekten er hentet fra en nærmest kosmisk trend, i samspill 
med sterke, klare og skinnende farger som henleder til det ukjente og 
mystiske.

En av de virkelig fremtredende effektene er holografi, en fototeknikk 
som presenterer lyset som strømmer fra et objekt slik at det fremstår 
tredimensjonalt.

Ser alt

”Det altseende øye” er et gammelt symbol som akkurat nå er veldig mye 
brukt i både mote og interiør. Øyet blir ofte illustrert med strålende lys 
rundt seg, og er assosiert med religion.

Dette enkle trendsymbolet er hentet fra eldgammel historie, men 
modernisert i nyere tid og satt inn i helt nye sammenhenger i år.

Ulike mønster med utgangspunkt i øyet blir brukt både i mote, skjønnhet 
og interiørdesign.

Tweed

Tweed er langt ifra noen nyhet, vi har sett det i motebildet i en årrekke, 
og spesielt franske Chanel har lagt sin elsk på mønsteret. I år ser vi 
tweed brukt på helt nye måter, gjerne i kombinasjon med karakteristiske 
rockeelementer eller bohem-frynser.

Denne kombinasjonen kommer vi helt sikkert til å se mer av i interiør-
verden. Her er det CC Tapis som kombinerer tweed med en lekkert 
mønster.

I noen år har vi sett hvordan trendene blir mer feminine med en 
god miks av trykkede og broderte blomster i pastell og nærmest 
fluoriserende farger. Interiørdesign er mykere i uttrykket og mer 
sensuelt enn på lenge.



Naturens egne farger; fra markant lavastein til dypglans i
naturperler er basis for overflatene i Stonewashed Collection. 
Produktene er børstet med forskjellige typer børster og 
miljøvennlig naturolje med eller uten fargepigment er brukt som 
overflatebehandling på alle produktene.

Kommer i to formater
BOEN Stonewashed plank kommer i to formater. En klassisk
plank med optimal bredde og lengde (138 x 2200 mm), i tillegg
til en eksklusiv Castle plank som med sin generøse bredde på
209 mm gjør at rommet føles større.

Eik Graphite

Eik Pearl

Eik Alamo

Eik Coral

Eik Sand

Eik Old Grey

Eik Old Grey

Eik Sand

GULVENE

1312

STONEWASHED COLLECTION
Sterke kontraster og nydelige farger - gulvene i Stonewashed collection er 
inspirert av naturen. Børsting og en overflate behandlet med Live Natural olje, 
gjør at disse gulvene blir lagt merke til. 

Eik Brown Jasper

Eik Grey Pepper, Plank

Kan et gulv skape hjemmefølelsen, 

gjør hjemmet behagelig og koselig? 

Vi er sikker på at dette tregulv kan! 

Eik White Stone

NEW

Eik Honey

NEW

Eik Grey Pepper

NEW

Eik Brown Jasper

NEW



Vi har funnet frem til fire typiske stilarter med lange tradisjoner og mye 
historie. De er akkurat like aktuelle og moderne nå som i årene som kommer. 
Ta en titt på alle de fine mulighetene, og bruk dem som inspirasjon. Vi vil 
gjerne hjelpe deg litt i prosessen, og håper det blir både spennende og 
morsomt å velge det perfekte gulvet!

FINN 
STILEN DIN
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PURE 
NORDIC

MODERN 
RUSTIC

Pure Nordic er stilren og enkel design i nøytrale farger. 
Denne retningen er inspirert av det helt spesielle og klare 
nordiske lyset og en unik nærhet til naturen. Parkett i lette, 
lyse farger er helt riktig for denne stilen.

Modern Rustic er en tilbakelent stil full av sjel og varme. 
Dypt forankret i det ekte og jordnære livet i et rolig og 
balansert tempo, men likevel med moderne og spennende 
innslag. Gulv med en rustikk overflatebehandling og masse 
personlighet anbefales.

CLASSIC 
ELEGANCE
Den klassiske stilen er raffinert, rolig og ryddig. Materialene er 
eksklusive og møbler og tilbehør har et preg av tidløs kvalitet. 
Et elegant gulv i farger som spenner fra gyllen til mørk brun 
understreker stilens karakter.

URBAN  
CONTRAST
Urban Contrast er en lekende og utforskende stil, med vesent- 
lig bruk av organiske former, livlige farger og grafiske mønstre. 
Her er det lov til å mikse og matche! Stilen blir enda mer 
markant og fremtredende med parkett i grålige og mørke-
brune fargetoner.

4
STILER



PURE NORDIC
Det er så enkelt, så rent og så naturlig. Det finnes ingen forstyrrende 

elementer i denne stilen. Inspirasjonen er hentet fra den nordiske naturens 
dempede fargepalett, noe som skaper et nærmest kjølig uttrykk som under-
strekes av rikelig bruk av lyst tre. En bølge av naturlighet skyller over oss.

Så hvitt som det går an.

Eik Andante hvit Live Pure, Castle Plank

PURE 
NORDIC

17



18 PURE 
NORDIC

Eik Andante hvit Live Pure, Castle Plank

Bredden og lengden i 

Castle-plankene løfter 

karakteren i rommet.

PURE 
NORDIC
Gulvene i Pure Nordic er 
lyse og nærmest bleke i 
fargenyansene. De danner 
et behagelig og naturlig 
grunnlag for nordisk 
design og uttrykk.

De nordiske gulvene har matt overflate 
fordi de er behandlet med naturolje eller 
matt lakk. Ofte er treverket satt inn med 
hvite pigmenter for å dempe opprinnelig 
farge i treet. Lange og brede gulvbord 
understreker det enkle i stilen. 3-stavs 
parkett i rolige sorteringer og lyse farger 
passer også bra i denne stilen. 

Se alle gulvene i den nordiske stilen på side 84.

Eik Andante Live Pure

Eik Pearl Eik Coral

Eik Fineline hvit

Eik Andante hvit 
Live Pure 

Ask Andante hvit
Live Pure

Eik White Nights 

Eik Andante hvit

Eik Concerto hvit 
Live Pure

EKSEMPLER 
PÅ GULV I 
DENNE 
STILEN:
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Inspirasjon fra naturen
Naturen, lyset og variasjoner i årstidene – 
det er utrolig mye inspirasjon å hente i den 
nordiske stilen. Du ser det i en blek 
trestamme, aner det i en tåkedis over en 
åker eller føler det i den lune ullen fra en 
villsau.

Alt dette tar vi med oss inn i den skandina-
viske stilen. Vi henter ut fargene som er i 
den mer bleke enden av paletten, og vi 
setter pris på møbler som er funksjonelle 
med rene linjer.

Språket i skandinavisk design er enkelt og 
rent. Uttrykket er ukomplisert, inspirasjonen 
er hentet fra naturen og variasjoner i lyset.
Sånn er det også med gulvene våre! Vi har 
fanget de lyse fargene og skåret til over-
flater som gir deg følelsen av nærhet til 
omgivelsene. Det er spill i treverket og glød i 
overflatene.

Historisk tilbakeblikk
Elementene som fremhever og danner 
rammen om dagens nordiske stilretning 
kommer fra de klassiske skandinaviske 
designerne. I midten av det forrige århundre 
ble det teknisk mulig å masseprodusere 
møbler, og det åpnet for at en helt ny type 
design fikk innpass i hjemmene. Designerne 
hadde fokus på funksjonalitet og 
nytenkning, så treet ble formet i 
nye buer og vinkler.

En naturlig kombinasjon 
av varm ull og lyst tre.

OM NORDIC
AV HELLE 

Jeg elsker det rene, funksjonelle og 
vakre i den nordiske stilen, og synes 
fargene i de tilhørende gulvene er 
nydelige. Legg merke til at dette er 
en stil der naturen spiller hovedrol-
len, så la den komme i fokus både 
for detaljer og farger.

Nordisk fargeskala:

1

20 PURE 
NORDIC

Et velkjent ikon. Den 

nydelige gløden i skinnet 

i Arne Jacobsens stol 

Egget, er fantastisk mot 

de duse tonene i gulvet.

Eik White Nights, Castle Plank 1

Funksjonelt og enkelt
Enkel form, funksjonalitet og naturlige 
farger er de bærende elementene i den 
nordiske stilen i dag. Møblene er rene og 
ukompliserte i uttrykket og fargene er duse, 
men med innslag av vågale og kontrastfulle 
kombinasjoner.

For å få en gjennomført nordisk stil må du 
ha fokus på de bæredyktige materialene. 
Det er de lyse, gylne tresortene som  
dominerer, med ull og bomull som frem-
tredende tekstiler. Keramikk og klart glass 
er formet så det hviler godt i hånden, det 
gjelder både morgenens første tekopp 
og bestikket du bruker til festmiddagen.

Pure Nordic er det enkle uttrykket – den 
ukompliserte skjønnheten i hverdagen.

 1 | Den ikoniske stolen Egget, designet av  
  Arne Jacobsen og produsert av Fritz Hansen,  
  i nydelig harmoni med den duse fargen av  
  Eik White Nights, Castle plank med fas.

 2 | Lampe, Lullaby by Lightyears, design: Monica  
  Förster.

 3 | Smykkeskrin designet av Louise Christ for Menu.

 4 | Knaggrekke designet av Norm for Menu.

 5 | Lønn Kanadisk Andante.

 6 | Teppe Veve, designet av Kristine Five Melvær  
  for Røros Tweed.

 7 | Benk Ask, designet av Anita Johansen for Menu.

 8 | Bordklokke, Kähler - Ora.

 9 | Trebolle designet av Kristine Five Melvær.

 10 | Frakk henger «Copenhanger»,  
  designet av Lise Vilslev.

 11 | Mugger fra Ferm Living.

LADY 7236 Chi

LADY 9915 Morgendis LADY 10429 Diskret LADY 4710 Duggblå

LADY 10182 Hvit lin LADY 10341 Kalk

COLOURS BY JOTUN

Dypbørstet.

20 PURE 
NORDIC

3

4

Leken lampe 
i trendy tre.

2

8

1011

7
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Eik Concerto Hvit Live Pure, 3-stav

Naturlige gulv
Innenfor den nordiske stilen er gulvene lyse og naturlige. 
Fargene krever lite, i stedet støtter de opp om en rolig og 
harmonisk atmosfære i rommet. La deg inspirere av 
naturen for å få den rette nordiske stilen. Omgi deg med 
farger som er hentet fra skandinavisk lys, og velg BOEN 
gulv med matte og lyse overflater.

Eik Pearl 
Dette vakre gulvet skinner nesten som perlemor. Den hvite 
pigmenteringen får spillet i treverket til å leve i takt med 
skiftende lys. Velg plank med fas for å forlenge linjene i 
rommet.

PURE
NORDIC

23

Eik Pearl,
Plank

Eik Concerto hvit
Live Pure, 
3-stav

GULVENE

22 PURE 
NORDIC

Eik Pearl, Plank

Det er detaljene som teller. 
La trappen matche gulvet.

Ingen tilfeldigheter – gjenstander og 
materialer skaper personlige kontraster.



Helhetlig uttrykk 

mellom møbler og gulv.

Eik Hvit,
Prestige, 
Fiskebensmønster

Eik Andante 
Live Pure, 
Plank

GULVENE

Eik Andante Live Pure
Se på den naturlige skjønnheten av Live Pure 
gulvene; med sin ultra-matte overflate ser de 
ut som nyhogget ved. 

Ens farge – ulikt format
Hvitpigmentert eik i bred Castle Plank er 
virkelig nummer én innenfor den nordiske 
stilen. Velger man et annet produkt som f.eks. 
Prestige 2-lagsparkett og legger den i det 
tradisjonelle fiskebensmønsteret, gir det et 
overraskende lett og moderne uttrykk. Velg 
mattlakk som overflate hvis du gjerne vil ha et 
gulv som ser ut som om det er oljebehandlet 
men har slitestyrken til lakk. 

24 PURE 
NORDIC

Eik Andante Live Pure, Plank

25

Eik hvit, Prestige, Fiskebensmønster

Stilfult og 
spennende 
med tre mot tre.



Eik Traditional,
Chalet

26 PURE 
NORDIC

GULVET

Eik Traditional, Chalet

PURE 
NORDIC

27

Naturlig skjønnhet skapes 

med brede, flotte parkettbord.

Chalet
Gulvbordene i kolleksjonen Chalet gir 
hjemmet ditt et helt spesielt preg. Med 
lengder helt opp til tre meter og med 
395 mm brede bord, gir Chalet en 
følelse av rene og klare linjer i rommet. 
Pass på å velge lysere farger som er 
innenfor den nordiske stilen.

BOEN Chalet kommer i forskjellige 
dimensjoner med bredder opp til 
395 mm og lengder opp til hele 4 m. 
BOEN lager forslag til en optimal 
komposisjon i forhold til rommet. 



Ask Andante hvit Live Pure, Plank

Eik Pearl, 
3-stav

Ask Andante
Live Pure, 
Plank

GULVENE

28 PURE 
NORDIC

Lett å like
Et gulv som passer overalt! Gulv med stavmønster skaper liv og et 
moderne utseende i rommet. Eik Pearl har en oljet hvitpigmentert 
overflate, noe som demper den naturlige trefargen og skaper en 
jordnær skandinavisk stemning. 

Eik Pearl, 3-stav

PURE 
NORDIC

29

Skillet mellom inne- 
og uterom forsvinner.

Se hvor koselig det kan være med 

lyse farger! 



Typisk for den nordiske stilen: 
• Det ekte – som i en god kopp kaffe

• Planter og vekster henter inn naturen

• Lys innredning som er ren og ryddig

• Nye kombinasjoner av keramikk,   
 marmor og tre

• Sølv gir det kjølige uttrykket

• Utpreget bruk av kunsthåndverk

Typisk nordisk interiør:
 1 | Glassflasker fra Andreas Engesvik.

 2 | Lys. Follow Me av Inma Bermúdez  
  for Marset.

 3 | Sort hyllesystem.  
  Foto: Heidi Lerkenfeldt.

 4 | Blå sofa. Braid av Lisa Hilland.

 5 | Keramikkvaser. Parasol av  
  Designstudio for Pulpo.

 6 | Tema mood board av  
  Lotta Agaton Styling.

 7 | Kjeramikk service.  
  Foto: Mikkel Mortensen.

 8 | Grønt bord. Alt for damene.

 9 | Tapetprøve. Jab Anstoetz.

 10 | Fargeprøver. Farrow & Ball.

 11 | Keramiske fliser. Coem.

30 PURE 
NORDIC

SLIK SKAPER GUDY 
DEN NORDISKE 
STILEN

Det nordiske mood board henter 
masse inspirasjon fra de klare, lette 
nyansene i skandinavisk natur, der 
planter og vekster understreker hvor 
stor betydning landskap og lys har. 
Farger og materialer er preget av 
minimalisme, krydret med et varmt 
spill fra naturen.

Et mood board er en sammensetning av farger, 
bilder, stoffer og tapet, som systematiserer og gir et 
uttrykk av hvordan for eksempel et rom kan fremstå 
når det er ferdig innredet. 
Når vi setter ideene sammen blir det et visuelt og 
fint bilde som gir en god pekepinn om det ferdige 

resultatet. Kall det gjerne en visuell fortelling om 
interiør.
Gudy Herder har satt sammen et mood board for 
stilen PURE NORDIC, og vi håper det er til inspira-
sjon hvis dette er stilen du gjerne vil skape.

6
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VÅRE 
MOOD BOARD

Eik Andante Live Pure

Eik Pearl

Ask Hvit

Eik Andante hvit Live Pure



Avslappet og hyggelig. Rom som utstråler sjel og varme. 
Gulvene har en rustikk sjarme med brede, røffe planker i dempede farger. 

Her er det plass til alle og her er det godt å være.

De rustikke gulvbordene 

skaper lun hygge i rommet.

MODERN RUSTIC

Eik Traditional, Massiv Plank

MODERN
RUSTIC

33



Eik Indian Summer, Castle Plank

MODERN 
RUSTIC
Gulvene i Modern Rustic 
har en tydelig overflate med 
mye personlighet.

De rustikke gulvene uttrykker en levende 
historie, som skaper en varm og hyggelig 
atmosfære i rommet. Du kan velge i et 
bredt fargespekter, fra ”shabby white” til 
mørk antikk look. Vi anbefaler oljet over-
flatebehandling for å få frem gløden i 
treverket.

En naturlig røff overflate 

som er skapt for liv og bevegelse. 

Se alle gulvene i den rustikke stilen på side 85.

34 MODERN
RUSTIC

Eik Grey Harmony
Live Pure

Eik Antique

Eik Indian Summer

Eik VivoEik Old Grey

Eik Alamo

Eik Animoso Live Pure

Eik Traditional

Eik Shabby Cream

EKSEMPLER 
PÅ GULV I 
DENNE 
STILEN:



x

verdier som varer over generasjoner. Stilen 
er innbydende og komfortabel, og signali-
serer en livsstil fri for stress og mas.

Grovt tre, lin og keramikk
For å få en helhetlig stil kan du velge gulv 
med røffe overflater med kvist og sprekker. 
Gulvene skal uttrykke at de har ligget der 
lenge, og at lekende byggeklosser, skarpe 
klør og grove støvler har satt sitt preg 
på dem. De har tegn på det som har 
vært, og skal tåle det som kommer.
Stoffer i denne stilen er hentet fra 
naturen, som bomull og lin, mens 
møbler og tepper gjerne er vevd eller 
flettet. Fargene er nøytrale med 
innslag av varme toner. I kjøkkenet 
er det keramikk som dominerer 
sammen med stål.
Modern Rustic gir oss et pusterom 
fra høyteknologi og rask utvikling. 
Vi er i kontakt med fortiden, og 
inspirert av hverdagen. 

Moderne hyllest til fortiden
Du har så mye historie med deg. Vi ser det i 
hjemmet ditt, der hver lille ting forteller et 
eventyr. En velbrukt bakebolle i vakkert 
formet keramikk, en blafrende gardin foran 
et smårutete vindu og et solid kjøkkenbord 
som du samler vennene dine rundt.

Modern Rustic uttrykker at du bryr deg om 
det som har vært og om det som kommer. 
De bærende elementene er hentet fra det 
gode, avslappede livet i landlige omgivelser, 
løftet inn i dagens interiør med detaljer i 
stål og gjerne med industrielt preg. Du 
fokuserer på gjenbruk og setter pris på 
møbler fra generasjonene før oss, men du 
henter samtidig dagens komfort og innova-
sjon inn i hjemmet ditt.

Historisk tilbakeblikk
Historien til Modern Rustic begynner med 
den svenske gustavianske stilen og franske 
landlige interiører fra 1700-tallet. Siden den 
gang har stilen vært påvirket av mange 
skiftninger. Mot slutten av 1900-tallet var 
stilen preget av bleke stoffer, gamle speil og 
religiøse symboler, mens den i dag har 
hentet inn elementer fra industrien og det 
etniske. Det skaper spennende kombina-
sjoner av en nostalgisk, men moderne 
livsstil.

Det mest sentrale i Modern Rustic er vakre 
håndlagde gjenstander med preg av ekte 

Miks og match! Eik Historical 

og Eik Antique i ulike bredder 

minner om gamle tider.

OM RUSTIC
AV HELLE

Det er uendelig mange vakre teks-tu-
rer, former og farger å spille på i 
Modern Rustic. På mange måter er 
stilen veldig feminin, men etniske og 
industrielle innslag gir den maskulin 
kant. Utstrålingen i et hus i Modern 
Rustic-stil tar godt i mot deg, og du 
føler deg hjemme. Det er nydelig 
historie med moderne innslag.

Rustikk fargeskala:

1

36 MODERN
RUSTIC

Eik Antique og Eik Historical, Massiv Plank

1 | Bruk forskjellige bredder og produkter slik vi har gjort  
 med Eik Antique og Eik Historical, massiv plank.  
 Det gir følelsen av naturlig slitasje.

2 | Lampe. Collage av Louise Campell for Louis Poulsen.

3 | Veggklokke i marmor fra Menu.

4 | Eik Old Grey

5 | Teppet Snekkersten fra Ikea.

6 | Trillebord Råskog fra Ikea.

7 | Service Alice fra feinedinge.

8 | Pute fra Bloomingville.

5

4

LADY 6325 Balanse

LADY 552 Tudor
LADY 3845 Bevegelse LADY 2856 Warm Blush

LADY 6315 Jade
LADY 1622 Refleksjon

COLOURS BY JOTUN

8

Sørg for skikkelig komfort.

2

7

3

Et vakkert stilleben i duse farger.

6



38 MODERN
RUSTIC

Slitte materialer mikset med 

klassiske former gir en 

autentisk stil.

Nytt mot gammelt
Eik Shabby White er et gulv fra BOEN, 
spesielt designet og utviklet for stilen 
Modern Rustic. Legg merke til effekten 
med «hakk» i strukturen, som sammen 
med den hvitvaskede fargen gir et rustikt 
uttrykk der nytt møter gammelt. Du får 
den i Castle Plank med fas.

Eik Shabby White,
Castle Plank

Eik Animoso hvit,
Castle Plank

GULVENE

Eik Shabby White, Castle Plank

Eik Animoso hvit, Castle Plank

MODERN
RUSTIC

39

Hvitoljede gulv passer godt til 

uttrykket i rustikke møbler 

med moderne design.



40 MODERN
RUSTIC

Eik Mystic Jungle,
Castle Plank

GULVET

Eik Mystic Jungle, Castle Plank

Følelsen av en evighet
Her er et gulv som gir rommet mye varme. 
Eik Mystic Jungle Castle Plank fortjener 
oppmerksomhet. Det er et røft gulv med 
mye karakter, som gir en god følelse av rom 
det er lov å leve livet i. Akkurat den koselige 
stemningen vi liker så godt å være i.

MODERN
RUSTIC

41

Et mørkt gulv skaper varme og 

personlighet i gamle, industrielle 

omgivelser.

Sagmønster.



Eik Alamo, 3-stav

GULVENE

Eik Shabby Cream,
Castle Plank

Eik Alamo,
3-stav

Modern Rustic stilen 

bygger på varige 

verdier og bærekraft.

Gamle møbler kombinert 
med moderne elementer 
som plaststolen og stål, 
setter et personlig preg. 

Velbrukt
Eik Shabby Cream er behandlet med kremhvit 
fargepigment som fremhever årringene i treverket. 
Plankene har vært gjennom en helt spesiell prosess 
med børsting, skraping og saging, som gir en overflate 
med tydelige strukturer og et moderne, men velbrukt 
utseende. Fås i Castle Plank med fas. 

Skap kontraster
Med sitt antikke utseende får Alamo-gulvene frem et 
koselig uttrykk som er typisk for stilen Modern Rustic. 
I kombinasjon med moderne møbler skaper du 
nydelige kontraster.  

MODERN
RUSTIC

43

Eik Shabby Cream, Castle Plank



44 MODERN
RUSTIC

Eik Rustikal, Prestige, Fiskebensmønster

Klassisk fiskebensmønster gir et 

eksklusivt preg til den rustikke stilen.Eik Golden Valley,
Castle Plank

GULVENE

Eik Rustikal, 
Prestige, 
Fiskebensmønster

Klassisk møter rustikt
Fiskebensparkett er kanskje ikke typisk for Modern Rustic, men legger du for 
eksempel Eik Rustic i dette mønsteret gir det en helt spesiell karakter til 
rommet. Et vakkert gulv som kommer til sin rett med nøytral veggfarge.

Gyllen bevegelse
Et gulv som lever! Ta en titt på den utrolige overflaten i Eik Golden Valley, 
Castle Plank – her er det lett å drømme seg bort. Fargen er varm og gyllen, og 
bevegelsene i strukturen skaper et gulv med mye personlighet. En helt naturlig 
del av BOEN Fashion Collection.

Den gode atmos-

færen kommer når 

vi er rause med tiden.

MODERN
RUSTIC

45

Eik Golden Valley, Castle Plank

Bølgemønster.



46 MODERN
RUSTIC

Et rustikt mood board lages med 
masse inspirasjon fra bohem- og 
hippietiden. Det er viktig å finne 
balansen mellom historiske røtter og 
moderne materialer. Gjør det koselig 
rundt deg, med et snev av romantikk 
og legg vekt på en naturlig livsstil.

SLIK SKAPER GUDY  
DEN RUSTIKKE  
STILEN

1

2

3
4

5

5

2

6

7

8

Et mood board er en sammensetning av farger, 
bilder, stoffer og tapet, som systematiserer og gir et 
uttrykk av hvordan for eksempel et rom kan fremstå 
når det er ferdig innredet. 
Når vi setter ideene sammen blir det et visuelt og 

fint bilde som gir en god pekepinn om det ferdige resul-
tatet. Kall det gjerne en visuell fortelling om interiør.
Gudy Herder har satt sammen et mood board for stilen 
MODERN RUSTIC, og vi håper det er til inspirasjon hvis 
dette er stilen du ønsker å skape.

VÅRE 
MOOD BOARD

Typisk for den rustikke stilen:
• Søte mønstre i blomster og paisley.

• Utstrakt bruk av naturlige stoffer 
som lin og bomull.

• Bruk keramikk og porselen for lekne 
kontraster.

• Etniske detaljer og mye bruk av 
varm kobber.

• Pynt med tørkede blomster i mørke 
farger.

Typisk rustikk interiør: 
1 | Linstoff av Anna Gillar

2 | Stoffprøver fra Liberty London

3 | Terrakottavaser. Gardenias  
 fra Jaime Hayon.

4 | Lenestol med pels fra Dwell.

5 | Fargeprøver fra Bruguer/Akzo Nobel.

6 | Leve med puff. Boligmagasinet.

7 | Fliseprøver. White Atelier Ceramics.

8 | Sofa Blanc d’Ivoire.

Eik Animoso Live Pure

Eik Indian Summer

Eik Shabby Cream

Eik Historical



URBAN CONTRAST
Lek og ha det gøy med farger, former og funksjonalitet. Sett sammen ulike 
materialer og mønstre. Gulvene gir varme og utstråling i en stilretning der 

regler er til for å brytes. Dette er energi og dynamikk i hjemmet!

Eik Blue Moon, Castle Plank

Fargen på gulvet gir 
rommet atmosfære.

URBAN 
CONTRAST

49



50 URBAN 
CONTRAST

Eik Sandy Grey, Castle Plank

URBAN 
CONTRAST

De urbane gulvene har et kraftig og 
tydelig uttrykk. Strukturen og tegningene 
i plankene uttrykker røffe omgivelser med 
assosiasjoner til asfalt, sement, murstein 
og stål. Et vakkert gulv i valnøtt med hint 
av 1950-tallet er også perfekt i denne 
stilen.

Se alle gulvene i den urbane stilen på side 86.

Eik Mystic Jungle

Eik Grey Pepper

Eik Sand

Eik Brown Jasper

Eik Arizona Eik Graphite

Valnøtt Andante

Eik Sandy Grey

Eik Blue Moon

Fargene som under- 
streker Urban Contrast 
går fra grånyanser til 
varme og dype toner.

EKSEMPLER 
PÅ GULV I 
DENNE 
STILEN:

Lange, rene linjer i gulvet løfter 

frem rommets øvrige interiør.



Mørkt tre, skinn og dype farger
Mørkt tre er en gjenganger ved Urban 
Contrast, og vi ser mye bruk av teak og 
valnøtt, i tillegg til nye gulv i gråtoner. 
Sett sammen skinn og stoff i varme jord-
farger, og frisk opp med sterk gult, rødt, 
blått eller grønt.

Urban Contrast er alltid aktuell, med en 
egen evne til å utfordre det tradisjonelle. 
Det handler om funksjonalitet i hverdagen, 
presentert med mye humør og varme.

Individualitet og lekende design
Tilfeldigheter? Ikke her! Du har en tydelig 
formening om hva du ønsker, og uttrykker en 
bevisst stil med mange lekende elementer.

Urban Contrast er å utforske nye muligheter. 
Det er å bryte med det etablerte, blande 
materialer, eksperimentere med farger og 
finne ditt helt egne uttrykk.

Historisk opprinnelse
Urban Contrast forbindes ofte med 
1950-årenes Amerika, der datidens 
moderne designere glemte alt om tidligere 
regler og føringer, og i stedet tillot seg en 
nærmest fri lek med organiske former og 
klare farger. Møbler ingen hadde sett maken 
til ble skapt av pleksiglass og plastikk.

Organiske former og kraftig grafikk
Typiske elementer i stilen Urban Contrast 
er organiske former, spesielt i møbler, mens 
kraftig grafikk i kunst og stoff er lette å 
kjenne igjen basert på karakteristiske farger 
og motiver. Passende møbler og tilbehør i 
denne stilen finner du i både antikvitets- og 
designbutikker, se etter navn som Eames og 
Dixon.

Den dype, vakre gløden i treverket

hentes opp i kontrastfarger og bruk

av ulike materialer.

OM URBAN
AV HELLE 

Stilen er utrolig inspirerende, og det 
er enkelt å hente ut elementer som 
skaper egen personlighet i interiø-
ret. Hvis du liker denne stilen kan 
du glede deg til å grave deg ned i 
mulighetene som ligger i farger og 
materialer. Gulvene i Urban Contrast 
er rett og slett helt utrolige – flott 
tekstur med masse personlighet!

Urban fargeskala:

1

52 URBAN
CONTRAST

Eik Mystic Jungle, Castle Plank

5

4

LADY 5180 Oslo
LADY 2587 Beat

LADY 4623 Mørk indigo
LADY 10249 Sober

LADY 10246 Velvet

LADY 5159 Retroblå

COLOURS BY JOTUN

 1 | Røffe materialer der fargene er plukket opp   
  fra storbyen. Eik Mystic Jungle gulvet passer   
  perfekt til den urbane stilen. 

 2 | Lampe Melt av Tom Dixon.

 3 | Pute fra House Doctor.

 4 | Eik Blue Moon, Castle Plank med fas.

 5 | Fototapet fra Marble 2.0, Lilesadi.

 6 | Eple i kork, design Lars Beler Fjetland.

 7 | Tape holder, design Tom Dixon.

 8 | Sofa Hackney, av Wrong for Hay.

 9 | Bordlampe Birdy fra Northern Lighting.

 10 | Pute, design Jonathan Adler.

Metall er dekorativt og veldig trendy akkurat nå. 

6

8

10

2

3

7

9



Eik Arizona,
Plank

GULVET

54 URBAN
CONTRAST

Eik Arizona, Plank

Urban Contrast
Røffe materialer der fargene er plukket opp 
fra storbyen. Ta en titt på gulvene våre som 
inngår i den urbane stilen; de passer veldig 
godt til grove byggematerialer som mur, 
betong og murstein.

Urban touch
Mer urbant blir det ikke! Eik Arizona er perfekt 
når du ønsker et karakteristisk og levende 
interiør. Fargen er dyp og varm, og gir en 
perfekt ramme for urbane møbler som ofte 
har lekne former og materialer. En klar 
favoritt hvis du ønsker et helt spesielt gulv.

Eik Arizona er hentet 

rett ut fra storbyen.

Den urbane stilen er leken 

og inspirerende.

URBAN 
CONTRAST

55



Eik Brown Jasper, Plank

Eik Brown Jasper,
Plank 

GULVENE

Eik Blue Moon, Castle Plank

URBAN 
CONTRAST

57

Velg Eik Blue Moon for en 

følelse av industriell enkelhe
t.

Dype farger
Urban Contrast er stilen som lar de mørke 
fargene i BOEN gulv komme til sin rett. I 
denne stilretningen er det lov til å leke 
med tydelige og fargerike elementer, 
og dermed er det vesentlig at gulvet 
skaper en dyp og varm ramme for 
interiøret. Akkurat som den nye fargen 
Eik Brown Jasper. 

56 URBAN 
CONTRAST

Eik Blue Moon
Castle Plank

Sett et tydelig urbant stempel
Gulv med mønster understreker lekenheten 
i denne stilen. Gulvet Eik Blue Moon er satt 
inn med en varm blåfarge og har gått 
gjennom en rekke behandlinger, med høvel 
og sag for å få en røff struktur. Resultatet 
er en kraftig og maskulin parkett – et 
tydelig urbant signal.



58 URBAN 
CONTRAST

Eik Graphite, 
Castle Plank

Valnøtt Live Pure, 
Plank

GULVENE Typisk urban
Legg merke til den varme fargen av valnøtt-
gulvet. Overflatebehandlingen Live Pure 
fremhever den naturlige matte skjønnheten av 
treverk i valnøtt som blir nytt og annerledes 
enn det vi husker fra 50-tallet. Gulvet skaper 
en behagelig ramme for Urban Contrast stilen 
med lekenhet, nye former, mønstre og farger. 

Legg merke til hvordan 

varmen i treet finner 

fargene i interiøret.

Eik Graphite, Castle Plank

Castle Plank
Som navnet sier: Castle Plank er et slott 
verdig. De er fantastiske i rom som har litt 
størrelse – dette er et gulv som fanger 
oppmerksomheten og fortjener det. Velg 
Castle Plank hvis gulvet skal ha en fremtre-
dende rolle i rommet.

Valnøtt Live Pure, Plank

URBAN 
CONTRAST

59



Valnøtt Andante, 
3-stav

Eik Sand,
3-stav

GULVENE Varm valnøtt
Vi kjenner valnøtt for den dype brune fargen.  
Gulv i valnøtt bidrar til at rommet føles varmt og 
hyggelig, dessuten gir gløden i treet en vakker 
ramme for fargerike møbler og stoffer. Velg 
valnøtt hvis du er ute etter et hint av klassisk 
drama.

URBAN 
CONTRAST

61

Valnøtt bringer dybde og 

skjønnhet til det urbane 

interiøret.

Ung og ubetenksom
Eik Sand er et vakkert gulv i den populære varme 
gråbrune fargen som også kalles ”greige”. I stav-
mønster kan den nesten uttrykke litt ungdommelig 
ubetenksomhet, den oppfordrer til et avslappet liv 
med fest og moro. 

60 URBAN 
CONTRAST

Valnøtt Andante, 3-stav

Spesielle ting og tilbehør kommer  
bedre frem med varme farger i gulvet. 

Eik Sand, 3-stav



62 URBAN 
CONTRAST

Når du skal sette sammen et urbant 
mood board må du lete frem de mest 
vågale og fargerike sidene ved deg 
selv. Dette skal være en innovativ lek 
med former og materialer. Bruk det 
mest ekstreme innen design, og ikke 
glem inspirasjonen fra byen.

1

2

3

4

5 6

7

8

Et mood board er en sammensetning av farger, 
bilder, stoffer og tapet, som systematiserer og gir et 
uttrykk av hvordan for eksempel et rom kan 
fremstå når det er ferdig innredet. 
Når vi setter ideene sammen blir det et visuelt og 

fint bilde som gir en god pekepinn om det ferdige 
resultatet. Kall det gjerne en visuell fortelling om 
interiør. Gudy Herder har satt sammen et mood board 
for stilen URBAN CONTRAST, og vi håper det er til 
inspirasjon hvis dette er stilen du ønsker.

VÅRE  
MOOD BOARD

Typisk for den urbane stilen:
• Uavhengige og levende vibrasjoner.

• Én viktig regel: Det er ingen regler!

• Klare, sterke farger og eksperi-
mentelle former.

• For dempede undertoner, bruk 
jordfarger.

• Åpen og fleksibel bruk av stoff og 
ulike materialer.

Typisk urbant interiør:
1 | Rød sofa. Moroso.

2 | Sort lenestol. Tropicalia av  
 Patricia Urquiola for Moroso.

3 | Teppe. Mandal Veveri.

4 | Blader. Zara Home.

5 | Grønn sofa. Kråkvik D’Orazio for  
 Elle Decoration.

6 | Polstrede stoler. Coordonné.

7 | Oransje glass. Zara Home.

8 | Stoffer. Coordonné.

Eik Blue Moon

Valnøtt Andante

SLIK SKAPER GUDY  
DEN URBANE 
STILEN



CLASSIC ELEGANCE
Dype farger gir glød og varme til et klassisk interiør som uttrykker vakker 
orden. Eksklusive gulv understreker en konservativ innredning, gjerne lagt 

i mønster som fremhever spillet i treverket. Dette er den tidløse stilen, 
oppdatert og innovativ med elementer av kreativ nytenkning.

Den klassiske stilen er eksklusiv, 
kontrollert og dempet, med gulv i 
farger fra den helt gylne til den 
mørke enden av fargeskalaen.

Kirsebær, Prestige, Fiskebensmønster

CLASSIC 
ELEGANCE

65



66 CLASSIC 
ELEGANCE

CLASSIC 
ELEGANCE
Fargene i de klassiske 
gulvene begynner i den 
gylne enden, og går via 
varm brun til nesten 
sort.

De klassiske gulvene er både 3-stavs og 
plank, gjerne i et avdempet og elegant 
mønster. Overflaten er enten oljet eller 
lakkert. Tradisjonell 2-lags parkett er 
spesielt godt egnet, i klassiske mønstre 
som fiskeben eller ruter.

Eik Select, Prestige, Fiskebensmønster

Et eksklusivt gulv som beholder skjønnheten gjennom årtier. 

Se alle gulvene i den klassiske stilen på side 87.

CLASSIC 
ELEGANCE
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Eik Golden Valley

Kirsebær

Eik Select 

Valnøtt Natur

Eik Andante 

Eik OregonEik Cordoba

Eik Honey

EKSEMPLER 
PÅ GULV I 
DENNE 
STILEN:

Eik Sand



1 | Eik Honey, Plank

2 | Lampe. Crystal Bulb fra Lee Broom.

3 | Glass on Brass fra Lee Broom.

4 | Eik Sand, Plank med fas.

5 | Tapet Beatle, Mia Marie Overgaard.

6 | Bestikk, Madame Stoltz.

7 | Pute fra Bloomingville.

8 | Trillebord fra Madame Stoltz.

9 | Sofa Caine Settee, design Jonathan Adler.

Eksklusive materialer
Gjennomgående for stilen er en følelse av 
kvalitet og symmetri, og interiøret er arran-
gert i grupperinger som tiltrekker seg 
oppmerksomhet. Det er ingen overflødige 
elementer. I stedet rettes fokus mot eksklu-
sive materialer, som blanke stoffer, fløyel, 
marmor, kobber og eik.

Den klassiske elegansen understrekes av 
kvaliteten i et gulv som kan bære struktur 
og orden i omgivelsene dine. Det er gjerne 
brede planker med dybde og varme i farge-
spillet, eller smalere bord i tradisjonelle 
mønstre. Fargene i gulvet trekkes videre 
mot møbler, tekstiler og vegger, som 
gjerne er i mørk grønn, dyp blå, 
jordfarger og beige toner.

Balanse og struktur 
Balanse og struktur preger den klassiske 
elegansen rundt deg. Det er ikke tilfeldig at 
gardinene ligger omfangsrikt mot vakre 
gulv, eller at fargene er innenfor en kontrol-
lert skala.

Det hviler en tradisjonell skjønnhet i interi-
øret, samtidig som overraskende elementer 
bryter det formelle uttrykket. Det kan være 
et vakkert teppe fra andre himmelstrøk, 
eller en lampe med innovativ design.

Historisk opprinnelse
Classic Elegance har røtter helt tilbake til 
antikkens romere og grekere, som la vekt 
på skjønnhet, estetikk og komfort. I kombi-
nasjon med ny design og overraskende 
detaljer holdes denne stilen levende og 
aktuell. Bygg på det klassiske i lek med det 
nye.

Klassisk nyskapende
Midt i det som kan oppfattes stramt er det 
rom for å leke med nye elementer og over-
raskende detaljer som skaper det person-
lige uttrykket. Gamle arvestykker eller en 
leken skulptur forteller om identitet i tradi-
sjonelle rammer.

En lekker og 

oppsiktsvekkende lampe.

OM CLASSIC
AV HELLE 

Det er lett å forstå hvorfor den 
klassiske stilen tiltrekker oss. Den er 
full av struktur og orden, og omgir 
oss med varme og trygghet. Velg 
gulv som signaliserer eleganse og 
harmoni, jeg synes fiskebensparkett 
med matt overflate er helt typisk.

Klassisk fargeskala:

1

68 CLASSIC
ELEGANCE

Eik Honey, Plank

Miks klassiske mønstre med 
karakterfulle møbler og design.

2

9

8

4

LADY 9918 Klassisk hvit

LADY 1434 Elegant

LADY 10578 Misty Shadow

LADY 4625 Nordisk hav

LADY 2859 Whispering Red

LADY 553 Ascott

COLOURS BY JOTUN

5

6

3

7



Klassisk varighet
Varm grå er en av de mest nøytrale fargene 
for øyeblikket. Eik Sand er børstet og satt 
inn med naturolje for å få med den helt 
riktige fargen ”greige”. Den skaper et 
nydelig grunnlag for klassisk interiør. 
Velg Plank eller Castle Plank for et dempet 
uttrykk, eller de brede og i øyenfallende 
Chalet og Chaletino Plank for et ekstra 
eksklusivt preg.

Glødende eleganse
For eksklusivt interiør velger du Eik Andante. 
Dette er parkett som er valgt ut for sin 
rolige og rene utseende. Eik Andante har en 
nydelig glød som løfter frem øvrige detaljer 
i interiøret. Dette elegante gulvet beholder 
skjønnheten gjennom generasjoner.

Eik Sand, 
Castle Plank

Eik Andante,  
Plank

GULVENE

70 CLASSIC
ELEGANCE

Varme farger gir en spennende 
kontrast mot skjør porselen.

Eik Andante, Plank

CLASSIC 
ELEGANCE
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Eik Sand, Castle Plank

Utvalgte designelementer 
vekker interessen i ellers 
formelle omgivelser.



Stilfull tradisjon
Fiskebensmønsteret er igjen i trendbildet, men dette er 
ikke gulv for hvem som helst. Mønsteret er krevende å 
legge, og parkettbordene må passe hverandre perfekt. 
Som i Bøk Prestige. Tresorten Bøk gir en helt spesiell glød 
og varme til rommene, og kombinasjonen av leggeteknikk 
og overflate gir et vakkert lysspill.

Sammen med møbler og gjenstander i det klassiske 
interiøret fremstår gulvet nesten som et kunstverk i 
seg selv.

72 CLASSIC 
ELEGANCE

Bøk Natur,
Prestige, 
Fiskebensmønster

GULVET

Å kombinere varme og 

gylne toner utstråler 

eksklusiv smak.

Bøk Natur, Prestige, Fiskebensmønster

CLASSIC 
ELEGANCE

73



74 CLASSIC
ELEGANCE

Den eksklusive følelsen 
Ta en titt på nydelige Eik Cordoba Plank. 
Det har en naturlig mørk og klassisk dybde 
som alltid er like aktuell.

For å balansere gulvet mot det øvrige 
interiøret er det en fordel å bruke lyse 
farger, mens naturlige stoffer som silke og 
lin hever det eksklusive preget enda mer.

Eik Cordoba,
Plank

GULVET

Mot de mørke gulvene kommer møbler 

i lyse farger helt til sin rett.

Eik Cordoba, Plank

CLASSIC 
ELEGANCE
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Det klassiske 

fiskebensmønsteret er topp 

moderne med en matt lakk.

Eik Select, Prestige, Fiskebensmønster

Tidløs eleganse
Fiskebensmønster er kanskje det mest klassiske parkett- 
mønsteret vi har. Både de gylne og mørkere fargene 
uttrykker en tidløs eleganse. Hvis du setter det sammen 
med møbler i rokokko, som stolen i blå fløyel, får du en 
fullkommen stil.

GULVET

Vakre detaljer i fine 

arrangementer gir et 

eksklusivt uttrykk i rommet.

CLASSIC 
ELEGANCE

77

Eik Select,
Prestige, 
Fiskebensmønster



78 CLASSIC
ELEGANCE

Her må du finne frem elementer 
med kvalitet! I den klassiske stilen 
er det om å gjøre å skape balanse 
og harmoni. Fargene er som regel 
dempet, men det er også fint å legge 
inn spesielle mønstre for å oppnå et 
levende uttrykk.

3

1

2

4

5

6

7

Et mood board er en sammensetning av farger, bilder, 
stoffer og tapet, som systematiserer og gir et uttrykk 
av hvordan for eksempel et rom kan fremstå når det 
er ferdig innredet. 
Når vi setter ideene sammen blir det et visuelt og fint 

bilde som gir en god pekepinn om det ferdige resul-
tatet. Kall det gjerne en visuell fortelling om interiør.
Gudy Herder har satt sammen et mood board for stilen 
CLASSIC ELEGANCE, og vi håper det er til inspirasjon 
hvis dette er stilen du ønsker.

VÅRE 
MOOD BOARD

Typisk for den klassiske stilen:
• Bruk bånd og snorer i eksklusive 

materialer for å få et inntrykk av 
helheten.

• Roser i alle farger og fasonger er 
alltid en klassisk vinner.

• Det er lov å bruke utvalgte  
fargerike elementer.

• Bilder skal preges av orden  
og balanse.

Typiske elementer i  
Classic Elegance stilen:
1 | Joseph lenestol, Blanc d’Ivoire.

2 | Blå stoffer og tapet, CasaDecor.

3 | Gul stol. CasaDecor.

4 | Middagssett. Becara.

5 | Tapetprøver. Farrow&Ball.

6 | Rutet ullstoff. Bemz.

7 | Brunt stoff. Chivasso.

Eik Sand

Eik Andante Live Pure

Eik Honey

Valnøtt Andante

SLIK SKAPER GUDY  
DEN KLASSISKE  
STILEN



SLIK VELGER DU GULV
Når du skal legge nytt gulv er det mange faktorer å ta hensyn til. 
Vi har delt prosessen i fire slik at det skal bli enklere for deg å 
velge riktig gulv.

VELG FARGE
Hvert treslag har sin egen typiske farge. BOENs parkett 
kommer i mange forskjellige farger som passer til en lang 
rekke stiler. Gulvene våre presenterer seg i et stort utvalg av 
fargenyanser, fra de helt lyse til de mørkeste mørke.

VELG OVERFLATE
Oljing av gulv fremhever strukturen i treverket, og gir 
parketten et mer naturlig uttrykk. Overflater som er lakkert er 
enkle å vedlikeholde, og du kan velge enten matt eller silke-
matt glans avhengig av hvilket uttrykk du ønsker. Se side 86 
for mer informasjon.

VELG FORMAT
Store rom uttrykker plass og luft, og dette forsterkes hvis du 
velger store planker. 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 
å legge i forskjellige tradisjonelle mønstre. Se side 82 for alle 
formatene.

2 3 4

FINN STILEN
Det er de færreste av oss som har en helt gjennomgående stil i 
hjemmet, men ser du nærmere på de fire stilartene vi har 
presentert i katalogen vil du antagelig oppleve at du tiltrekkes 
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?

1

81

HER FINNER DU
DRØMMEGULVET DITT 

Du kan få et godt inntrykk av drømmegulvet 
ditt i det digitale showrommet vårt: 
boen.com/no/produkter

Live Satin lakk Live Matt lakk

Live Natural olje Live Pure lakk

PURE NORDIC MODERN RUSTIC

URBAN CONTRAST
CLASSIC ELEGANCE



VELG 
STIL Det er lettere enn du tror å finne din egen 

personlige stil. Den stilen du foretrekker 

setter standarden for interiør og i tillegg 

skal du selvfølgelig tilføre et personlig 

uttrykk. Ta deg god tid når du blar 

gjennom katalogen og hent inspirasjon i 

de vakre bildene. Plukk favorittene, så er 

du klar til å gå videre med valgene dine.
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PURE NORDIC MODERN RUSTIC CLASSIC ELEGANCEURBAN CONTRAST

4

3

Rene linjer. Åpne lyse rom. Sjel og historie. Industrielt og etnisk. Sterk personlighet. Fargerik dybde. Orden og harmoni. Behagelig atmosfære.

For å finne det perfekte gulvet anbefaler vi at du bestemmer deg 
for hvilken stil du ønsker å skape i rommet. Hvis du tiltrekkes av 
flere forskjellige stiler så spør deg selv: Hvilken stil er det jeg 
har lyst til å skape? I hvilken av stilartene føler jeg meg mest 
komfortabel og hjemme?



VELG
FARGE

PURE NORDIC For det lette og lyse interiøret velg den nordiske stilen. MODERN RUSTIC Røffe overflater og varme farger er typiske i den rustikke stilen.

2
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› Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i – se side 88 for flere detaljer. 

› Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i – se side 92 for flere detaljer.

 – › Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i – se side 88 for flere detaljer.

› Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i – se side 92 for flere detaljer.
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Eik Traditional hvit

G

Eik Animoso hvit



Eik Fineline hvit



Ask Andante

H

Lønn kanadisk Andante

H

Eik Concerto hvit

HI

Eik Pearl

H

Eik White Stone



Ask Marcato hvit

H

Eik Old Grey

GH

Eik Andante hvit

HI

Eik White Nights



Eik Coral

H

Eik Andante/Natur

BCDHI

Eik Select

C

Ask Animoso



Ask Marcato

H

Eik Natur hvit

Eik Natur





Eik Andante hvit, Live Pure



Eik Grey Harmony, Live Pure



Eik Andante, Live Pure



Eik Concerto hvit Live Pure

H

Ask Andante hvit

8

Ask hvit Live Pure

J

Eik Shabby Cream

Eik Barrel



Eik White Stone



Eik Andante/Natur

BCDHI

Eik Golden Valley



Eik Indian Summer



Eik Coral

H

Eik Pearl

H

Eik Shabby White



Eik White Nights



Eik Traditional hvit

G 

Eik Antique

G

Eik Historical

G

Eik Vivo



Eik Sandy Grey



Eik Finale

HI

Eik Traditional

G

Eik Old Grey 

GH

Eik Alamo

8

Eik Animoso hvit



Eik Forte 4-stav

H

Eik Animoso



Eik Grey Harmony, Live Pure



Eik Animoso, Live Pure



Eik Honey

E

S. 29 S. 7, 9, 17, 18 S. 23

S. 22, 28 S. 20

S. 8 S. 39 S. 6, 9, 24

S. 25 S. 71

S. 8 S. 38 S. 22, 28

S. 20 S. 11, 43 S. 39 S. 26, 33

S. 71

S. 42 S. 44 S. 11, 50

S. 36 S. 36 S. 34 S. 68
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URBAN CONTRAST Dype farger med pulserende uttrykk er karakteristisk for den urbane stilen. CLASSIC ELEGANCE Nyt synet av stilfulle og elegante gulv som alltid er like klassiske.

› Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i – se side 88 for flere detaljer. 

› Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i – se side 92 for flere detaljer.

 – › Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i – se side 88 for flere detaljer.

› Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i – se side 92 for flere detaljer.

 –
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Eik Cordoba

H

Valnøtt AndanteEik Oregon

HH

Eik Mystic Jungle



Eik Graphite Eik Grey Pepper

Eik Brown Jasper

 



Eik Arizona

H

Eik Sand

H

Eik Blue Moon



Eik Fineline



Eik Sandy Grey



Valnøtt Andante Live Pure



Eik Cordoba 

H

Eik Oregon

H

Eik Natur



Eik Select

C

Eik Golden Valley



Eik Barrel

Eik Honey



E

Eik Sandy Grey



Eik Sand

H

Eik Arizona

H

Eik Toscana

H

Eik Adagio

Kirsebær

Eik Natur

H

H

BCD

Valnøtt Andante/Natur

H

Eik Andante/Natur

BCDHI

Eik Animoso

H

Eik Andante, Live Pure



Valnøtt Andante Live Pure



S. 49, 56

S. 40, 52

S. 11, 50

S. 54 S. 59 S. 58 S. 13

S. 12, 57 S. 60 S. 74

S.67, 77S.71

S.44 S.11, 50

S.12, 61, 70 S.54 S.65 S.68

S.59 S.60 S.74

Eik Savanna

H

S. 12, 61, 70

Eik Savanna

H



PRESTIGE/TRAFFIC
Dimensjoner:
Prestige: 10 x 70 x 590 mm
Traffic: 12,5 x 70 x 590 mm

Not/Fjær

Bruksområde: Mønsterstav som kan brukes til installering av høykva-
litets designgulv og spesielle mønster. Med en hardvedtykkelse 
på ca. 5,5 mm er Traffic velegnet til bruk på gulv med mye 
slitasje i bla. butikker og restauranter.
Leveres med standard høyre og venstrestav til fiskebensmønster.

Leggemetode: Helliming direkte på undergulv.

Undergulvsvarme: Prestige: Egnet, untatt bøk og lønn.
Traffic: Egnet, untatt bøk og lønn.

Bruksområde: Prestige: Klasse 1 - 2 / Traffic: Klasse 3

Brannmotstand: Prestige: Live Satin: Cfl-s1 (untatt Rød Eik), andre 
overflater: Dfl-s1, Traffic: Eik: Cfl-s1,  
andre tretyper: Dfl-s1

MAXI
Dimensjoner:
10,5 x 100 x 833 mm

Not/Fjær

Bruksområde: Klassisk 1-stavs produkt med eksklusive
utvalgte stav. Dette formatet er lengre og bredere enn vanlig 
stavparkett. Maxi er velegnet for større gulvflater og leveres 
i to lengder. Maxi 833 mm kan leveres med høyre og venstre staver 
til mønster som f.eks. fiskeben.

Leggemetode: Helliming direkte på undergulv.

Undergulvsvarme: Egnet, untatt bøk og lønn.

Bruksområde: Klasse 1 - 2

Brannmotstand: Live Satin: Cfl-s1, andre overflater: Dfl-s1 

Slitesjikt Prestige: ca. 3,5 mm

Slitesjikt Traffic: ca. 5,5 mm

Slitesjikt: ca. 3,5 mm
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BRUKSOMRÅDER:
Parkett er velegnet til mange bruksområder, men varighet henger sammen med bruksområde 
og vedlikehold. De ulike tresorter har ulik hardhet som måles i gjennomsnittlig Brinellhardet.
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:

Klasse 1 = normal
Parkett i boarealer med vanlig 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. 

VÅRE FORMATER

01 Economy 9,8 x 70 x 470 mm

02 Traffic 12,5 x 70 x 590 mm

03 Prestige 10 x 70 x 590 mm

04 Maxi 10,5 x 100 x 833 mm

05 Finesse 10,5 x 135 x 1350 mm

06 Noble 9,7 x 136/178 x 2200 mm

07 Massiv plank 20 x 137/162/187 x 2220 mm

08 Stavmønster 3-stav 14 x 215 x 2200 mm 
      og stavmønster 3-stav 13 x 215 x 2200 mm

09 DUOplank 14 x 215 x 2200 mm

10 Stavmønster Strongline 21 x 139 x 2200 mm 
      og 23 mm selvbærende 

11 Plank 14 x 138 x 2200 mm

12 Plank 14 x 181 x 2200 mm 
      og plank 13 x 181 x 2200 mm

13 Plank Castle 14 x 209 x 2200 mm

14 Chaletino 20 x 300 x 2750 mm

15 Chalet 20 x 200-395 x 2000 – 4000 mm

VELG 
FORMAT3

2-LAGS PARKETT (MØNSTERPARKETT) 3-LAGS PARKETT OG MASSIV PLANK

01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 1507 09

TRINN



CASTLE PLANK
Dimensjoner: 
14 x 209 x 2200 mm
6 bord pr. pakke. 

Clic/BOEN X-press

Bruksområde: Plank med eksklusivt brede bord på 20,9 cm. 
Velegnet til store rom. Fas på langsidene. 
Kan leveres uten fas.

Leggemetode: Flytende legging ved bruk av Clic/BOEN X-press 
eller grundig feste til undergulv med helliming.

Undergulvsvarme: Egnet.

Bruksområde: Klasse 1 - 2

Brannmotstand: Dfl-s1 

CHALET/CHALETINO
Dimensjoner: 
Chalet: 20 x 200/250/300/350/395 x 2000–4000 mm 
Chaletino: 20 x 300 x 2750 mm

Not/Fjær

Bruksområde: Dette er BOENs ekstreme gulvplank. Chalet med bredder 
fra 20 til 39,5 cm og lengder opp til 4 meter og Chaletino med 30 cm 
bredde og 2,75 m lengde. Chalet plank blir spesialprodusert til ethvert 
rom og er en kombinasjon av forskjellige bredder og lengder. Chalet og 
Chaletino har fas langs alle sidene.

Leggemetode: Denne type gulv skal festes til underlaget, enten ved 
liming eller skruing. Det medfølger løse fjær som skal anvendes i ende-
skjøtene. BOEN Chalet og Chaletino skal IKKE limes i not/fjærforbindelsen 
som flytende gulv.

Undergulvsvarme: Ved bruk av gulvvarme kan det i fyringssesongen 
oppstå små åpninger i skjøtene.

Bruksområde: Klasse 2 - 3

Brannmotstand: Dfl-s1 

14 mm: Slitesjikt: ca. 3,5 mm  /  13 mm: Slitesjikt: ca. 2,5 mm   Slitesjikt: ca. 3,5 mm

Slitesjikt: ca. 4,5 mm

   4-sidig fas
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   2-sidig fas
   2-sidig fas

   4-sidig fas

181 PLANK
Dimensjoner: 
14 x 181 x 2200 mm
13 x 181 x 2200 mm
8 bord pr. pakke. 1 bord med delt
toppsjikt kan forekomme pr. pakke.

Clic/BOEN X-press

Bruksområde: Plank med brede bord på 18,1 cm.
Velegnet til store rom. Fas på langsidene.

Leggemetode: Flytende legging ved bruk av Clic/BOEN X-press 
eller grundig feste til undergulv med helliming.

Undergulvsvarme: Egnet.

Bruksområde: Klasse 1 - 2

Brannmotstand: Dfl-s1 

MASSIV PLANK 
Dimensjoner: 
20 x 137, 162 eller 187 x 800–2220 mm 
5 bord pr. pakke. 2 delte bord kan forekomme pr. pakke.

Not/Fjær

Bruksområde: Massiv plank gir et solid inntrykk med helved helt 
igjennom og stor slitestyrke. Ekte eikeplank fra BOEN er med på å skape 
en ekte og varm atmosfære. Gulvene leveres med 4-sidig fas.

Leggemetode: Massiv plank kan ikke limes i not/fjær-forbindelsen som 
flytende gulv, Denne type gulv skal festes til underlaget enten ved lim 
eller skruer. Dersom det skrues, må planken forborres dersom det ikke 
brukes selvborende skruer.

Undergulvsvarme: Generelt anbefaler vi ikke massive gulv på gulv-
varmesystemer, da bevegelsene i massivt tre er betydelige. Dersom det 
allikevel ønskes lagt i forbindelse med gulvvarme, må man regne med at 
det i fyringssesongen blir mer sprekker mellom bordene, og løsningen 
skjer i så fall uten garanti fra fabrikken.

Bruksområde: Klasse 3

Brannmotstand: Dfl-s1 

DUOPLANK, 2-STAV
Dimensjoner:
14 x 215 x 2200 mm

Clic/BOEN X-press

Bruksområde: Klassisk 2-stavsparkett i en bred variant på 209 mm. 

Leggemetode: Limfri innstallering med Clic/BOEN X-press.

Undergulvsvarme: Egnet.

Bruksområde: Klasse 1 - 2

Brannmotstand: Dfl-s1 

3-STAV
Dimensjoner:
14 x 215 x 2200 mm
13 x 215 x 2200 mm

Clic/BOEN X-press

Bruksområde: Dette er klassikeren innen ferdigparkett. 3 staver i 
bredden av bordet skaper et livlig uttrykk og er godt egnet for de 
allerfleste rom.

Leggemetode: Limfri innstallering med Clic/ BOEN X-press.

Undergulvsvarme: Egnet, untatt bøk og lønn.

Bruksområde: Klasse 1 - 2

Brannmotstand: Dfl-s1 

Slitesjikt: ca. 3,5 mm14 mm: Slitesjikt: ca. 3,5 mm  /  13 mm: Slitesjikt: ca. 2,5 mm         

2-STAV STRONGLINE 21 MM, 23 MM
Dimensjoner: 
21 x 139 x 2200 mm
23 x 139 x 2200 mm
6 bord pr. pakke. 1 delt bord kan forekomme pr. pakke.

Not/Fjær

Bruksområde 21 mm: 2-stavs parkett med ca. 5,5 mm slitesjikt,
beregnet for områder med stor trafikk/slitasje.

Bruksområde 23 mm: 2-stavs parkett med ca. 3,5 mm slitesjikt,
beregnet for montering på bjelkelag.

Leggemetode 21 mm: Anbefalt helliming direkte på undergulv.

Leggemetode 23 mm: Må festes til underlag, enten ved spikring 
eller skruing til bjelkelag.

Undergulvsvarme: Egnet, untatt bøk og lønn.

Bruksområde: Klasse 3

Brannmotstand: Eik: Cfl-s1, andre tretyper: Dfl-s1

PLANK/FINELINE
Dimensjoner: 
Clic 14 x 138 x 2200 mm
10 bord pr. pakke. Plank: 2 bord med delt toppsjikt forekommer pr. 
pakke. Skipsplank: 5 bord med delt toppsjikt forekommer pr. pakke.

Clic/BOEN X-press

Bruksområde: Plank finnes i mange tresorter og med flere overflate-
løsninger. Lengde og bredde er optimalt avstemt og sørger for
en rolig og naturlig atmosfære i rommet. Plank kan leveres med fas 
på langsidene. 

Fineline er sammensatt av ca. 10 mm smale langsgående eikestaver. 

Leggemetode: Flytende legging ved bruk av Clic/BOEN X-press eller 
grundig feste til undergulv med helliming.

Undergulvsvarme: Egnet, untatt bøk og lønn.

Bruksområde: Klasse 1 - 2

Brannmotstand: Dfl-s1 

21 mm. Slitesjikt: ca. 5,5 mm 23 mm. Slitesjikt: ca. 3,5 mm Slitesjikt: ca. 3,5 mm

VELG 
FORMAT
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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 deg!

Besøk vårt digitale 
showroom for et 
bedre inntrykk av 

gulvenes spill: 
boen.com/no/produkterBOEN tilbyr et bredt utvalg av alternative overflatebehandlinger. Vi legger 

stor vekt på å sikre respekt for naturen og miljøet gjennom hele verdikjeden. 
Verken lakk eller olje på våre produkter avgir 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.

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. 
Vi tilbyr et komplett vedlikeholdsprogram med BOEN 
Cleaner som rengjøringsmiddel og BOEN Polish Matt til 
vedlikehold av mattlakkerte gulv.

LIVE SATIN LAKK
Live Satin er en meget slitesterk og ekstremt ripefast lakk. 
Live Satin finnes i vanlig silkematt glans.
Live Satin herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skade-
lige stoffer eller avgassing. Vi tilbyr et komplett vedlike-
holdsprogram med BOEN Cleaner som rengjøringsmiddel 
og BOEN Parkett Refresher (kun for silkematte gulv).

UV-LAKK
Spesial UV-lakk for produkter som ønskes overlakkert.

LIVE NATURAL OLJE
Live Natural er den oljede overflaten fra BOEN. 
To lag med naturolje blir massert, børstet og presset inn i 
treverket med en helt ny påføringsteknikk kalt «Air-Plus 
Process». 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. Vi anbefaler BOENs vedlikeholdspro-
gram med BOEN Floor Soap (rengjøring), BOEN Oil Freshen 
Up og BOEN Natural Oil.

NEW

VELG 
OVERFLATE4

SELECT
Jevne fargeoverganger og et
rolig fargespill. I prinsippet kvistfri.

NATUR
Et livlig, avdempet fargespill med
innslag av kvist og yteved/kjerneved.

RUSTIKAL
Et røft fargespill med innslag
av større kvist og yteved/kjerneved.

SELECT NATUR RUSTIKAL

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 gylden 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.

* i henhold til europeisk standard EN13489

Adagio, Select

Andante, Natur

Concerto, Contract

Finale, Forte, Blues

Animoso, Pop

Marcato

Vivo

l = SELECT* p = NATUR* n = RUSTIKAL*

TRINN



Tilbehør som er skreddersydd til parketten din gjør gulvet perfekt. 

PERFEKT TIL DEN 
MINSTE DETALJEN

Blant BOENs tilbehør finner 
du underlag for parkett, 
utstyr for optimal legging og 
lim, samt forskjellig listverk 
og trappeneser. 
Husk at listverk i samme 
farge som gulvet gjør at 
rommet føles større og 
helhetlig. 

Du kan se hele utvalget av 
tilbehør på boen.com/no

TRAPPENESER
Bruk trappeneser laget av BOEN parkett 
for gjennomførte trappeløsninger.

LISTVERK
Listverk laget av BOEN parkett gir helhet 
til rommet.

Gjennomført! 
Hele trappen i 
harmoni med gulvet.

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 for overflaten til ditt gulv. Tre er følsomt for vann og det anbe-

fales 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.

Du finner mer informasjon på boen.com/no.

RENGJØRING 
OG VEDLIKEHOLD
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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.

Du finner mer informasjon i 

vedlikeholdsbrosjyren vår på: 

boen.com/no

UNDERLAG
BOEN tilbyr forskjellige typer underlag 
til både flytende og limte gulv.

Gjennomført! 
Listverk og  
trappen i harmoni 
med gulvet.



1 Slitesjikt
Lamellparkett bruker mindre hardtre sammenlignet med massiv 
parkett. Den samme mengden hardtre som brukes i et massivt 
parkettgulv er nok til seks lamell parkettgulv. 

2 Mellomsjiktet
Mellomsjiktet lages av nåletre (gran) med stående og halvstående 
årringer. Sjiktet er lagt på tvers av slite- og undersjikt. Konstruksjo-
nen reduserer krymping og svelling under skiftende klimaforhold til 
et minimum, sett i forhold til bevegelsene i massivt tre. 

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

SLIK FÅR DU GLEDE AV 
PARKETTEN LENGST MULIG
Parkettgulv er laget av naturmaterialer, og derfor påvirkes det 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.  

ALLTID ET GODT VALG: 
LAMELLPARKETT

FØRSTEHJELP FOR GULVET DITT
Vi har reparasjonssett for behandling av riper og merker. 

> Mer informasjon på boen.com/no.

Hvis overflaten av gulvet ditt har fått synlige merker ette 
mange års slitasje, kan det slipes og overflatebehandles på 
nytt av gulvleggeren din. 
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Parkett på vann-
båren varme i 
betong. 

Flytende gulv med
varmerør i varme- 
fordelende plater.

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. 

> 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. 

> Massiv plank anbefales ikke på gulvvarme,  
 da bevegelsene i massivt tre er betydelige. 

1

2

3

BOEN X-PRESS - DEN RASKE 
LEGGEMETODEN

BOEN X-press låsesystem i kortenden gir store fordeler 
ved legging av BOEN Clic-produkter:

> Beste valget ved flytende legging. 

> Forenkler monteringen.  

> Reduserer tidsforbruket.

> Leggeren får umiddelbar respons på perfekt endeskjøt 

 når klikklyden inntreffer. 

> Helliming til undergulvet er et mulig leggealternativ. 

På langsiden av bordene 
– BOEN Clic. 

BOEN X-press: Den fleksible 
fjæren på kortendene er 
viktig i den BOEN X-press 
låsemekanismen. Ved å trykke 
ned bordet, vil fjæren gi etter og 
“låse” bordene sammen.

KLIMATISKE FORHOLD

Treverk er et levende materiale som påvirkes av omgivelsene. 
Trefuktigheten styres av luftens relative fuktighet (RF), som er 
forholdet mellom ”tørr” og ”våt” temperatur. På våre breddegrader 
varierer klimaet ganske mye fra sommer til vinter. Dette har 
virkning også innendørs, spesielt i fyringssesongen. Da kan det i 
svært kalde perioder bli så tørt som 10 - 15 % RF, særlig i bygg 
med krav til TEK-10 og i passivhus. 

BOEN parkett tåler en relativ fuktighet (RF) fra 20 – 60 % ved en 
temperatur på 18 °C. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med 
luftens relative luftfuktighet (RF) og krymping og sprekkdannelser 
er ofte resultatet. Dette kan unngås ved å tilføre fuktighet til luften, 
da vil også både mennesker og planter trives bedre. Bruk gjerne en 
luftfukter. 

DE BESTE FORHOLDENE FOR PARKETTGULV

> Inneklima: Relativ fuktighet på 30 – 60 %. 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  
 for eksempel i gangen, 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. 

REPAIR KIT 
Til reparasjon av diverse småskader på lakkerte og oljede gulv.



LEGGEMETODER
Skal gulvet legges flytende, spikres eller limes til underlaget? BOEN tilbyr 
parkett for alle alternativer, og tilfredsstiller de ulike krav til totalkvalitet.

INSTALLASJONSALTERNATIVER

Flytende legging er den vanligste metoden i private hus og 
leiligheter, men spikring, skruing eller liming til underlaget er gode 
alternativer. I offentlige bygg (hoteller, flyplasser, kontorer osv.) 
anbefaler vi at gulvet limes til underlaget.

FLYTENDE LEGGING

Fordeler
› Den vanligste installasjonsmetode i private hus og leiligheter
› Lett og sikker legging
› Lydisolering mot underetasjen er relativt enkelt
› Kan legges på de aller fleste selvbærende undergulv
› Enkelt å isolere mot restfukt ved legging på betong. 

BOEN produkter for flytende legging: Alle BOENs lamellparkett i 
13 og 14 mm leveres med BOEN X-press låsesystem. 

HELLIMING TIL UNDERGULV

Fordeler
› Anbefalt på gulv med mye trafikk og hard belastning
› Godt alternativ i hus og leiligheter
› Parketten ligger stabilt 
› Lite romklang
› Kan legges kontinuerlig gjennom rom og trenger ikke å deles 
 mellom rommene. 
› Vegger kan festes rett på gulvet

BOEN produkter for helliming: Prestige, Massivplank, Chalet/
Chaletino Plank, Traffic, Maxi, Strongline og alle typer ferdigparkett.

SPIKRE ELLER SKRU

Fordeler
› Kan kun brukes på selvbærende parkett som spikres/skrus på  
 bjelkelag
› Parketten ligger stabilt 
› Sparer utgifter til undergulv
› Kan legges kontinuerlig gjennom rom og trenger ikke å deles  
 mellom rommene
› Vegger kan festes rett på gulvet

BOEN-produkter til spikring/skruing: 23 mm stav, Massiv Plank

Ferdigparkett, 
parkettunderlag med 
fuktsperre, betong

Mønsterparkett, 
MS-Polymer lim, betong

Ferdigparkett,  
tykkelse 23 mm, 
spikret/skrudd på bjelkelag. 

99NATUREN 
OG MILJØET

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig stra-
tegi for å sikre at respekt for naturen og miljømessig bærekraft 
ivaretas både i drifts- og produksjonsledd. I BOEN skal vi alltid søke å 
utvikle gode produksjonsmetoder som er mest mulig skånsomme for 
omgivelsene.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra 
fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av 
tilvekst. BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC™ 
(Forest Stewardship Council™), en anerkjent internasjonal sertifiserings- 
ordning. Boens lisensnummer: BOEN Bruk AS FSC™ C051117, BOEN 
Parkett Deutschland GmbH & Co. KG FSC™ C101713, BOEN Lietuva 
UAB FSC™ C021510, BOEN UK Ltd FSC™ C047288, BOEN Hardwood 
Flooring, Inc FSC™ C095158. 
The mark of responsible forestry, www.fsc.org.

På forespørsel kan BOENs produkter i eik, ask, bøk, lønn og valnøtt 
leveres med FSC MIX. 

BOENs produksjonsmetoder er anerkjent for sitt meget høye kvalitets-
nivå. Tømmeret transporteres raskt til sagbrukene slik at tørkepro-
sessen kan begynne på et tidlig tidspunkt, da unngår man misfarging 
av treverket. 

Tømmeret som tørkes blir nøye kontrollert, noe som sikrer at gulvene 
fra BOEN holder en jevn kvalitet. Lamellparkett er meget ressursbespa-
rende i forhold til massivparkett. Hele 3/5 av produktet består av 
hurtigvoksende nåletre, som sikrer et tilnærmet stabilt produkt.

Sagspon og høvelflis er naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i 
fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjons-
metodene hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige 
biprodukter.

Å vise respekt for naturen handler ikke 
bare om skånsomme produksjonsmetoder. 
En sunn holdning er minst like viktig. 
Hos BOEN tar vi miljøet på alvor.

Se leggeanvisninger på boen.com/no



BOENS 
HISTORIE
Erfaring og kunnskap er grunnleggende i hele produksjonsapparatet vårt, 
og basert på lange tradisjoner gjør vi BOEN til en del av hverdagen din. 
Vi har laget parkett i svært lang tid – les litt om historien vår, så ser du 
hvorfor våre gulv er i en kvalitet som du kan stole på.

1939  JOHAN G. OLSEN KJØPTE BOEN 
GÅRD, OG LOT DEN BLI SENTRAL I HANS 
SKIPS- OG TØMMERHANDEL.

1953  SOM EN UTVIDET DEL AV 
SAGBRUKET INSTALLERTE BOEN DEN 
FØRSTE MASKINEN FOR PRODUKSJON 
AV PARKETT.

2011  BOEN GÅRD. HOVEDBYGNINGEN FRA 1813 ER RESTAURERT 
OG FØRT TILBAKE TIL OPPRINNELIG TILSTAND.

2014  BAUWERK BOEN HAR PRODUKSJON I  SVEITS OG 
LITAUEN, OG FABRIKKENE ER NOEN AV EUROPAS MEST 
MODERNE PARKETTPRODUKSJONER. BAUWERK BOEN 
HAR OGSÅ EGNE SAGBRUK I LITAUEN OG KALININGRAD 
I RUSSLAND.

2013
Vi fusjonerer med 
sveitsiske Bauwerk 
Parkett, og dermed er 
vi nest største parkett-
produsent i Europa, 
med to sterke merke-
varer og en omfatten-
de og variert rekke av 
kvalitetsgulv for kun-
der over hele verden.

Lanserer overflaten 
Live Natural i Mölln, en 
av de mest moderne 
oljebaserte overflate-
behandlingene som 
finnes. Denne nye 
teknikken ivaretar 
holdbarheten, og de 
oljede gulvene er lette 
å vedlikeholde.

2001
BOEN Clic in-
troduseres en 
mekanisk, limfri 
leggeteknikk fra 
kjente Unilin i 
Belgia. Gir per-
fekte gulv som 
er enkle å legge.

1999
Ny freseteknikk ble 
introdusert, 
conneXProcess. 
BOEN og Hoehns 
ble en av de første 
gulvprodusentene 
som leverte parkett 
hvor not og fjær ble 
frest etter lakkering. 
Resultatet er knapt 
synlige skjøter i det 
ferdige gulvet.

2009
Store omveltnin-
ger da produksjo-
nen ble flyttet fra 
Norge til Litauen.

2003
Fusjon mellom 
Höhns Parkett og 
BOEN Bruk AS. 

1990
Lansering av 
patenterte Boflex, 
et sportsgulv med 
innebygget støt-
absorbering. 

1953  SOM EN UTVIDET DEL AV 
SAGBRUKET INSTALLERTE BOEN DEN 
FØRSTE MASKINEN FOR PRODUKSJON 
AV PARKETT.

Elven Topdal har 
vært en nyttig 
inntektskilde for 
det lille samfunnet 
syd i Norge.

2010
Vi lanserte 
det vertikale 
leggesystemet, 
BOEN X-press. 
Det benytter det 
svenske  
5G-leggesystemet 
utviklet av Välinge, 
og gjør det 
enda enklere og 
raskere å legge 
parkettgulv.
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1641
Historien startet 
ved to tradisjonelle 
sagbruk ved Boen 
utenfor Kristiansand. 
På begynnelsen 
av 1700-tallet ble 
det laget 12 000 
gulvbord hvert år på 
sagbruket. Basert på 
energien fra elva har 
vi tatt en lang reise ut 
i verden.

1953
Vi installerte den 
første maskinen for 
produksjon av par-
kettgulv. De første 
gulvene vi laget var 
massive gulvbord og 
parkett i mosaikk-
mønster. Dette var 
gjennomgående god 
kvalitet som raskt ble 
veldig populært.

1960
BOEN laget sitt første 
sportsgulv i parkett. 
Det naturlige treverket 
hevet innendørsmiljøet 
i sportshaller, og resul-
terte i færre idretts-
skader.

1966
Vi fikk de første 
maskinene for å 
produsere 3-lags 
parkett, dvs hvert bord 
blir limt av tre sjikt for 
å gi et mer stabilt gulv.

1970s
Eksporteventyret 
vårt tok skikkelig fart. 
Det tyske selskapet 
Theodor Höhns utenfor 
Hamburg begynte å 
lage gulv etter BOENs 
modell, og i 1976 
overtok vi fabrikken. 
Med dette hadde vi 
det mest moderne 
produksjonsapparatet 
for parkett i Europa, og 
dermed var døren til 
resten av verden åpen.

1980s
BOEN var en av de 
første som introduser-
te amerikanerne for 
ferdiggulv, og med stor 
suksess. Nederland, 
Spania og Frankrike ble 
også viktige markeder 
for oss.



PRODUSENTER 
OG ADRESSER

Christian Lohfink
FOTOGRAF

Visualiserer og synliggjør boligdrømmen din! Her er det et helt spesielt fokus for 
detaljer. Christian bor midt i Hamburg, der han med en fagkunnskap og innsikt 
evner å fremheve de viktigste detaljene ved hver fotografering. Reklamejobber 
han har gjort for produsenter innen mat, flytende væsker, interiør og veteranbiler 
– som er hans personlige store interesse – er legendariske.
www. lohfink.de

MANGE TAKK! 

EN SPESIELL TAKK 
- til følgende bedrifter som 

har hjulpet oss med møbler og tilbehør:
Cramer: www.cramer-moebel.de

Lys Vintage: www.lys-vintage.de

Bolia: www.bolia.com

Eden Living: www.edenliving.de

Wohndesign Cosi: www.wohndesign-cosi.de

Gärtner Internationale Möbel: www.gaertnermoebel.de

Habitat: www.habitat.de

Stoffkontor Hamburg: www.stoffkontor.de

Clic Inneneinrichtung: www.clic.de

Der neue Beckmann: www.derneuebeckmann.de

Sabina Grimm
STYLIST

En kjærlighet for detaljer og med stor lidenskap for totaluttrykket – det beskriver 
Sabina Grimms styling. Hun føler selv at det er dette som utgjør den store 
forskjellen, og som skaper en personlighet i et rom du føler deg hjemme i. Sabina 
Grimm er en anerkjent, tysk stylist, og har jobbet med interiørstyling i en lang 
rekke foto- og filmproduksjoner.
www.sabinagrimm.com

Jannicke Kråkvik & Alessandro D'Orazio 
STYLIST

Jannicke Kråkvik og Alessandro D’Orazio jobber som stylister med base i Oslo. 
Duoen er spesialister i idéutvikling og konsepter, jobber med scenografi og har en 
visjon om å skape miljøer som reflekterer essensen i prosjektene de jobber med. 
Kråkvik og D’Orazio tilbyr interiørrådgivning til både private og næringsliv.
Parets erfaringer og kunnskap gjør at hvert eneste prosjekt utvikles unikt og i 
samsvar med trender, der de tar i bruk det siste innen farger, materialer, lys og 
former, samtidig som de gir rom for den gode atmosfæren. 
www.kravikdorazio.no
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5
Lamper "Melt", Tom Dixon
Pute "Lights", House Doctor
6/7
Sidebord "TOI", Zanotta
Blomsterpotte Concrete Bookeend Bowl, bolia
Poster, ATWTP, LYS Vintage
Barcelona stol, Knoll International
Lampe "Diva", Northern Lightning
Porselen kopp "Libelle", Bloomingville
Pute "Tie Dye grey", Ceannis
8/9
Stol "Eames Wire Chair", Vitra
Pute "Everest artic", Bolia
Vase, Bolia
Pledd rosa, Avec, Stoffkontor
Pute grønt, DG, Cramer
Pute strikket, Eden Living
Pute blomster, Pad Design, Palais 13
Saueskinn, Ikea
Vase "Akropolis" mint, Bolia
Matrojoschka, Habitat
Vase rosa, Fashion for home
Bolle, Rina Menardi, Eden Living
12/13
Sidebord kobber, Pols Potten
Saueskinn, Bolia
Pute "Graphic nude", Hello Home
Kurv kobber, Fashion for home
16/17
Blomsterpotte "Quaff", House Doctor
Pute "Lappjung Ruta", Ikea
18/19
Pledd, Avec
Skål “Bowl", sort og hvit, by Lassen
Kopper "AJ", Design Letters
Bord "TIX Home", Zoom by Mobimex
Stoler "IKEA PS 2012", Ikea
20
Stol "Egg" Arne Jacobsen, by Fritz Hansen
22
Elefant, Vitra
23
Kurv "Cata Basket", bolia
Puter, Designers Guild by Cramer 
Pledd Mohair "Apron", bolia
24
Porselen bolle med trelokk Designer Vincent
van Duysen, when objects work
Sort kurv, House Doctor
Porselen bolle, grå, Rina Menardi
Treskål med keramisk bunn "Matrioschka"
Design André Klauser, YPLFL
Skjærefjøl marmor, Bloomingville
Thermos "Stelton", Stelton
26
Vaser "LUNDI", ligne roset
28
Sidebord "Tray", HAY
Vaser, Bolia

29
Puter, Eden Living
Pledd Mohair "Apron", Bolia
And "Ducky", Norman Coppenhagen
Pinguiner, Bolia
Blomsterpotte "Thorus Tealight", Bolia
Vase "Stefy Square", Bolia
34/35
Sofa "UP", Gervasoni
Vase grå, Bloomingville
Lysestaker grå “Tulip", applicata Blossom
Telys holder "Holger Copper", Louise Roe
Vase grå glass, Henry Dean
Bolle rosa, Rina Menardi
Puter "Dot" og "Divina", HAY
Lampe sort, Foscarini
Pledd lila, Avec
36
Kurv rosa, Ferm Living
40/41
Stoler "Nerd", Muuto
Stoler "18" og "214", Thonet
Vase rosa "Elevated", Muuto
Bolle, Neó
Lysestaker, Bloomingville
Vase rosa, Rina Menardi
Bolle hvit, Rina Menardi
Saueskinn, Maison de Vacances
Tekanne, Thomas Eyck
Kopp rosa, Menu
42
Stol, Design Antonio Citterio by B&B Italia
Pute rosa, Gervasoni about Eden Living
Kurv, Eden Living
Pledd, hvit, Avec, Stoffkontor
Vase "Botanica", Kähler Design
Vase "Akropolis", Bolia
Kraffel/glass "TELA", design by Silo Studio
Wrong for HAY
Poster, ATWTP, LYS Vintage
44/45
Baller Vintage, LYS Vintage
Eames plast stol "Daw", Vitra
Saueskinn "Ludde", Ikea
Barstol "About a stool AAS32", HAY
Vase, Henry Dean
Vase rosa "Elevated", Muuto
Bolle grå, Rina Menardi
Kurv sort, House Doctor
Skinn, Eden Living
Ramme hvit, Eden Living
Tekanne, Thomas Eyck
Kopp rosa, Menu
Dessert plate rosa "Arbour" design Ed Carpenter,
YPLFL
Box beige "Storage Ston Jar Sand", Menu
Box grey "Store", Established & Sons
49
Saueskinn, Ikea
50/51
Teppe, Carpet Sign

Bord "Belt", Porada
Sidebord "Diesel- Xraydio 1 Razza", Moroso
Bolle, Rina Menardi
Pute blå og gult, Maison de Vacances
Pute grå, Eden Living
Tøffler, Stoffkontor
Lampe, Habitat
Sofa, Minotti
54/55
Sofa fra Hay
Bord fra Normann Copenhagen
Stol Hug fra Wendelbo
Vase fra Normann Copenhagen
Bildet fra Milla
Scholten&Bajings pledd
Lampe fra Habitat
58/59
Bord fra Normann Copenhagen 
Sidebord Pols Potten
Flower pot Concrete Bookeend Bowl, bolia
Picture, ATWTP, LYS Vintage
60/61
Pute oransje, Maison de Vacances
Teppe grå, Carpet Sign
Vase "People" gul, Sia
Hengelamper "Non Random Light", Moooi
Lampe "Lean", Örsjö
Vaser, bolia
65
Puter "Benice", Lalé Lorain
Møbler, Vintage
66/67
Stoler "Cherner", Norman Cherner Chair Company
Lamper "Copper Shade", Tom Dixon
Vase, Piero Fornasetti
Porselen "Lys", Wik & Walsoe
68
Stol "Eames Lounge Chair", Vitra
70
Porselen "Lys", Wik & Walsoe
73
Sofa "Leonard", Minotti
Pute sandfargen, Minotti
Pute sort mønster, BoConcept
74/75
Pute sand og lila, Minotti
Pute sort "Coomba", MIssoni Home
Pute sort mønster, BoConcept
Pute striper "Miofiori", Designers Guild
Bolle "Open Flow", Sia
Lampe "Lilly 2 Kupfer Edition",
Christiane Kröncke
Lampe, Foscarini
Sidebord hvit "Toi", Zanotta
Vase, Pulpo
Glass "Alv", Wik & Walsoe
Pledd kremfargen, Avec
Bord "Saarinen", Knoll International
Sofa "Leonard", Minotti
Porselen giraff, Jonathan Adler



boen.com/no

 0
4

/2016  |  M
1B

R0
01N

O
  |  Trykk: 07 m

edia  |  20
.0

0
0

BOEN Bruk AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit
+47 38 06 66 00
boenbruk@boen.com

Å velge gulv kan være en krevende 
prosess. Klikk deg inn på: 
boen.com/no/produkter  
og finn frem til det perfekte valget!

FINN DITT GULV
- BOEN FLOOR STUDIO


