
Lisbjerg Bakke, prisbelønnet DBNG byggeri 170 000 m2 til forskellige boligtyper på Grønttorvet.

BOEN 
– din trægulvspartner
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BOEN – en god partner til dit projekt

BOEN – en god partner: 
BOEN samarbejder med markedsledende aktører 
indenfor byggebranchen.

Regelmæssig dialog: 
Tæt kommunikation mellem arkitekt, designer, developer/
bygherre og BOEN som producent, er en væsentlig faktor 
for et vellykket resultat. 

Kvalitetssikring og rådgivning:
Mange reklamationer på gulv/undergulv og store omkost-
ninger kan undgås, hvis forventninger og specifikationer 
bliver kvalitetssikret gennem hele processen.
Forventninger/krav som må afstemmes sammen: 
Brugsområde, lysforhold/ lysindfald, lyd opfattelse/indtryk 
og vedligehold af gulvet.

Planlægning af projektet – vi kan hjælpe dig med: 
►   Tilbud 
►   Projektbrochurer og prøver
►   Dokumentation ligger klart (FSC, Byggebasen, 
 FDV, Breeam, HMS, etc.)
►  Logistik

Gennemførsel af projektet: 
Vi tilbyder at holde opstartsmøde med alle parter 
for at gennemgå forholdene på byggepladsen: 
årstid, fugtforhold, levering og logistik, mængder, 
modtagelse og lagring af gulv. 

Fakta om BOEN
►   I Danmark er BOEN en af de førende leverandører 
 af lamelparket. 
►   BOEN er en del af Bauwerk Group, som med en 
 produktions kapacitet på ca. 10 mil m²/år    
 er en af Europas største   
 producenter af trægulve.
►   BOEN er specialist i lamel 

trægulve.
►   BOENs produkter sælges i mere 

end 60 lande på fire kontinenter.
►   BOENs historie går mere end 

350 år tilbage i Norge og har 
ført til et globalt selskab med mere  
end 1900 ansatte over hele verden.

Mangfoldighed af gulve 
BOEN parket findes i et bredt udvalg af træsorter, 
overflader, farver og formater, der matcher alle 
behov både teknisk og design mæssigt. 
Og, glem ikke tilbehøret: Rigtigt underlag og 
værktøj gør lægningen nemmere og sikrer et 
godt resultat. 
Matchende trappeforkanter og fodlister skaber 
helhed og harmoni i rummet. 

Kvalitet du kan stole på
►   Det bedste af træet: gennem vores egne savværker 

kan vi udnytte træstammen bedst muligt.
►  Produceret til det nordiske klima: Fuld kontrol på 
 tørre- og produktionsprocessen fra start til det 
 færdige parket.
►  Tre forskellige overflader at vælge imellem: 
 Live Pure lak (ultra matlak), matlak og olie.

Miljø
BOEN parket består af naturmaterialer. Vi har derfor 
en tydelig strategi for at sikre at respekt for naturen og 
bæredygtighed overholdes i hele værdikæden. 
ALLE vores produkter kan fås FSC® certificerede.

År
Garanti

Se efter vores 
FSC®-certificeret
produkter.

DOP 4658

Vurdering A+ for BOEN

Produkter der tildeles
Der blaue Engel (Blue Angel) 
har et lavt niveau af emissio-
ner og hjælper med at sikre 
et sundt indeklima.

Ægte træ!
Genanvendelig, 

holdbart og smukt.



Strøgulv uden hjælpestrøer
23 x 215 x 2200 mm; selvbærende. Slidlag på ca. 3,5 mm.
►  På grund af den specielle opbygning med 8 mm i underste lag, kan  

 det lægges med en strøafstand på 600 mm uden brug af hjælpestrøer.
►  Kan lægges svømmende eller fuldlimes til undergulv.
►  Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv. 
►  Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
►  Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
►  Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.

Hurtigere lægning med 5G Click systemet 
14 x 215 x 2200 mm. Slidlag på ca. 3,5 mm.
►  5G Click lås.
►  Lamelparket til svømmende lægning eller til fuldlimning.
►  Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv. 
►  Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
►  Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
►  Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.

Trægulvet med massive fordele
Strongline 21 x 215 x 2200 mm selvbærende. Slidlag på ca. 5,5 mm.
►  Kan slibes lige så mange gange som et massivt gulv.
►  Lamelparket til sømning/skruning - 500 mm strøafstand.
►  Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv.
►  Kan lægges svømmende eller fuldlimes til undergulv.
►  Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
►  Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
►  Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.

Lamelparket – den optimale løsning

ca. 5,5 mm slidlag

ca. 3,5 mm slidlag

ca. 3,5 mm slidlag

Vi har også et bredt produktprogram af plankegulve. Du finder yderligere information på: boen.dk

Byggeri Skejbyen og Gellerup i Aarhus: 222 boliger.
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”Samarbejdet med BOEN fungerer godt, og vi bruger dem til 
alle vores gulve. Både ved renovering af vores eksisterende 
boligmasse og ved nybyggeri. 
Kvaliteten er god, og samtidig er økonomien i orden. Netop 
det rigtige forhold mellem kvalitet og pris er vigtigt, for selv 
om vi kunne ønske os gulve, der kan slibes 100 gange, skal vi 
som boligforening holde omkostningerne nede”, siger Mikael 
Jensen, direktør for Boligforeningen B42.

Boligforeningen B42 har cirka 2.000 boliger fordelt på 
mange små afdelinger. Lige nu bygger man 100 nye boliger, 
der forventes færdige i 2022. Alle 100 boliger bliver også 
med BOEN gulve:

”Når vi foretager gulvudskiftninger eller totalrenoveringer, 
kontakter vi BOEN for at sikre, at vi får det rigtige produkt til 
formålet”, forklarer Mikael Jensen. 

BOEN bedst
”Der er mange gulvleverandører på markedet, som tilbyder 
gulve i samme prisleje, men er forskellige i brug. I et byggeri 
med 110 boliger i 3 etaper, der stod færdigt i 2015, brugte vi 
gulvtyper fra 3 forskjellige gulvleverandører. BOEN kom ind 
i etape 3 og har været det eneste trægulv, vi ikke har haft 
problemer med.

Nogle trægulve virker til at være lidt bløde i det, så der 
kommer flere mærker. Det ser vi ikke med BOEN. Kernen i et 
gulv fra BOEN er blot bedre i forhold til daglig brug, og det 
har noget med kvaliteten at gøre”. 

Hurtigt at lægge med minimalt spild
Boligforeningen B42 kører med 3 typer gulve som standard 
– af driftshensyn udelukkende med klar lak – og håndvær-
kerne er ifølge Mikael Jensen begejstrede, når de skal lægge 
et BOEN gulv:

”Arbejdet forløber rigtig godt, fordi gulvene fra BOEN er 
meget ensartede i kvalitet og struktur. Så håndværkerne ikke 
skal åbne flere pakker og sortere. Det minimerer vores spild, 
og en anden fordel er, at gulvet låser virkelig godt. Det gør 
lægningstiden kortere, især på større opgaver. Samtidig kan 
håndværkerne lave kvalitetsarbejde med et flot resultat. Det 
siger beboerne også”. 

God økonomi – også ved fraflytning
”Når vi som boligforening forstår at styre omkostningerne, 
giver det tilfredse lejere. Gulve af god kvalitet, som gulvene 
fra BOEN, kræver kun minimalt slibearbejde. Det gør økono-
mien bedre – også ved fraflytning. Erfaringen viser, at vi kun 
har få slibninger i boliger med BOEN gulve, når beboerne 
passer godt på gulvene. Så vi har valgt et produkt, der bare 
virker”, afslutter Mikael Jensen.

”BOEN gulve har en ensartet stærk 
kvalitet, er nemme at lægge for 
håndværkerne - og giver vores 
lejere en god økonomi”

Mikael Jensen, direktør for Boligforeningen B42 i Sønderborg.

Grundtvigsparken, Sønderborg.

Mikael Jensen, direktør Boligforeningen B42.

Mette Hornbeck Corneliussen
Area Sales Manager - Sjælland
T: +45 51 19 60 90
mette.hornbeck@boen.com 

Jørgen Jensen
Country Manager
T: +45 20 80 84 20
jj@boen.com 

Helle Munch Lindqvist
Sales Support
T: +45 41 41 26 25
hl@boen.com 

Henrik Vestbo 
Area Sales Manager - Jylland / Fyn  
T: +45 22 10 19 99
hv@boen.com 

Kontakt os


