
CHALET & CHALETINO
Eksklusive egeplanker



Eg Old Grey, Chalet

CHALET

PLANKER FRA DET FINESTE TØMMER 
– DE FINESTE TRÆER

Vi fra BOEN er stolte af Chalet. Dette er 
et resultat af BOENs lange erfaring med 
produktion af gulve, som ikke bare er 
stabile og holdbare, men også medtager 
det seneste - og bedste - i overfl ade-
behandlingen. Vores naturolie er af høj 
kvalitet og er en sammensætning af 
Carnauba-voks, Candelilla-voks, solsikke-
olie, sojabønneolie og tidselolie.

Uanset om du har Chalet-gulv i hjem-
met eller det off entlige rum, vil det altid 
falde i øjnene. Dette er Rolls-Royce som 
parket! Råvaren, som bruges til Chalet 
plank, kommer fra egestammer, som er 
mellem 150 og 200 år gamle. BOENs 
specialister udvælger de bedst egnede 
egetræer fra Baltikums dybe skove.

5 huskeregler, før du kan installere 
dit Chalet-gulv 

1. Vælg farven på overfl aden.
2. Lav en målfast tegning af rummet,  
 hvor også døre og vinduer er med. 
 Denne tegning leverer du til BOEN.
3. Hvis du har spørgsmål vedlægger du  
 din adresse og dit telefonnummer.
4. Du modtager fra BOEN et forslag til,  
 hvordan det færdige gulv kan se ud.
5. Accepterer du forslaget, kan du 
 bekræ� e ordren.

Hvert rum har sin egen plan
Tegningen af gulvet, som sendes til dig 
fra BOEN, gør installeringen enkel. Hver 
planke er mærket med sin position i 
det færdige gulv, så det – selv med de 
forskellige bredder på plankerne – er 
simpelt at lægge gulvet ned. BOEN kal-
kulerer nøje placeringen af hvert enkelt 
bræt, så intet går til spilde.

Hvert rum sin plan .Hvert rum sin plan .

Eksempel på sammensætning af forskellige længder og bredder i rummet



Bredde: 39,5 cm

Bredde: 35 cm

Bredde: 30 cm

Bredde: 25 cm

Bredde: 20 cm

→

→

→

→

→

Tykkelse:

20 mm

→

Slidlag: 

ca. 4,5 mm

→

Mellemlag: 

10,5 mm

→

Underlag:

5 mm

→

Mikrofas: 

Fas på alle fi re sider.

→

Længde: 2 - 4 m→

Løse fer til enderne 

af plankerne

→

CHALET
Flot design handler ikke 
bare om, at noget ser godt 
ud, men også at det fungerer.

Tekniske 
detaljer

BOEN Chalet er eksklusive egeplanker med varierende 
længde (2 til 4 meter) og bredde (20 til 39,5 cm). 
Overfl aden er rustik med forekomst af store knaster og 
med et livligt farvespil. Slidlaget af eg er ca. 4,5 mm 
tykt og mellem- og underlag er af kvalitetsgran.

Hvert Chalet-gulv er unikt, idet BOENs designere 
tilpasser puslespillet af forskellige længder og bredder 
til hvert enkelt rum.

Fas på alle fi re sider 
Hver Chalet-planke har en fas på 1 mm og 45o 
på alle fi re sider. Den fasede kant fremhæver 
Chalet-plankernes generøse dimensioner. 
Chalet-gulvene leveres med løse fer til endestykkerne.

11
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39



Eg Grey Pepper, Chaletino

CHALETINO

HÅNDVÆRK OG 
INNOVATION 
– HÅND I HÅND

Brede planker tilfører ethvert interiør et element af 
tidløshed, og Chaletino gør simpelthen rummet helt 
unikt.

Produktionen af Chalet og Chaletino er et kapitel 
for sig. Det siger sig selv, at så store bredder er 
vanskelige at opnå, og faren for skader er stor, når 
slidlagene på 4,5 mm skal splittes. BOENs mest 
erfarne medarbejdere sikrer nøjagtighed i processen. 
Den e� erfølgende overfl adebehandling udføres tildels 
ved håndkra�  – en kvalitetssikring i forlængelse af 
BOENs lange håndværkstradition. BOEN savværk ved 
Kristiansand blev anlagt allerede på Christian IV’s tid.

Du kan vælge mellem 15 forskellige produkter i denne 
serie, så der er rig mulighed for at skabe den gode 
følelse hjemme i din stue.
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PURE NORDIC
Rene linjer. Åbne, lyse rum.

URBAN CONTRAST
Stærkt og personligt. Dybe farver.

CLASSIC ELEGANCEOrden og harmoni. Behagelig atmosfære.

MODERN RUSTIC
Sjæl og historie. Industrielt og etnisk.

HVAD ER DIN STIL? 

LAD DIG INSPIRERE
Vi vil gøre det enklere for dig at fi nde din personlige 
interiørstil. Lad dig inspirere og bliv orienteret om 
hovedretninger i interiørverdenen. 
Se i brochuren eller på www.boen.dk

Stærkt og personligt. Dybe farver.

Orden og harmoni. Behagelig atmosfære.

LAD DIG INSPIRERE

4
STYLES



Tykkelse:

20 mm

→

Slidlag: 

ca. 4,5 mm

→

Mellemlag:

10,5 mm

→

Underlag:

5 mm

→

Mikrofas: 

Fas på alle fi re sider.

→

Længde: 2,75 m→

Løse fer til enderne 

af plankerne

→

Bredde: 30 cm→

CHALETINO
Ualmindelige dimensioner 
til ekstraordinære rum.

Tekniske
detaljer

Store rum inviterer til at blive dekoreret med ekstra 
store planker. Chaletino planker er 2,75 meter lange og 
30 cm brede. Det giver et roligt og eksklusivt indtryk. 
Chaletino-brædderne har samme sortering som Chalet 
– med naturligt indslag af knaster og farvespil.

Gennemarbejdet konstruktion 
Hårdttræet (slidlaget) har en tykkelse på ca. 4,5 mm, 
og den solide 3-lags konstruktion er designet for et 
langt liv.

Fas på alle fi re sider 
Hver planke har en fas på 1 mm og 45o på alle fi re 
sider. Fasen understreger de generøse dimensioner 
på disse eksklusive planker. Kortenderne har løse fer.
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OVERFLADE OG FINISH
Skab den gode stemning i rummet! Med 15 forskellige farver 
og karakterer fi ndes der mange muligheder.

OVERFLADEBEHANDLING
BOEN Chalet og Chaletino er behandlet med Live Natural olie. 
To påføringer afdenne naturolie bliver masseret ind i træværket, 
porerne mættes og olien tørrer og hærder på en naturlig måde. 
Resultatet er et gulv, som er godt beskyttet og enkelt at vedlige-
holde, samtidig med at træets karakter bevares.
Når gulvet er lagt ned – før rummet møbleres – påføres over-
fl aden et tyndt lag BOEN Oil Freshen Up. Daglig rengøring udføres 
bedst med tørre rengøringsmetoder – brug støvsuger, fejekost 
eller tør mobbe. Anvend ikke mikrofi berklud. Vi anbefaler BOENs 
vedligeholdsprogram med BOEN Floor Soap til gulvvask og 
BOEN Oil Freshen Up til jævnligt vedligehold af overfl aden.

HANDCRAFTEDE GULVE – så rustikt, så hyggeligt
BOEN har fokus på håndværk og tradition: Vi høvler, reparerer og 
sparkler sprækker og knaster med omhu og lidenskab. Vi skaber 
de helt ekstraordinære gulve, gulve som er visuelle oplevelser og 
som du får lyst til at omfavne.

Eg Natur, Chaletino

Eg Coral, Chalet



Eg Natur

CN R

Eg Traditional

RN

Eg Old Grey

N

Eg Natur hvid

RN

Eg Coral

RN

Eg Pearl

UR

Eg Grey Pepper

UR

Eg Brown Jasper

U

Eg Antique Brown

Handcrafted

RN

Eg Traditional hvid

CU

Eg Sand

R

Eg Vintage white

Handcrafted

R

Eg Honey

R

Eg Antique

R U

Eg Epoca

Handcrafted



DOP 4658

BOEN Danmark
+45 20 80 84 20
jj@boen.dk

boen.dk

Produkterne fra denne brochure kan leveres med FSC®-certifi kat på forespørgsel.
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