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Drømmer du om en sammenhængende og gennemgående stil?  
Om et hjem, der bærer præg af personlig smag med farver,  
møbler og tilbehør - og som understreger, hvem du er?

De fleste af os vil gerne finde vores helt egen stil, ikke mindst i 
hjemmet. Der er mere fokus på interiør end nogensinde, og blogs, 
magasiner, tv-programmer og butikker oversvømmes af ideer 
og nyheder om, hvordan vi skal indrette os. Vi får indimellem så 
meget information, at det forvirrer mere, end det informerer.

Gulvet er et bærende element i dit hjem. Hos BOEN ønsker vi 
derfor at hjælpe dig med at definere din stil, så det bliver nemmere 
at finde frem til et trægulv, der skaber en helhed i interiøret.

Fire stilretninger
For at hjælpe dig med at finde både stil og gulv, har vi sammen 
med interiørekspert Helle Tjaberg defineret fire vigtige stilretninger: 
Pure Nordic, Modern Rustic, Urban Contrast og Classic Elegance. 
Stilretningerne har lange traditioner og en lang historie bag sig, 
samtidig med de er lige så aktuelle nu, som i fremtiden.

I vores katalog finder du gode beskrivelser af de fire stilarter, så 
det bliver nemmere at finde frem til den stil, som du føler dig 
bedst hjemme i. Derefter kan du vælge et gulv efter anbefalingerne 
inden for de forskellige stilarter. Vi giver også tips om, hvordan du 
gennemfører stilen med farver, møbler, tekstiler og tilbehør.

Din egen stil
Hos BOEN bruger vi mange ressourcer på hele tiden at følge med 
i udviklingen inden for interiør, og vores nye produkter følger de 
forskellige trends. Alligevel tror vi på, at det vigtigste er at finde 
sin egen stil. Det handler om personlighed 
– og om at gennemføre den som helhed.

Vi glæder os til at inspirere dig!

Med venlig hilsen
BOEN

YOUR STYLE
YOUR FLOOR

3



Efter at have arbejdet med trends, interiør og design i mange år, er det utrolig 
spændende at dele ud af min viden, og samtidig give tips om, hvad vi kan 
forvente os af trends de kommende år. Brug mine råd og ideer til at skabe din 
egen identitet i hjemmet – find din egen stil!

VORES STILEKSPERT

Helle Tjaberg har arbejdet med design, interiør og livsstil i næsten 
20 år. Hun blev ansvarlig udgiver for ELLE Decoration Norge i 2006, 
og fra 2005-2006 var hun magasinets chefredaktør. Helle Tjaberg 
driver i dag firmaet "Eget Rom" og arbejder som rådgiver, journalist 
og konsulent inden for trends, design og interiør.
Helle brænder for interiør og design, og hun elsker at dele viden og 

erfaring med andre, som er interesseret i smukke og gennemførte 
hjem. Helle er også en stor hjælp og kapacitet for de, som føler sig 
lidt usikre i junglen af indretningsmuligheder, og de som gerne vil 
have hjælp til at finde deres helt egen stil. Tag et kig på alle de 
gode råd, som Helle kommer med i kataloget. 
Læs mere på boen.dk for flere tips og nyheder.

Interiør og design i hjemmet bliver mere og mere personlig. Vi ønsker 
alle at skabe en identitet og stemning i hjemmet, der afspejler, hvem 
vi er. Jeg håber, at du finder en masse inspiration og uddybende 
information i kataloget, så det er nemt at finde din 
helt egen og personlige stil.

Vi påvirkes hele tiden af nyheder, udvikling og skiftende trends. I 
kombination med de ting vi allerede har, skaber vi vores egen stil. 
Lad dig inspirere af, hvad der er de mest fremtrædende trends til 
næste år - og kombiner nyt med gammelt på en sammenhængende 
måde.

Alt kan mixes!
Hvis du mixer kontrastfulde materialer, får du en opsigtsvækkende 
effekt. Luksuriøs marmor over for naturlig træ, kobber sammen med 
keramik, mur, glas, kork og naturmaterialer – dette er trendele-
menter, som er helt essentielle og som holder længe. Jeg er ganske 
sikker på, at vi kommer til at se meget mere brug af netop naturlige 
materialer i de kommende år.

Gyldne nuancer
Sølv, krom og børstet stål har været populært i lang tid, men nu er 
guld, messing og kobber på fuld fart ind i vores hjem igen. Vælg 
gyldne pyntegenstande som lysestager og lamper, eller vær mere 
dristig med et skab eller en emhætte i kobber.

Farveharmoni
Alle er enige om, at forskellige nuancer af blågrøn dominerer farve-
trenden i år. Den dybe harmoni i grønne og beroligende blå nuancer 
er nemme farver at sætte sammen, for eksempel i kombination med 
andre fremtrædende farver som gul, rosa og koral.

Prikken over i'et
Hvis du går med planer om at bruge lidt ekstra penge på et specielt 
møbel, er der en god læsestol, der er i fokus netop nu. Måske er vi 
ramt af en lidt nostalgisk bølge, eller også er det ren nydelse. Uanset 
hvad, er det en realitet, at næsten alle de største møbelproducenter 
har lanceret nye udgaver af deres traditionelle stole i år.

HELLES TRENDGUIDE

BOENs 
stylister

Hyg dig med billederne i kataloget. Læg mærke til detaljerne, og tag et 
kig på kvaliteten, som kommer frem i hver enkelt stilart. Interiørbillederne 
er stylet af to af Norges mest kendte stylister, Jannicke Kråkvik og 
Alessandro D'Orazio. Duoen arbejder blandt andet med ELLE Decoration 
og andre førende internationale mærkevarer.

Vi er først og fremmest eksperter inden for trægulve, og for at kunne hjælpe dig 
med interiør og stil, har vi fået en af Skandinaviens bedste interiøreksperter, 
Helle Tjaberg, med i teamet.



Helle Tjaberg
TRENDEKSPERT
BLOGGER
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Eg Moon, Castle Plank

BOENs 
stylister
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FIND DIN 
STIL

PURE 
NORDIC

MODERN 
RUSTIC

Pure Nordic er et stilrent og enkelt design i neutrale farver. Denne 
stilretning er inspireret af det helt specielle og klare nordiske lys og 
en enestående nærhed til naturen. Trægulve i lette og lyse farver er 
det helt rigtige for denne stil.

Modern Rustic er en tilbagelænet stil, der er fuld af sjæl og 
varme. Dybt forankret i det ægte og jordnære liv, i et stille og 
afbalanceret tempo, men alligevel med moderne og spændende 
elementer. Vi anbefaler et gulv med en rustik overfladebehand-
ling og en masse personlighed.

4
STYLES

1

Eg Vivo, 181 Plank

Eg Pearl, Plank



Vi har fundet frem til fire typiske stilarter med lange traditioner og meget 
historie bag. De er lige så aktuelle og moderne nu, som de er i de kommende 
år. Tag et kig på alle de fine muligheder og brug det som inspiration. 
Vi vil gerne hjælpe dig lidt videre i processen, og vi håber, at det bliver 
både spændende og morsomt at vælge det perfekte gulv. 

7

CLASSIC 
ELEGANCE
Den klassiske stil er raffineret, rolig og ryddelig. Materialerne er 
eksklusive, mens møbler og tilbehør bærer præg af tidløs kvalitet. 
Et elegant gulv i farver som spænder fra gylden til mørkebrun, 
understreger stilens karakter.

URBAN  
CONTRAST
Urban Contrast er en legende og udforskende stil med en stor brug 
af organiske former, livlige farver og grafiske mønstre. Her er det 
tilladt at mixe og matche! Stilen bliver endda mere markant og 
fremtrædende med trægulve i grålige og mørkebrune farvenuancer.

4

3

Eg Amber, Plank

Eg Tobacco, Massiv Plank



PURE NORDIC
Det er så enkelt, så stilrent og så naturligt. Der er ingen forstyrrende 
elementer i denne stil. Inspirationen er hentet fra den nordiske naturs 
afdæmpede farvepalet, som skaber et nærmest køligt udtryk, hvilket 

understreges af megen brug af lyst træ. En bølge af naturlighed, 
der skyller ind over os.

8



PURE NORDIC

Stilrent og harmonisk enkelt design med lyse trægulve.

Eg Pearl, Plank

PURE 
NORDIC

9



10 PURE 
NORDIC

Eg Coral, Castle Plank

Et lyst og smukt gulv, som 

tilfører dybde til rummet.



PURE 
NORDIC
Gulve, som er typiske 
for Pure Nordic, er i lyse 
og afdæmpede farver. 
De skaber en afdæmpet 
ramme i rummet og giver 
plads til sammenhæng i 
det nordiske udtryk.

Eksempler på gulve i denne stil:

Gulvene i den nordiske stil har matte 
overflader, da de er behandlet med olie 
eller mat lak. Mange af trægulvene har en 
hvid pigmentering for at dæmpe den 
originale farve. Brede bordplader med 
faset kant giver klare linjer og et enkelt 
udtryk. Et gulv med lange planker i svage 
farver og rolige mønstre passer rigtig godt 
til stilen.

Eg Coral

Ask Andante

Eg Traditional 
hvid

Ahorn canadisk 
Andante

Eg Pearl

Ask Andante 
hvid

Eg Andante hvid

Eg White 
Nights

Eg Ivory

Eg Natur

Eg Concerto 
hvid

Eg Fineline hvid 

Se alle gulvene i den nordiske stil på side 78.
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12 PURE 
NORDIC

Et velkendt ikon. 

Se læderets smukke glød 

i Arne Jacobsens stol. 

Ægget er fantastisk 

sammen med de 

dæmpede nuancer i gulvet.

Eg White Nights, Castle Plank 1

NEW

Dybt børstet.

12 PURE 
NORDIC
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Inspiration fra naturen
Naturen, lyset og variationer i årstiderne – 
der er utrolig meget inspiration at hente i 
den nordiske stil. Du ser det i en bleg 
træstamme, aner det i en tåge over en 
mark, eller føler det i et fårs lune uld.

Alt dette har vi med i den skandinaviske stil. 
Vi henter farverne som er i den mere 
afdæmpede ende af skalaen, og vi sætter 
pris på funktionelle møbler med rene linjer.

Sproget i skandinavisk design er enkelt og 
stilrent. Udtrykket er ukompliceret, inspirati-
onen er hentet fra naturen og variationer i 
lyset. Sådan er det også med vores gulve! Vi 
har fanget de lyse farver og skåret overfla-
derne til, så det giver dig en følelse af 
nærhed til omgivelserne. Der er spil i 
træværket og glød i overfladerne.

Historisk tilbageblik
Elementerne, som fremhæver og danner 
rammen om dagens nordiske stilretning, 
kommer fra de klassiske skandinaviske 
designere. I midten af det sidste århundrede 
blev det teknisk muligt at masseproducere 
møbler, og det åbnede op for, at en helt ny 
type design fik indpas i hjemmet. Desig-
nerne havde fokus på funktionalitet og 

Salatbestik Nature Kebony fra Skaugum.

Bland naturlige 
materialer som 
varm uld og lyse 
træsorter.

OM NORDIC
AF HELLE 

Jeg elsker det rene, funktionelle og 
smukke i den nordiske stil, og jeg 
synes, at farverne i de tilhørende 
gulve er smukke. Læg mærke til, at 
dette er en stil, hvor naturen spiller 
hovedrollen, så lad den komme i 
fokus med både detaljer og farver.

Nordisk farveskala 

2Eg Coral, Castle Plank

nytænkning, så træet blev lavet i nye buer 
og vinkler.

Funktionelt og enkelt
Enkel form, funktionalitet og naturlige 
farver er de bærende elementer i den 
nordiske stil i dag. Møblerne er rene og 
ukomplicerede i udtrykket, mens farverne er 
afdæmpede, det hele med elementer af 
vovede og kontrastfulde kombinationer.

For at få en gennemført nordisk stil skal du 
have fokus på de bæredygtige materialer. 
Det er de lyse, gyldne træsorter, som domi-
nerer, med uld og bomuld som fremtræ-
dende tekstiler. Keramik og klart glas er 
lavet, så det hviler godt i hånden. Det 
gælder både den første kop the om 
morgenen, og bestikket du anvender til 
festmiddagen.

Pure Nordic er det enkle udtryk 
– den ukomplicerede skønhed i hverdagen.

1 | Den ikoniske stol Ægget, designet af Arne Jacobsen og produceret af  
     Fritz Hansen, i harmoni med vores nye Eg White Nights, Castle Plank.

2 | Vælg de lyse gulve i vort sortiment, for eksempel denne smukke Eg Coral,  
     Castle Plank.

3 | Glasvase fra Alvar Aalto for Iittala.

4 | Frost hedder denne plaid, der er designet af Scandinavian Surface, Røros Tweed.

5 | Ahorn canadisk hvid

7236 Chi

9915 Morgendis 10429 Diskret 4710 Duggblå

10182 Hvit lin 10341 Kalk

COLOURS BY JOTUN



Hent naturen ind i hjemmet for at 

skabe et sammenhængende udtryk.

Eg Traditional, Chalet

14 PURE 
NORDIC



Eg Coral, Chalet

Chalet
Plankegulvene i kollektionen Chalet 
giver dit hjem et helt specielt præg. 
Med længder helt op til tre meter og 
med 395 mm brede brædder, giver 
Chalet en følelse af rene og klare linjer i 
rummet. Vælg farver, som er inden for 
den nordiske stil, for eksempel Eg Coral.

BOEN Chalet fås i mange forskellige 
størrelser. Tag udgangspunkt i rummets 
form, så hjælper vi dig med at tilpasse 
længder og bredder for en optimal 
løsning.

PURE
NORDIC

15
Kontraster mellem køkkenbordet og gulvet 
skaber levende bevægelse i rummet.

Eg Traditional
Chalet

Eg Coral
Chalet

GULVENE



16 PURE 
NORDIC

Eg Pearl, Plank

Linjerne på trappen er i perfekt 
harmoni med detaljerne i gulvets 
struktur.



Eg Pearl
Plank

Eg Andante hvid
Castle Plank

Eg hvid
Prestige, fiskebensmønster

GULVENE

Eg Pearl 
Dette smukke gulv skinner næsten som 
perlemor. Den hvide pigmentering får spillet 
i træet til at leve i takt med skiftende lys. 
Vælg planker med fas for at forlænge 
linjerne.

Ens farve – forskellige formater
Eg Hvid Andante i bred Castle Plank er 
virkelig nummer et inden for den nordiske 
stil. Hvis det lægges i det traditionelle 
fiskebensmønster, giver det et overraskende 
let og moderne udtryk. Vælg den matte lak 
som overflade, hvis du ønsker et solidt gulv, 
som ser ud som om det er oliebehandlet. 

Legende lethed i 

Eg Andante hvid

Eg Andante hvid, Castle Plank

Eg hvid Prestige, fiskebensmønster

17



18 PURE 
NORDIC

Eg Andante hvid 
Plank

GULVET

Køkkenet er hjemmets hjerte
I den nordiske stil er køkkenet minimalistisk 
og neutralt med integrerede greb for at få 
så rene flader som muligt. Elementer af træ 
i interiøret skaber en god varme i rummet. 
Læg mærke til kanterne på bordpladen i 
dette køkken, de er af samme træ som 
gulvet.

Naturlig skønhed
Det helt rene og fine spil i linjerne i 
Eg White er skabt ved, at overfladen er 
behandlet med en hvid pigmentering, som 
dækker og udjævner strukturen i eg. Dette 
giver et gulv, som udtrykker enkelhed og 
stil.

De gyldne farvenuancer i 

gulvet giver varme og glød 

til kontrasterne fra det 

sorte og hvide.



De gyldne farvenuancer i 

gulvet giver varme og glød 

til kontrasterne fra det 

sorte og hvide.

Eg Andante hvid, Plank

PURE 
NORDIC

19



Ask Andante 
hvid
Plank

Eg Ivory 
Castle Plank

GULVENE

20 PURE 
NORDIC

Det lyseste lyse
Den lyse ask er behandlet med hvid bejdse 
for at gøre det så lys-hvidt som overhovedet 
muligt, hvilket er det helt rigtigt for Pure 
Nordic. Her fremhæver Ask Polar de æstetisk 
rene linjer i det praktiske hyldesystem fra 
Montana, hvor farverne Snow og Coffee 
udtrykker en diskret elegance.

Lækre skabe og skuffer er 
næsten et kunstværk i sig selv.

Ask Andante hvid, Plank

Arkitekturen i fokus
De rene linjer og den funktionelle arkitektur i 
gangen kommer helt til sin ret med Castle 
Plank med fas. Læg mærke til, hvordan 
farven i listerne rundt om trappen passer 
perfekt til Eg Castle Ivory og danner et 
gennemgående og sammenhængende 
udtryk.



Eg Ivory, Castle Plank

Dagslyset reflekteres i 

Eg Ivory.

PURE 
NORDIC

21



Hyg dig foran pejsen 

med en blød plaid. 

3

22 PURE 
NORDIC

2

Tripp Trapp®-stolen er genial 

i både funktionalitet og form.

1

Photo: Stokke®



Lidt af det fineste gulv og tilbehør i den nordiske stil:

1. Tripp Trapp®, design Peter Opsvik. Foto: Stokke®.

2. Lampen Diva, design Natedal & Egset, Northern Lighting.

3. Med Rype fra Røros Tweed er du sikker på at holde   
 varmen i de kolde vintermåneder. Farver og motiver er   
 hentet fra de nordiske bjergområder.

4. I 1959 designede Kristian Vedel en lille samling af   
 træfugle, og nu har Architectmade sat dem i produktion.

5. Ægget er designet af Arne Jacobsen og produceret af   
 Fritz Hansen. Denne udgave i isgrå er smuk i den nordiske  
 farveskala.

6. Loftlampen Acom er designet af Atle Tveit for 
 Northern Lighting.

7. Rene linjer og struktur i Andreas Engesviks bord Alto,   
 produceret af Fjordfiesta.

Hent inspiration fra blogs:
designville.cz
stylizimoblog.com
emmas.blogg.se
annaleenaskem.blogspot.no
nordicdesign.ca/blog
lottaagaton.se/blog

GET THE
NORDIC 
LOOK

4

3

Ahorn canadisk Andante

Eg Pearl

Eg Andante hvid

5

6

7



Afslappet og hyggelig. Rum, som udstråler sjæl og varme. 
Gulvene har en rustik charme med brede, grove planker i afdæmpede 
farver. Her er der plads til alle - for her er det godt at være menneske.

24

MODERN RUSTIC



Glæden i det hverdagsagtige 

understreges af en levende 

struktur.

Eg Vivo, 181 Plank

MODERN
RUSTIC

25



MODERN 
RUSTIC
Gulvene under Modern 
Rustic kender du på dens 
struktur og personlighed.

Eksempler på gulve i denne stil:

De rustikke gulve har levende tegninger i 
bræddene og giver indtryk af at kunne tåle 
livets gang. De udtrykker en varm og 
hyggelig stemning. Farverne er mange, fra 
de nærmest ”shabby” hvide til de mørke 
antikke. For at få den dybe varme frem i 
træværket anbefaler vi en oliebehandlet 
overflade.

Se alle gulvene i den rustikke stil på side 79.

26 MODERN
RUSTIC

Eg Shabby
White

Eg Antique

Eg Historical

Eg Stonewashed 
Grå

Eg Finale

Eg Animoso

Eg Traditional

Eg Shabby
Cream

Eg Vivo

Eg Alamo

Eg Indian 
Summer

Eg Highland



Eg Vivo, 181 Plank

Grove strukturer 

udtrykker en levende 

og aktiv hverdag.



x

Mix og match! Eg Historical og 

Eg Antique i forskellige bredder 

minder os om gamle dage.

1

28 MODERN
RUSTIC

Eg Antique og Eg Historical, Massiv Plank



x

Det mest centrale i Modern Rustic er 
smukke håndlavede genstande med præg 
af ægte værdier, der varer ved i generati-
oner. Stilen er indbydende og komfortabel, 
og den signalerer en livsstil, der er fri for 
stress og jag.

Groft træ, hør og keramik
For at få en sammenhængende stil, kan du 
vælge planker af hårde træsorter med 
grove overflader, som er kendetegnet ved 
knaster og hak. Gulvene skal udtrykke, at 
de har ligget der længe, og at mærker fra 
byggeklodser, skarpe poter og støvler har 
sat sit præg. De bærer præg af det som 
har været, og skal holde til det som 
kommer.
Stofferne i denne stil er hentet fra naturen, 
for eksempel bomuld og hør, mens møbler 
og tæpper er vævet eller flettet. Farverne 
er neutrale med elementer af varme 
nuancer. I køkkenet er det keramik og stål 
som dominerer.
Modern Rustic giver os et pusterum fra 
højteknologi og hurtig udvikling. Vi er i 
kontakt med fortiden og inspireret af 
hverdagen.

Moderne hyldest til fortiden
Du har så meget historie med dig. Vi ser det 
i dit hjem, hvor hver lille ting fortæller et 
eventyr. En velbrugt bageskål udformet i 
smuk keramik, et blafrende gardin foran det 
småsprossede vindue og et solidt køkken-
bord, hvor du samler alle dine venner.

Modern Rustic giver udtryk for, at du inte-
resserer dig for det forgangne og det frem-
tidige. De bærende elementer er hentet fra 
det gode og afslappede liv i landlige omgi-
velser, løftet ind i dagens interiør med 
detaljer i stål og et industrielt præg. Du 
fokuserer på genbrug og sætter pris på 
møbler fra de forrige generationer, mens 
du henter dagens komfort og innovation 
ind i dit hjem. 

Historisk tilbageblik
Modern Rustic's historie begynder med den 
svenske gustavianske stil og de franske 
landlige interiører fra 1700-tallet. Siden 
dengang har stilen været påvirket af mange 
forskellige skift. Mod slutningen af 1900-
tallet var stilen præget af lyse stoffer, 
gamle spejle og religiøse symboler, mens 
den i dag har hentet elementer fra indu-
strien og det etniske. Det skaber spæn-
dende kombinationer af en nostalgisk, men 
moderne livsstil.

Smukt sammensat i afdæmpede farver.

OM RUSTIC
AF HELLE 

Der er uendelig mange smukke 
teksturer, former og farver at spille 
på, når man taler om Modern Rustic. 
Stilen er på mange måder meget 
feminin, mens de etniske og industri-
elle elementer giver den en maskulin 
kant. Udstrålingen i et hus i Modern 
Rustic-stil tager godt imod dig, og du 
føler dig altid hjemme. Det er smuk 
historie med moderne elementer.

  Rustik farveskala:

Her slapper du af.

4

1 | Brug forskellige gulvplanker som vi har gjort med Eg Antique og  
     Eg Historical, massiv plank. Det giver følelsen af naturlig slitage.

2 | Forskellige keramikprodukter i afdæmpede og neutrale farver giver  
     ro til sindet.

3 | Lup lysestage i kobber fra Hay.

4 | En utrolig komfortabel sofa, Rakis, fra Norrgavel.

5 | Keramikvaser fra Tortus Copenhagen.

6 | Hørtekstiler fra Home & Cottage.

7 | Eg Børstet Grå.

2

5

6

7

6325 Balanse

552 Tudor
3845 Bevegelse 3323 Tanke

6315 Jade
1622 Refleksjon

3

COLOURS BY JOTUN



30 MODERN
RUSTIC

En smuk, gammel stol fra 

Thonet kommer helt til sin ret.

Nyt kontra gammelt
Eg Shabby White er et helt nyt gulv fra 
BOEN, specialdesignet og udviklet for 
stilen Modern Rustic. Læg mærke til 
effekten med ”hak” i strukturen, som 
sammen med den hvide farve giver et 
rustikt udtryk, hvor nyt møder gammelt. 
Du får den i Castle Plank med fas.

Eg Shabby White
Castle Plank

Eg Animoso hvid
Castle Plank

GULVENE

Eg Shabby White, Castle Plank

NEW

Præg af gammelt



Eg Animoso hvid, Castle Plank

Flot mix af materialer 
– tung bordplade i beton, gamle 
træstole og blødt fåreskind. 

MODERN
RUSTIC

31



32 MODERN
RUSTIC

Eg Alamo
Castle Plank

GULVET

Naturlige elementer
Eg Alamo passer godt til den moderne, 
men rustikke stil. Det naturlige udtryk er 
forstærket med en bejdset overflade, der 
giver et naturligt og ældet lived-in udtryk. 
Vælg oliebehandlet overflade for at få glød 
og varme.



Eg Alamo, Castle Plank 

Møblerne er ikke nødvendigvis 

specielt kostbare, men de skaber 

en følelse af ro og hygge.

MODERN
RUSTIC
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Eg Shabby Cream, Castle Plank

Gamle møbler med moderne 

elementer som stål, sætter et 

personligt præg.

NEW

34 MODERN
RUSTIC

Brugt præg.



GULVENE

Eg Highland, Massiv Plank

Eg Shabby Cream
Castle Plank

Eg Highland
Massiv Plank

Eg Traditional
Chalet

Eg Traditional, Chalet

Modern Rustic er præget 
af det varige og miljøvenlige.

Brugt
Ny Eg Shabby Cream er behandlet med 
cremehvide pigmenter, som fremhæver 
fibrene i træværket. Plankerne har været 
igennem en helt speciel proces med børst-
ning, pudsning og savning, hvilket giver en 
overflade med tydelige strukturer og et 
moderne, men brugt udseende. 
Fås i Castle Plank med fas. 

Naturfarver
Overfladen på Eg Highland er bejdset og 
børstet med inspiration fra naturelemen-
terne sten og jord. Massive egeplanker med 
et levende udtryk, som varer evigt. Et helt 
specielt og kraftfuldt gulv med en masse 
personlighed.

Individuel stil
Chalet er stilfulde og brede planker 
produceret af nøje udvalgte egestammer. 
Egetræerne er mellem 150 og 200 år 
gamle og hentes fra skove i Baltikum og 
Rusland. Plankerne produceres så de passer 
perfekt til tegninger af dit rum.
Det giver en flot effekt og skaber masser 
af personlighed.

MODERN
RUSTIC

35



36 MODERN
RUSTIC

Eg Stonewashed Grå, Plank

Eg Indian Summer, Castle Plank

Følg hjertet og 

vælg det gulv du 

har mest lyst til!

Eg Stonewashed Grå
Plank

GULVENE

Eg Indian Summer
Castle Plank

Varm grå
Eg Stonewashed Grå er kalket og bejdset 
for at give en slidt overflade med en blød 
grå nuance. 
I kombination med et lunt fåreskind og lette 
blondegardiner skaber det et smukt og 
rustikt udtryk.

Få en følelse af træværket
Eg Indian Summer er et helt nyt gulv, som 
er dybt børstet for at fremhæve strukturen i 
træværket. Det er behandlet med naturlige 
olier, hvilket giver det et ekstra glød i det 
rustikke interiør.

NEW

Dybt børstet.



Eg Indian Summer, Castle Plank

Gamle møbler i nye klæder 

løfter personligheden i rummet.

MODERN
RUSTIC

37



Kobberet opbløder de 

industrielle former i 

lampen.

1

Vælg tilbehør i 

smuk støvgrøn.

38 MODERN
RUSTIC

4

3 5

2

Eg Animoso hvid, Castle Plank

1



GET THE
RUSTIC 
LOOK

6

7

Eg Stonewashed Grå

5

9

8

Eg Animoso, Castle Plank

Tidstypiske rustikke møbler og tilbehør:

1. Miljøvenlige og økologiske produkter er som 
 helhed vigtige.

2. Farverne i uldpuden fra Hay bringer tankerne hen imod 
 en sommeraften ved en stille sø.

3. I 1950 designede franskmanden Jean-Louis Domecq den  
 perfekte arbejdslampe Loft. I dag er den et typisk symbol  
 for den rustikke stil, sat i produktion af Jieldé.

4. Skab dine egne små stilleben med smukke grene fra   
 naturen. Disse fine vaser i keramik og glas er fra 
 House Doctor.

5. Denne metallampe fra Bloomingville giver et godt 
 arbejdslys i aftenmørket.

6. Gå på jagt efter forskellige retrostole og gør det   
 indbydende og hyggeligt med bløde fåreskind. Læg   
 mærke til, hvordan de cremefarvede vægge går igen 
 i de lyse partier i Eg Animoso hvid i gulvet.

7. Strukturen i Eg Animoso er helt rigtig i rustikke   
 omgivelser.

8. Loftslampen Hang Jar af Piet Hein.

9. Dette bord laver du selv eller køber det færdiglavet 
 fra Bloomingville.

Hent inspiration fra blogs: 
byfryd.com
style-files.com
decoratorsnotebook.wordpress.com
nordicbliss.co.uk/blog
aprilandmaystudio.blogspot.co.uk
mechantdesign.blogspot.no
wabisabi-style.blogspot.no

Eg Highland

Eg Alamo
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URBAN CONTRAST
Leg og ha' det sjovt med farver, former og funktionalitet. 

Sæt forskellige materialer og mønstre sammen. Gulvene giver varme 
og udstråling i en stilretning, hvor regler er til for at brydes. 

Dette er energi og dynamik i hjemmet!



Eg Tobacco, Massiv Plank

Legende design skaber kontrast til 

et gulv, som går fra gråt til mørkt.

URBAN 
CONTRAST
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42 URBAN 
CONTRAST

URBAN 
CONTRAST
Farverne i gulvene fra 
stilen Urban Contrast 
går fra gråt til mørke-
brun.

Eksempler på gulve i denne stil:

De urbane gulve har et tydeligt maskulint 
udtryk. De har form og struktur, der 
minder meget om typiske elementer, som 
man ser fra byen: mur, asfalt, beton og 
stål. Der ligger historiske sus over det 
smukke gulv i valnød (side 46), der 
bringer tankerne tilbage til 1950'erne.

Se alle gulvene i den urbane stil på side 80.

Eg Tobacco

Eg Yellowstone

Valnød Andante

Eg Mystic 
Jungle

Eg Lava

Eg Graphite

Eg Shadow

Røget Eg 
Fineline

Eg Blue Moon

Eg Moon

Eg Arizona

Eg Stone



Eg Moon, Castle Plank

En livlig murstensvæg 

sammen med pudset 

beton skaber et perfekt 

urbant udtryk.

URBAN 
CONTRAST
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Tør vælge et gulv, som udtrykker 

stor personlighed og en klar stil. 

1

44 URBAN
CONTRAST

Eg Tobacco, Massiv Plank



organiske former, specielt i møbler, mens 
kraftig grafik i kunst og stoffer er lette at 
genkende på grund af de karakteristiske 
farver og motiver. Passende møbler og 
tilbehør i denne stil finder du både i antikvi-
tets- og designbutikker, se efter navne som 
Eames og Dixon.

Mørkt træ, læder og dybe farver
Mørkt træ er tilbagevendende med Urban 
Contrast, og vi ser en stor brug af teak og 
valnød i forhold til nye gulve i grå nuancer. 
Sæt skind og stoffer sammen i varme 
jordfarver og opfrisk det med stærk gul, 
rød, blå eller grøn.
Urban Contrast er altid aktuel med sin 
egen evne til at udfordre det traditionelle. 
Det handler om funktionalitet i hverdagen, 
præsenteret med stor humor og varme.

Individualitet og legende design
Tilfældigt? Ikke her! Du har et tydeligt ønske 
om, hvad du vil have, og udtrykker en be-
vidst stil med mange legende elementer.

Urban Contrast er stilen, hvor man kan 
udforske nye muligheder. Her kan man bryde 
med det etablerede, blande materialer, 
eksperimentere med farver og finde sit helt 
eget udtryk.

Historisk oprindelse
Urban Contrast forbindes ofte med 1950'er-
nes USA, hvor datidens moderne designere 
glemte alt om tidligere regler og retnings-
linjer, og i stedet tillod sig en nærmest fri 
leg med organiske former og klare farver. 
Møbler, som ingen havde set magen til, blev 
skabt af plexiglas og plastik.

Organiske former og kraftig grafik
Typiske elementer i stilen Urban Contrast er 

Metal er dekorativt og meget trendy netop nu.

OM URBAN
AF HELLE 

Stilen er utrolig inspirerende, og det 
er enkelt at hente elementer, der 
skaber deres egen personlighed i 
interiøret. Hvis du kan lide denne 
stil, kan du glæde dig til at se alle 
mulighederne, der er i farver og 
materialer. Gulvene i Urban Contrast 
er helt utrolige – flot tekstur med en 
masse personlighed!

Urban farveskala:

6

7

2

5180 Oslo
2587 Beat

4623 Mørk indigo
10249 Sober

2846 Bordeaux

5159 Retroblå

Eg Blue Moon, Castle Plank

4

5

3

1 | Kraftig overflade i Eg Tobacco, massiv plank,  
     som har delvis fyldte knasthuller og revner  
     for at give et barskt indtryk.

2 | Void lampe fra Tom Dixon.

3 | Tray Table fra HAY.

4 | Eg Blue Moon, Castle Plank.

5 | Stolen Hallingdal fra HAY.

6 | Varmt cognacfarvet skind.

7 | Eg Fineline

NEW

COLOURS BY JOTUN



Valnød amerikansk Natur, 
fiskebensmønster

Eg Blue Moon
Castle Plank

GULVENE

46 URBAN
CONTRAST

Valnød amerikansk Natur, fiskebensmønster

Vælg Eg Blue Moon 

for at få en følelse af 

industriel enkelhed.

Børstet stål, mursten og træ 

understreger kontrasterne i 

Urban Contrast



Eg Blue Moon, Castle Plank

Klassisk kontrast
Det klassiske fiskebensmønster er måske 
lidt overraskende at finde i Urban Contrast-
stilen, men faktum er, at det giver et perfekt 
modstykke til moderne design og kraftige 
farver. Men husk at vælge de mørke gulve!

Sæt et tydeligt urbant stempel
Et gulv med mønster understreger det legende 
i denne stil. Det nye gulv Eg Blue Moon er 
indsat med en varm blå farve og har gennem-
gået en række behandlinger med høvl og sav 
for at få en grov struktur. Resultatet er et 
kraftigt og maskulint trægulv – et klart urbant 
signal.

NEW

Savmønster.

URBAN 
CONTRAST
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Eg Mystic Jungle, Castle Plank

Den dybe, smukke glød i træet 

hentes fra kontrastfarver og brug 

af forskellige materialer.

NEW

Savmønster.

48 URBAN 
CONTRAST



Røget Eg, Fineline

Eg Mystic Jungle
Castle Plank

Røget Eg
Fineline 

GULVENE Den industrielle følelse
Moderne, mørkt og levende. Hvis du vælger 
et af de mørkeste gulve inden for Urban 
Contrast vil det helt sikkert blive bemærket. 
For eksempel Røget Eg Fineline – et eksklu-
sivt og mystiskt gulv, som giver den helt 
rigtige kontrast til farverigt tilbehør og 
møbler, som er typiske for stilen.

URBAN 
CONTRAST

49

Mystiskt udtryk
Er det gråt? Eller brunt? Måske med 
nuancer af lilla?
Det nye gulv Eg Mystic Jungle er blevet 
høvlet og farvebehandlet for at skabe et 
mystisk og spændende udtryk. Du kan 
næsten føle støvet fra byen, der ligger 
over plankerne. Stærke og kontrastfulde 
farver giver endnu mere spil i gulvet, prøv 
det mod kraftige blå nuancer.



50 URBAN 
CONTRAST

Valnød Andante
Plank

Eg Yellowstone
Massiv Plank

GULVENE Typisk urbant
De grove overflader, som varierer fra dyb og 
varm brunt til et strøg af gult sand, giver et helt 
specielt udtryk. Det kraftige Eg Yellowstone, der 
har et levende spil i træet og tydelige knuder og 
knaster, er et specielt godt valg til Urban 
Contrast-stilen.

Valnød Andante, Plank

Vintage
Et elegant valnøddegulv bringer tankerne 
tilbage til livet i amerikanske metropoler i 
1950'erne. Tilføj elementer i neon og du har 
et helt opdateret udtryk.



Gulvet henter skønheden 

frem i dine fineste møbler.

Eg Yellowstone, Massiv Plank

URBAN 
CONTRAST
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Eg Antique, Chaletino

Sæt farver, former og 

materialer sammen 

– varme nuancer af jord 

er typiske.

52 URBAN 
CONTRAST



Eg Antique
Chaletino

Eg Sand
3-stav

GULVENE

Eg Sand, 3-stav 

Tilpasset store rum
Gulvbordene i Chalentino-serien er 
lange, brede og imponerende og måler 
2750 mm x 300 mm. 
Plankerne understreger længden i 
rummet og får det til at virke større. 

URBAN 
CONTRAST

53

Specielle ting og tilbehør kommer bedre 
frem, når der er varme farver i gulvet.

Ung og ubetænksom
Eg Sand er et smukt gulv i den populære 
varme gråbrune farve, som også kaldes 
”greige”. I stavmønster kan den udtrykke 
lidt ungdommelig ubetænksomhed, som 
opfordrer til et levende liv med fest og sjov.



54 URBAN 
CONTRAST

Eg Moon, Castle Plank

4

Det gyldne skind bliver endnu 

smukkere, når det er i brug.

1

Stolen Barcelona er 

et klassisk urbant 

ikon og en god 

investering.

2

3



Tidstypiske urbane møbler og tilbehør:

1. Stolen Barcelona fra Knoll er et typisk ikon for denne stil.  
 Den er designet af Ludwig van der Rohe i 1930.

2. Lampen Moon fra Verpan skaber gylden dynamik.

3. Pynt gulvet med det lækre uldtæppe Dot fra Hay.

4. EJ280 er designet af Erik Jørgensen, og sofaen   
 produceres fortsat som to og tre-personers model. 
 Denne skindmodel er gammel, og du kan være heldig 
 at finde en tilsvarende på eksempelvis lauritz.com.

5. Træk dig lidt tilbage fra byens puls og slap af i et smukt  
 hjem med Eg Moon Castle Plank som ramme. 
 Se, hvor fint gulvet matcher murstensvæggen!

6. Vær retro – vær trendy! Kombiner klassikere med   
 moderne elementer.

7. Lampen Levels er designet af From Us By Love. Den er  
 lavet af forskellige dele, som er sat sammen via en   
 speciel teknik. Den sælges hos One Nordic Furniture   
 Company.

8. En klassiker! Skålen Krenit er designet af Herbert Krenchel  
 for Normann Copenhagen.

Hent inspiration fra blogs:
designattractor.com
happyinteriorblog.com
modernfindings.com
midcenturyliving.wordpress.com
blog.2modern.com
midcenturyobsession.com

GET THE
URBAN 
LOOK

5

Eg Mystic Jungle

Valnød Andante

Eg Graphite

8

7

6
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CLASSIC ELEGANCE
Dybe farver giver glød og varme til et klassisk interiør, som udtrykker den 
skønneste ro. Eksklusive gulve understreger en konservativ indretning, for 

eksempel placeret i mønstre som fremhæver spillet i træværket. Dette er den 
tidløse stil, opdateret og innovativ med elementer af kreativ nytænkning.



Den klassiske stil er 
eksklusiv, kontrolleret 
og rolig, hvilket 
understreges i det 
gyldne trægulv. 

Eg Amber, Plank

CLASSIC 
ELEGANCE
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ELEGANCE

CLASSIC 
ELEGANCE
Farverne i træet i den 
klassiske stil begynder 
i den gyldne ende af 
skalaen og går fra varm 
brun til næsten sort.

Eksempler på gulve i denne stil:

De klassiske gulve er både 1- og 
3-stavet, eksempelvis i et stille og 
elegant mønster. Det rigtige for stilen er 
både olieret og lakeret overflade. 2-lags 
parket er specielt egnet i Classic 
Elegance med traditionelle mønstre som 
fiskeben eller ruder. 

Se alle gulvene i den klassiske stil på side 81.

Valnød Natur

Røget Eg 
Andante

Eg Toscana

Eg Andante

Eg Sand

Eg Sandy Grey

Eg Select

Eg Golden 
Valley

Kirsebær 
amerikansk

Eg Amber

Eg Noir

Eg Marron 



Eg Barrel, Castle Plank

Et eksklusivt gulv som holder skønheden gennem årtier.

CLASSIC 
ELEGANCE

59



1

60 CLASSIC
ELEGANCE

Eg Natur, Maxi

Flotte stoffer som silke og 
fløjl hviler tungt mod gulvet.



1 | Eg Andante Plank

2 | Krystallampe fra Lene Bjerre

3 | Baba lampe fra Christiania Belysning

4 | Eg Barrel Castle Plank

5 | Et lækkert sengetæppe i bomuld  
     og fløjl fra Lexington.

6 | Fløjlsstoffet Ombrione Lapis fra Designers Guild.

7 | Eg Sand giver et stilfuldt og gennemtænkt udtryk.

Eksklusive materialer
Gennemgående for stilen er en følelse af 
kvalitet og symmetri, og interiøret er arran-
geret i grupperinger, som tiltrækker 
opmærksomhed. Der er ingen overflødige 
elementer, men i stedet rettes fokus mod 
eksklusive materialer, såsom blanke over-
flader, fløjl, marmor, kobber og eg.

Den klassiske elegance understreges af 
kvaliteten i et gulv, som kan bære struktur 
og orden i dine omgivelser. Det skal være 
brede planker med dybde og varme i farve-
spillet, eller smallere brædder i traditionelle 
mønstre. Farverne i gulvet videreføres til 
møbler, tekstiler og vægge, som er i mørke-
grøn, dybblå, jordfarver og beige nuancer.

Balance og struktur 
Balance og struktur præger den klassiske 
elegance omkring dig. Det er ikke tilfældigt, 
at gardinerne ligger fyldigt mod det smukke 
gulv, eller at farverne er inden for en 
kontrolleret skala.

Der hviler en traditionel skønhed i interiøret, 
samtidig som overraskende elementer 
bryder det formelle udtryk. Det kan være et 
smukt tæppe fra andre himmelstrøg, eller 
en lampe med innovativt design.

Historisk oprindelse
Classic Elegance har rødder helt tilbage til 
antikkens romere og grækere, som lagde 
vægt på skønhed, æstetik og komfort. I 
kombination med nyt design og overra-
skende detaljer holdes denne stil både 
levende og aktuel. Byg på det klassiske i 
samspil med det nye.

Klassisk nyskabende
Midt i dette som kan opfattes som stramt, 
er der plads til at lege med nye elementer 
og overraskende detaljer, som skaber det 
personlige udtryk. Gamle arvestykker eller 
en legende skulptur fortæller om identitet i 
traditionelle rammer.

Kan du modstå skønheden i en krystallampe?

OM CLASSIC
AF HELLE 

Det er let at forstå, hvorfor den 
klassiske stil tiltrækker os. Den er 
fuld af struktur og orden, og den 
omgiver os med varme og tryghed. 
Vælg et gulv, som signalerer 
elegance og harmoni. Jeg synes, at 
fiskebensparket med mat overflade 
er oplagt.

Classic farveskala:

Skab egne, små stilleben 
ved at sætte smukke ting 
og blomster sammen på 
et enkelt fad.

4

5

6

2

9918 Klassisk hvit

1623 Marrakesh

8430 Oliventre 4625 Nordisk hav

10249 Sober

553 Ascott

3

COLOURS BY JOTUN



Mørk skønhed
Eg Noir stråler af elegant stil. Træværket er 
både røget og bejdset for at få den mørke, 
nærmest sorte overflade frem. Alligevel kan 
du skimte den flotte struktur af eg, som 
giver gulvet en helt speciel varm følelse, 
som du ikke opnår, hvis gulvet er helt sort.

Bølgende overraskelser
Det nye gulv Eg Golden Valley ligner en helt 
normal egeplanke, men mærk på det og du 
bliver overrasket. Plankerne har en bølgende 
overflade. Det giver gulvet et præg af både 
personlighed og luksus.

Eg Noir
Plank

Eg Golden Valley
Castle Plank

GULVENE

62 CLASSIC
ELEGANCE

Variationer af beige løfter 
den traditionelle stil ind i 
den moderne.

Eg Noir, Plank



Eg Golden Valley
Castle Plank

Den klassiske skønhed i trægulvet harmonerer godt med en delikat og neutral farvepalet.

Eg Golden Valley, Castle Plank

NEW

Bølgemønster.

CLASSIC 
ELEGANCE
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64 CLASSIC 
ELEGANCE

Mod et mørkt gulv kommer 

farverne til sin ret og skaber en 

spændende kontrast i helheden.

Røget Eg Andante, Plank



Perfekt velkomst
Processen med at røgbehandle plankerne 
skaber en helt speciel varm og mørk skygge, 
ikke bare i overfladen, men gennem træet. 
Dette gør Røget Eg Andante til en klar 
favorit inden for den klassiske stil, og farven 
i gulvet er fantastisk mod sort og hvid. Hvis 
du vælger planker uden fas, får gulvet en 
mere jævn og elegant overflade.

Røget Eg Andante
Plank

Eg Andante 
Plank

GULVENE Gylden klassiker går aldrig af mode
Det gyldne skær i naturlig eg er en 
klassiker, som man aldrig går fejl af.

Eg Andante, Plank

CLASSIC 
ELEGANCE

65

Strukturen og linjerne i det klassiske gulv
forlænger rummet og er et møbel i sig selv.



66 CLASSIC
ELEGANCE

Klassisk og vedvarende
Farven "varm grå" regnes for at være en af 
de mest neutrale inden for nutidens trends. 
Eg Sand er børstet og farvebehandlet med 
naturlige olier for at frembringe den helt 
rigtige farve, populært kaldet ”greige”. Den 
danner en neutral baggrund til det klassiske 
interiør.
Vælg en smal plank eller den brede Castle 
plank for at få et afdæmpet udtryk, eller 
ekstra brede og lækre Chalet- og Chaletino-
planker for at få en ekstra følelse af luksus.

Eg Sand
Castle Plank

GULVET

Hvis der ikke er dørtrin mellem 

rummene, får du harmoni og jævn 

struktur i gulvet.

Eg Sand, Castle Plank



CLASSIC 
ELEGANCE
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68 CLASSIC
ELEGANCE

Tidløs elegance
Fiskebensmønster er måske det mest 
klassiske vi har. Både de gyldne og mørkere 
farver udtrykker en tidløs elegance. Hvis du 
sætter det sammen med møbler i rokoko, 
såsom stolen i blå fløjl, får du en perfekt 
stil.

Eg Select Prestige, 
fiskebensmønster

GULVET

Smukke detaljer i fine 

arrangementer giver et 

eksklusivt udtryk i rummet.



Det klassiske 

fiskebensmønster er 

topmoderne med en mat lak.

Eg Select Prestige, fiskebensmønster

CLASSIC 
ELEGANCE
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ELEGANCE

Klassisk smukke orkideer 

er altid tidløse.

1

4

70 CLASSIC
ELEGANCE

Eg Sand, Castle Plank

3

6

5

2

Varm beige og blå er smukke 

farvenuancer sammen.



Tidstypiske møbler og tilbehør:
 
 1. Find klassiske elementer som en lækker pude  
  fra Lexington.

 2. Drinksene serverer du med glaskollektionen Oslo  
  fra Hadeland Glassverk.

 3. Klassisk spisestel til eftermiddagsteen  
  – Ostindia fra Rörstrand.

 4. En evig skønhed – orkideen!

 5. Pude i hør fra Lene Bjerre.

 6. Bordlampen Eight fra Christiania Belysning.

 7. Læg mærke til, hvordan planken fra Eg Sand Castle   
  fremhæver den elegante skønhed i rummet.

 8. Tæppe designet af Paul Smith fra The Rug Company.

 9. Lænestolen Professor er produceret af Art Share.

 10. Lille loftslampe i krystal fra Lene Bjerre.  
  Læg mærke til de smukke slibninger.

 11. Gør den klassiske stil topmoderne med et  
  bord i plexiglas fra Fogia.

Hent inspiration fra blogs: 
homebunch.com
belgianpearls.blogspot.no
classiccasualhome.com
tracizeller.com
mydesignchic.com
cococozy.com
greigedesign.blogspot.no
anettewillemine.blogspot.no

GET THE
CLASSIC 
LOOK

7 10

Eg Select Prestige, fiskebensmønster

Kirsebær amerikansk Andante

Røget Eg Andante

9

8

6 11



HELT NYT
HELT MODERNE
Tag et ekstra kig på disse gulve! De er topmoderne, og så langt fra det 
kedelige gennemsnit, som man overhovedet kan forestille sig. Alene farven 
og teksturen som du finder i overfladen af disse egegulve i vores nye 
Fashion Collection, er både imponerende og inspirerende. Den helt specielle 
behandling i disse eksklusive gulve er perfekt for den trend- og stilbevidste.

Eg Blue Moon Eg Golden Valley Eg Indian Summer Eg Mystic Jungle

Eg Shabby Cream

FASHION COLLECTION

Noget af det jeg værdsætter mest ved et 

gulv er tekstur og personlighed. I BOEN's 

nye Fashion Collection finder jeg begge 

dele i flot kombination. Baseret på tidli-

gere trends og med et skarpt øje for 

tekstur, har BOEN udviklet otte smukke 

gulve, der alle har en tydelig identitet. Fra 

den næsten støvede Eg Mystic Jungle til 

den lidt skæve charme til Eg Shabby 

Cream – dette er en kollektion, der 

fortjener stor opmærksomhed!

NEW

NEW

NEW NEW NEW



Eg Sandy Grey Eg Shabby Cream Eg Shabby White Eg White Nights

Eg Mystic Jungle

Eg White Nights

NEW NEW NEW NEW
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SÅDAN VÆLGER 
DU GULV
Når du skal lægge nyt gulv, er der mange faktorer at tage hensyn til. 
Vi har inddelt processen i fire punkter, så det er nemmere for dig at 
vælge det helt rigtige gulv.

VÆLG FARVE
Hver træsort har sin egen typiske farve. BOEN's udvalg af 
trægulve fås i mange forskellige farver, som passer til en 
lang række forskellige stilarter. Vores gulve kan fås i et 
utroligt stort udvalg af farvenuancer, fra de helt lyse til de 
mørkeste mørke.

2

VÆLG STIL
Det er de færreste af os, som har en helt gennemgående stil 
i hjemmet, men hvis du kigger nærmere på de fire stilarter vi 
præsenterer i kataloget, vil du sandsynligvis opleve, at du 
tiltrækkes mere mod en bestemt stil. For at det skal blive 
nemmere at finde et rigtigt gulv, anbefaler vi, at du tager 
hensyn til, hvilken stilretning du føler dig tiltrukket af. 
Hvilken stil føler du dig mest hjemme i?

1

PURE NORDIC
MODERN RUSTIC

URBAN CONTRAST
CLASSIC ELEGANCE
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VÆLG OVERFLADE
Oliebehandlede gulve fremhæver strukturen i træværket og 
giver de hårde træsorter et mere naturligt udtryk. Overflader 
som er lakeret er nemme at vedligeholde, og du kan vælge 
enten mat eller blank, alt efter, hvilket udtryk du ønsker. 
Se side 86 for flere muligheder.

VÆLG FORMAT
Store rum udtrykker plads og luft, og dette forstærkes, 
hvis du vælger store planker. Eller du kan vælge klassiske 
3-stavs brædder for at få den fulde oplevelse af det naturlige 
farvespil i træværket. Sidst, men ikke mindst har vi stavsparket 
i to lag, som er gode at lægge til forskellige typer af træ. 
Se side 82 for flere muligheder.

3 4

FIND DIT DRØMMEGULV 

Du kan få et flot indtryk af dit drømmegulv i 
FloorStudio, BOENs digitale showroom: 
boen.dk 

Protect Ultra lakeret Mat lakeret NaturalPlus naturolie



2

VÆLG 
STIL

1

PURE 
NORDIC

MODERN 
RUSTIC

For at finde det perfekte gulv anbefaler vi, at du bestemmer dig 
for, hvilken stil du ønsker at skabe i rummet. Hvis du tiltrækkes 
af flere forskellige stilarter, så spørg dig selv: Hvilken stil er det 
jeg har lyst til at skabe? I hvilken af stilarterne føler jeg mig mest 
komfortabel og hjemme?

1
TRIN

Ask Andante hvid, Plank

Eg Antique og Eg Historical, Massiv Plank



CLASSIC 
ELEGANCE

URBAN  
CONTRAST

4

3

Det er nemmere end du tror at finde din 

egen personlige stil. Den stil som du 

foretrækker, sætter standarden for 

interiøret, samtidig skal du selvfølgelig 

tilføre et personligt udtryk. Tag dig god 

tid, når du bladrer kataloget igennem, 

og hent inspiration i de smukke billeder. 

Pluk favoritterne ud, så er du klar til at 

gå videre med dine valg.

77

Eg Sand, Castle Plank

Eg Moon, Castle Plank



VÆLG
FARVE

PURE NORDIC For det lette og lyse interiør, vælg den nordiske stil.

2
TRIN

› Tallene viser, hvilke gulv type den valgte farve findes i - se side 82 for flere detaljer.

› Symbolerne viser, hvilke overfladebehandlinger den valgte farve findes i - se side 86 for flere detaljer.

 –

Eg Traditional hvid



Eg Animoso hvid



Eg Finale hvid, børstet



Eg Fineline hvid



Ask Andante hvid



Ask Andante



Ahorn canadisk Andante



Ahorn canadisk Natur



Ask Natur



Eg Concerto hvid



Eg Pearl



Ask Allegro hvid



Bøg Andante



Eg Old Grey



Eg Ivory



Bøg Animoso



Eg Andante hvid



Eg White Nights



Eg Coral



Rød Eg Finale



Eg Andante/Natur

C

Eg Adagio



Eg Select



Ask Animoso



Ask Allegro





Eg Amber

Eg Animoso

Eg Alamo

Eg Finale hvid, børstetEg Shabby Cream

MODERN RUSTIC Grove overflader og varme farver er typiske i den rustikke stil.
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› Tallene viser, hvilke gulv type den valgte farve findes i - se side 82 for flere detaljer.

› Symbolerne viser, hvilke overfladebehandlinger den valgte farve findes i - se side 86 for flere detaljer.

 –

Eg Sandy Grey



Eg Barrel



Eg Highland



Eg Mystic Jungle





Eg Andante

C

Eg Golden Valley



Eg Indian Summer



Eg Coral



Eg Pearl



Eg Shabby White



Eg White Nights



Eg Traditional hvid





Eg Antique



Eg Historical



Eg Forte 4-stav



Eg Vivo



Eg Finale



Eg Traditional



Eg Stonewashed Grå 



Eg Animoso hvid





URBAN CONTRAST Dybe farver med pulserende udtryk er karakteristisk for den urbane stil.

› Tallene viser, hvilke gulv type den valgte farve findes i - se side 82 for flere detaljer.

› Symbolerne viser, hvilke overfladebehandlinger den valgte farve findes i - se side 86 for flere detaljer.

 –

Røget Eg Andante Røget Eg Andante, børstet

 

Røget Eg Fineline



Eg Noir Eg Noir Natur

 

Eg Marron 

Eg Provence





Eg Cordoba

Valnød Natur





Røget Eg Allegro

Eg Stone





Valnød American Andante

Eg Lava





Eg Chocolate

Eg Tobacco





Eg Shadow



Eg Moon



Eg Mystic Jungle



Eg Highland



Eg Graphite



Eg Arizona



Eg Yellowstone



Eg Sand



Eg Blue Moon



Eg Fineline
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CLASSIC ELEGANCE Nyd synet af stilfulde og elegante gulve, som altid er klassiske. 

› Tallene viser, hvilke gulv type den valgte farve findes i - se side 82 for flere detaljer.

› Symbolerne viser, hvilke overfladebehandlinger den valgte farve findes i - se side 86 for flere detaljer.

 –

Eg Marron Røget Eg Andante

 

Eg Cordoba 



Eg Noir



Eg Animoso hvidEg Andante hvid



Eg Ivory



Eg Andante



Eg Select



Eg Golden Valley



Eg BarrelEg Amber



Eg Sandy Grey



Eg Sand



Eg Arizona



Eg Toscana



Eg Skibsplank m/mørke linerEg AdagioKirsebær

Eg Animoso

Eg Natur     





C

Valnød American Andante/Natur



Eg Provence



Eg Chocolate



Eg Stone





VÆLG 
GULV TYPE3

TRIN

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 1508

VORE GULV TYPER

01 Prestige kvadrat 10 x 68 x 68 mm

02 Economy 9,8 x 68 x 476 mm

03 Traffic 11,5 x 68 x 476 mm

04 Prestige 10 x 68 x 476/590 mm

05 Maxi 10 x 92 x 790/1190 mm

06 Finesse 10,5 x 135 x 1350 mm

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

2-LAGS PARKET (MØNSTERPARKET) 3-LAGS PARKET OG MASSIV PLANK

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

09 3-stave 14 x 209 x 2200 mm

10 3-stave Strongline 21 x 139 x 2200 mm 
      og 23 mm 

11 Plank 14 x 138/139 x 2200 mm

12 Plank 14 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
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PRESTIGE/TRAFFIC
Dimensioner: 
Prestige: 10 x 68 x 476/590 mm
Traffic: 11,5 x 68 x 476 mm

Fer/not

Brugsområde: Førsteklasses mønstre og design. Med et slidlag på  
ca. 5,5 mm er Traffic særlig egnet, hvor der er mange mennesker, f.eks.  
i forretninger, restauranter og lignende. Inklusive højre og venstre stave.  

Læggemetode: Limning direkte til undergulvet.

Gulvvarme: Prestige: Egnet bortset fra bøg og ahorn.
Traffic: Egnet bortset fra bøg og ahorn.

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

Brandmodstand: Prestige: Protect-Ultra: Cfl-s1 (bortset fra Rød Eg,  
Eg Marron, Eg Noir), andre overflader: Dfl-s1, Traffic: Eg: Cfl-s1,  
andre træsorter: Dfl-s1

MAXI
Dimensioner: 
10 x 92 x 790/1190 mm

Fer/not

Brugsområde: Klassisk 1-stavs produkt med udvalgte og eksklusive 
stave. Dette format er længere og bredere end almindelig stavparket. 
Maxi er velegnet til større gulvflader og leveres 
i to længder. Maxi 790 mm leveres med højre og venstre stave 
til mønster som f.eks. fiskeben.

Læggemetode: Limning direkte til undergulvet..

Gulvvarme: Egnet bortset fra bøg og ahorn.

Brugsområde: Klasse 1 - 2

Brandmodstand: Protect-Ultra: Cfl-s1 
(bortset fra Eg Noir) andre overflader: Dfl-s1 

Toplag: ca. 3,5 mm

Toplag: ca. 5,5 mm

Toplag: ca. 3,5 mm

YDELSESKLASSIFIKATIONER:
Alt afhængig af anvendelsen af vores parketgulve tager vi forbehold for belastning og slitage.  
Brinell-hårdheden i træet, bredden af brædderne, trelags-strukturen og tykkelsen på slidlaget  
samt overfladebehandlingen (lakering eller oliebehandling) er afgørende for gulvets stabilitet  
og holdbarhed.

Ydelsesklassifikation 1 = normal
Trægulve i områder med normal brug. 
Undtagelse: Vådområder og indgangs-
partier. 

Ydelsesklassifikation 2 = medium
Trægulve i kontor-, møde- og konferen-
cerum, børnehaver, venteværelser mv. 
med gennemsnitlig benyttelse.

Ydelsesklassifikation 3 = stærk
Trægulve på stærkt benyttede arealer, 
f.eks. forretninger, restauranter, ind-
gangspartier, skoler, konferencecentre, 
dansesteder etc. 



DUOPLANK, 2-STAV
Dimensioner: 
14 x 209 x 2200 mm

Clic/BOEN X-press

Brugsområde: Klassisk 2-stav parket i en bred variant på 209 mm. 

Læggemetode: Limfri installering med Clic/BOEN X-press.

Gulvvarme: Egnet.

Brugsområde: Klasse 1 - 2

Brandmodstand: Dfl-s1 

3-STAV
Dimensioner: 
14 X 209 X 2200 mm

Clic/BOEN X-press

Brugsområde: Dette er klassikeren inden for parket. 3 stave i 
bredden af brættet giver et livligt indtryk og egner sig godt til de fleste 
rum.

Læggemetode: Limfri installering med Clic/BOEN X-press.

Gulvvarme: 14 mm clic-parkett egner sig til gulvvarme undtagen i 
træsorterne bøg og ahorn.

Brugsområde: Klasse 1-2.

Brandmodstand: Dfl-s1.

Toplag: ca. 3,5 mmToplag: ca. 3,5 mm

2-STAVS STRONGLINE 21 MM, 23 MM
Dimensioner: 
21 x 139 x 2200 mm
23 x 139 x 2200 mm
6 brædder pr. pakke. Der kan forekomme 1 delt bræt pr. pakke.

Fer/not

Brugsområde Strongline 21 mm: Med et toplag på ikke mindre end 
5,5 mm er Strongline vejegnet til områder med stor trafik og slitage.

Læggemetode 21 mm: BOEN anbefaler, at Strongline limes til 
undergulvet eller sømmes/skrues til strøer.

Brugsområde selvbærende 23 mm: Denne klassiske 2-stav parket 
lægges direkte på strøer. Toplag 3,5 mm

Læggemetode 23 mm: Sømmes eller skrues fast til strøer. 

Gulvvarme: Egnede.

Brugsområde: Klasse 3

Brandmodstand: Eg: Cfl-s1, andre træsorter: Dfl-s1

PLANK/SKIBSDÆK/FINELINE
Dimensioner: 
Clic 14 x 138 x 2200 mm
10 brædder pr. pakke. For Plank gælder, at der kan være 2 brædder 
med delt toplag pr. pakke. For Skibsdæk kan der være op til 5 brædder 
pr. pakke med delt toplag.

Clic/BOEN X-press

Brugsområde: BOEN Plank findes i mange træsorter og flere forskel-
lige overflader. Bræddedrnes længde og bredde er nøje afstemt og 
giver et roligt indtryk. BOEN Plank kan leveres med langsgående fas.
Skipsplank har en ca. 6 mm mørk dekorationslinie – denne kan variere 
+/÷ 1,5 mm. Skipsplank har to træ-propper i hver ende af brættet.
Fineline er sat sammen af langsgående, ca. 10 mm brede stave af eg. 

Læggemetode: Svømmende nedlægning eller limning til undergulvet.

Gulvvarme: Egnet bortset fra bøg og ahorn.

Brugsområde: Klasse 1 - 2

Brandmodstand: Dfl-s1 

Toplag: ca. 5,5 mm Toplag: ca. 3,5 mm

BOEN 
GULV TYPER 
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CASTLE PLANK
Dimensioner: 
14 x 209 x 2200 mm
6 brædder pr. pakke. 

Clic/BOEN X-press

Brugsområde: De ekstra brede planker kommer bedst til deres ret i 
store rum. 2-sidet fas. Kan leveres uden faset kant.

Læggemetode: Svømende lægning eller limning til undergulvet.

Gulvvarme: Egnet.

Brugsområde: Klasse 1 - 2

Brandmodstand: Dfl-s1 

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

Fer/not

Brugsområde: Dette er ekstreme planker fra BOEN: Chalet planker med 
bredder fra 20 cm til 39,5 cm og op til 4 meters længde; Chaletino med 
fast bredde på 30 cm og fast længde på 2,75 meter. Så store planker 
kræver store gulvflader for at komme til deres fulde ret. Chalet planker 
bliver specialproduceret til hvert rum og ankommer fra fabrikken med 
nummererede brædder. Både Chalet og Chaletino har 4-sidet fas.

Læggemetode: Denne type gulv skal limes eller skrues fast til under-
laget. Der medfølger løse fer, som skal bruges i endesamlingen. Chalet 
og Chaletino skal ikke limes i not og fer- samlingerne.

Gulvvarme: Både Chalet og Chaletino tåler gulvvarme, men man må 
regne med, at der opstår små sprækker mellem brædderne som følge af 
udtørring. 

Brugsområde: Klasse 2 - 3

Brandmodstand: Dfl-s1 

Toplag: ca. 3,5 mm Toplag: ca. 3,5 mm

Toplag: ca. 4,5 mm

   4-sidig fas

   2-sidig fas
   2-sidig fas

   4-sidig fas

181 PLANK
Dimensioner: 
14 x 181 x 2200 mm
8 brædder pr. pakke. 1 bræt med 
delt toplag kan forekomme pr. pakke.

Clic/BOEN X-press

Brugsområde: Brede planker på 181 mm er velegnet til større rum. 
2-sidet fas (langsgående).

Læggemetode: Svømmende lægning eller limning til undergulvet.

Gulvvarme: Egnet.

Brugsområde: Klasse 1 - 2

Brandmodstand: Dfl-s1 

MASSIV PLANK 
Dimensioner: 20 x 137, 162 eller 187 x 800–2220 mm 
5 brædder pr. pakke. Op til 2 delte brædder pr. pakke. 

Fer/not

Brugsområde: Massive planker giver et solidt indtryk og har stor slid- 
styrke. Ægte egeplanker fra BOEN er med til at skabe varme og autenti-
citet. Vore massive planker leveres med faset kant på alle fire sider.

Læggemetode: Denne type gulv skal fæstes til underlaget med lim 
eller med skruer. På betongulv kan desuden anvendes Elastilon underlag 
i en slags svømmende nedlægning. Med 20mm hårdtræ bliver plankerne 
faktisk selvbærende, hvis der er maksimalt 60 cm mellem strøene. Ved 
montering med skruer, skal der anvendes selvborende skruer eller 
forbores.

Gulvvarme: BOEN anbefaler, at massive planker ikke lægges på gulv-
varmesystemer, fordi bevægelserne i gulvet bliver betydelige. Lægges 
BOENs massive planker ned med gulvvarme, må man regne med større 
sprækker mellem brædderne – og løsningen sker i så tilfælde uden 
garanti fra BOEN.

Brugsområde: Klasse 3

Brandmodstand: Dfl-s1 



VÆLG 
OVERFLADE4

TRIN

Protect-Ultra – Silkemat lak
Protect-Ultra er særdeles slidstærk og ekstremt mostands-
dygtig overfor ridser. Protect-Ultra har silkemat (halvblank) 
glans. Det er en vandbaseret lak, som hærdes i UV-lys, og 
som ikke afgiver skadelige stoffer. Vi tilbyder et komplet  
vedligeholdsprogram med BOEN Cleaner som sæbe og 
BOEN Refresher som bonevoks.

Mat lak
Mat lak har naturligt nok en lavere glansgrad end 
Protect-Ultra, men den suveræne modstandsdygtighed 
er den samme. Vi tilbyder et komplet vedligeholds-
program med BOEN Cleaner (sæbe) og BOEN Polish Matt 
som bonevoks.

NaturalPlus – Den ultimative naturolie
NaturalPlus er den nye olierede overflade fra BOEN. 
To lag naturolie bliver masseret, børstet og presset ind i 
træværket med en helt ny påføringsteknik kaldet ”Air-Plus 
Process”. Træets porer mættes, slidstyrken forbedres og 
glansgraden bliver mere jævn. Dermed bliver gulvet også 
lettere at vedligeholde. Vi tilbyder et komplet vedlige-
holdsprogram med BOEN Floor Soap til rengøring og 
henholdsvis BOEN Oil Freshen Up og BOEN Natural Oil til 
oliering – sidstnævnte bruges, hvis gulvet er blevet ekstra 
tørt og slidt.

OLIEREDE GULVE

LAKKEREDE GULVE

BOEN tilbyder et særdeles bredt udvalg af overfladebehandlinger. 
Vi lægger vægt på naturen og miljøhensynet i hele værdikæden; 
hverken lak eller olie på vore gulve afgiver skadelige stoffer.

UV-lak
Denne UV-hærdede lak, som fortrinsvis bruges på sports-
gulv, kan i modsætning til Protect-Ultra lakkeres over, når 
gulvet er nylagt.



VÆLG 
OVERFLADE
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NaturalPlus – naturlig og klar til brug!
Olien, som vi anvender i produktionen af olierede gulve, består 
af naturlige olier fra solsikke, tidsel og sojabønne og naturlig 
voks (fra karnauba og candelilla).

Fordele med NaturalPlus:
› Klar til brug – parketgulvene kan tages i brug umiddelbart  
 efter, at gulvet er lagt.
› Overlegen beskyttelse mod væsker.
› Kun naturlige ingredienser – ingen skadelig afgasning.
› Forbedret stabilitet over for UV-lys.



UDTRYKSFULDE 
OVERFLADER 
BOEN har udviklet farver, der passer til forskellige former for interiør. 
For at dække behovet for lysere og mørkere farver tilbyder BOEN et sortiment 
af bejdsede produkter, som primært er baseret på træsorterne eg og ask. 

BEJDSNING
Mørkbejdsede gulve er et meget smukt alternativ til eksotiske 
træsorter. I den lys bejdsede variant er årene i træet glattere og 
giver dermed en jævn overflade at se på. Bejdsede produkter 
lakeres normalt med Protect Ultra silkemat eller med mat lak. 

HVIDPIGMENTERET
Hvidpigmentering har til formål at nedtone farven i træet og skabe et 
moderne udseende. BOEN bruger for det meste en mat lak i forbindel- 
se med hvidpigmentering. Vedligeholdelse af hvidpigmenterede, mat 
lakerede overflader bør fortrinsvist ske med Bona Polish Matt. 

Ask Andante hvid, Plank

Eg Andante hvid, Castle Plank

Eg Noir, Plank
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RØGET OG DAMPET
Når man røger træet opstår en mørk, varm farvetone. 
Ved dampning bliver tonen noget lysere. Vi kan også 
tilbyde et stort udvalg af bejdsede eller olierede og 
børstede produkter i mange farvevarianter. 

ANTIQUE LOOK
BOEN tilbyder et sortiment af massive og lamel planker med 
Antique look. Bag disse produkter ligger der en unik kombination 
af ekspertise og udsøgte råmaterialer. Overfladebehandlingen er en 
blanding af børstning, bejdsning, slibning og påføring af farvet olie. 

BØRSTET OVERFLADE
Børstede overflader bruges sammen med bejdsning for at under-
strege strukturerne i træet. Overfladen kan enten lakeres eller 
oliebehandles med en gennemsigtig olie eller en farvet olie, som i 
Stonewashed serien. Træets originale udseende understreges, og 
årringene træder tydeligere frem. 

OVERFLADE MED STRUKTUR
Vores nye Fashion Collection kommer med spændende strukturer 
som følge af, at de er skrabet, savet eller dybt børstet - og faset på 
to eller fire sider.

Eg Shabby White, Castle Plank

Eg Stonewashed Grå, Plank

Eg Antique, Massiv Plank

Røget Eg, Plank



Tilbehør, som er 
skræddersyet til dit gulv, 
gør det helt perfekt.

PERFEKT TIL DEN 
MINDSTE DETALJE

I BOENs udvalg af tilbehør finder du 
parketgulvet, værktøj til nedlægning 
af parketten, lim og lister inklusiv 
trappeforkantlister.

KLIK ELLER LIM
Gulvet lægges ved enten at bruge 
clic-system, skrue eller lime.

TRAPPEFORKANTLISTER
Brug trappeforkantlister tillavet af BOEN 
parket til den perfekte trappeløsning.

UNDERLAG
BOEN tilbyder forskellige typer underlag – 
både til svømmende gulve og til limede/
skruede gulve.

Gennemført! 
Hele trappene i 
harmoni med gulvet



Vi har produkter til rengøring og vedligehold, som passer til det gulv, 
du har valgt.

Rengøringsmidlerne er tilpasset de forskellige overfladebehandlinger. 
Vi anbefaler, at lakkerede gulve vaskes med et syntetisk vaskemiddel 
(BOEN Cleaner, uden fedt), mens olierede gulve rengøres med fedt-
holdig sæbe (BOEN Floor Soap). 

Træ er følsom over for vand, og vi anbefaler dig at bruge en hårdt 
opvredet klud. Eventuelt spild på gulvet bør fjernes med det samme. 
Med jævne mellemrum bør du vedligeholde gulvet med egnede 
produkter (olie, bonevoks, evt lak). Det gør gulvet slidstærkt og slidte 
overflader får glansen tilbage.
Mere information på www.boen.dk

RENGØRING OG 
VEDLIGEHOLD
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For at du kan glæde dig over dit gulv år efter år, 
må vask og vedligehold ske under hensyn til gulvtypen.  

LISTER
Lister produceret af BOEN trægulve tilfører 
rummet helhed og harmoni.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD
Syntetisk sæbe og bonevoks til lakkerede 
gulve. Fedtholdig sæbe og vedligeholdsolie til 
olierede gulve.

REPAIR KIT
Til reparation af diverse småskader – 
både på lakkerede og olierede gulve.



BOEN KVALITET
En professionel indstilling og høje kvalitetskrav til råvarebehandling, 
produktion og distribution ligger til grund for hele BOEN-koncernen. 
Dette gør os i stand til at levere produkter på højeste niveau.

Lås på langsiden: BOEN Clic. 
Tværlås: BOEN X-press. 

Den fleksible fer på tværsiden er central i 
BOENs X-press lås. Når man trykker brættet ned, 
giver feren efter, og brædderne låses sammen.

BOEN X-PRESS – DET 
HURTIGE LÅSESYSTEM

BOEN X-press er et låsesystem på tvær- 
siden af brættet, som i de senere år har 
været standard på alle BOENs Clic-gulve. 
BOEN X-press giver følgende fordele:

› Forenkler monteringen
› Reducerer tidsforbruget
› Parket-gulvlæggeren får umiddelbar 
 respons, idet en klik-lyd indikerer 
 perfekt endelås.

Toplag af hårdttræ
BOEN anvender et stort antal hårde træsorter 
til toplaget. Forskellige overfladebehandlinger 
fremhæver og forstærker træstrukturen, og 
hvert toplag bliver unikt.

Der bruges langt mindre mængder hårdtræ til produktion 
af lamelparket sammenlignet med massiv parket; den 
mængde hårdtræ, som bruges til ét massivt bræt er nok 
til seks lamel toplag.

HVORFOR LAMELPARKET?

Mellemlag
Mellemlaget laves af grantræ og det lægges 
på tværs af top- og bundlag. Denne konstruktion 
reducerer krympning hhv udvidelse under skiftende 
klimatiske forhold til et minimum. Bevægelserne i et 
massivt gulv er langt større.

Bundlag
Det nederste lag består af granfinér.



KLIMATISKE FORHOLD

Træ er levende materiale, som påvirkes af omgivelserne. 
Fugtigheden i træet afhænger af luftens relative fugtighed 
(maksimalt indhold af vand ved en given temperatur). På vore 
breddegrader varierer klimaet og fugtigheden ganske meget 
fra sommer til vinter, og specielt i kolde vinterperioder kan den 
indendørs, relative fugtighed falde til ca. 10%.

BOEN trægulve tåler en relativ fugtighed fra 20% til 60% ved en 
temteratur på 18oC. Alt indvendigt træ indgår i en ligevægt med 
den relative fugtighed, og krympning og sprækdannelse er ofte 
resultatet. Dette kan undgås ved at tilføre luften fugtighed – til 
glæde og trivsel også for mennesker og potteplanter. Brug gerne en 
vandforstøver.
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FOKUS PÅ STABILITET
Træ er et naturprodukt, som tiltrækker og afgiver fugtighed 
– afhængig af klimaet, som omgiver træet. En afbalanceret 
lamelkonstruktion med bund- og mellemlag af nåletræ og et toplag 
af hårdtræ sikrer stabiliteten i gulvet. Bevægelserne, som opstår 
med klimaforandringer, reduceres til et minimum sammenlignet 
med massive gulve.

GULVVARME
BOENs lamelgulve velegnede til at ligge på gulvvarme. Derimod 
anbefaler vi, at der ikke lægges massive gulve på gulvvarme p.g.a. 
de betydeligt større bevægelser, som opstår. Der findes forskellige 
varmesystemer på markedet, men fælles for dem er, at effekten 
ikke må overtstige 60 W/m2, og temperaturen på overfladen 
af undergulvet må ikke overstige 27oC. Anlægget skal være 
termostatstyret, og det skal ved montagen sikres, at varmen er 
jævnt fordelt over hele gulvfladen.



GULVVARME
BOENs lamelparket er særdeles velegnede til brug i forbindelse 
med gulvvarme. Et velfungerende gulvvarmesystem sikrer en 
perfekt komfortabel fordeling af varmen på hele det areal, der skal 
opvarmes – uanset, om det det sker med varmt vand eller elektrisk. 
Gulvbelægningen skal derfor have en god varmeledeevne, dvs. lav 
modstand mod varmetransmission. En gulvbelægning, som er limet 
på, giver bedre varmefordeling end en svømmende løsning. 

Gulvvarmesystemet skal indstilles til ikke at overskride en 
maksimal effekt på 60W/m2 og med en overfladetemperatur på det 
underliggende gulv, der ikke overstiger 27°C. Den relative fugtighed 
bør ligge mellem 30-60%. Varmen skal fordeles ligeligt under 
gulvbelægningen. Trætypene bøg og ahorn bør ikke anvendes 
sammen med gulvvarme, da disse er mere følsomme for de påvirk-
ninger opvarmning giver.

Gulvvarmesystemer medfører almindeligvis en smule mere bevæ-
gelse i gulvbelægningen, og der må påregnes mulighed for enkelte 
sprækker mellem brædderne i varmeperioden, hvis der ikke sikres 
tilstrækkelig fugtighed i omgivelserne. 
NB! Der må ikke lægges tæpper med isolerende virkning på gulvet, 
da varmen derved bliver akkumuleret. 

LYD
I Danmark stilles der strenge krav til lyddæmpning i lejlighedskom-
plekser. Trinlyden må maksimalt være 53 dB og dette kræver 
normalt, at der må lydisoleres. I boligblokke består etageadskillesen 
ofte af ca. 250 mm beton. ”Svømmende” parketgulve lagt på en 3 
mm BOEN Akustikmåtte giver erfaringsmæssigt tilstrækkeligt 
dæmpning.

LÆGNING
Limet, sømmet eller svømmende? Et parketgulv kan lægges på de fleste 
eksisterende gulve. Udfordringer som ulige underlag, fugt, krav om 
trindæmpning osv. kan alt sammen løses ved hjælp af den tekniske 
ekspertise, BOENs egne salgs- og servicefolk tilbyder.

Gulvvarme med  
varmerør i beton

Gulvvarme med  
varmerør i fordelingsplader

Eg Moon, Castle Plank



Se mere på boen.dk
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INSTALLATIONS MULIGHEDER
Svømmende gulve er de mest almindelige i private hjem, selvom 
det også her fungerer godt at lime eller sømme gulvbelægningen 
på det underliggende gulv. I offentlige bygninger anbefaler vi at 
lime gulvbelægningen på. 

SVØMMENDE GULV

Fordele
› Mest almindelige metode i private hjem
› Nemt og hurtigt
› Lette at isolere mod lyde i gulvet
› Kan lægges på de fleste selvbærende underliggende gulve
› Lettere at isolere mod damp fra det underliggende gulv 

BOEN produkter til svømmende gulve:
Alle BOEN X-press Clic-produkter. 

LIMEDE GULVE

Fordele
› Anbefales på gulv med meget trafik og hård belastning
› Godt alternativ i hus og lejligheder
› Gulvet ligger stabilt 
› Mindre rumklang
› Større tolerance overfor fugtændringer i indeklimaet
› Kan lægges kontinuerligt og behøves ikke at deles 
 mellem rummene 
› Vægge kan fastgøres direkte på gulvet

BOEN gulve til at lime på: Prestige, Massiv plank, Chalet/
Chaletino Plank, Traffic, Maxi, Strongline og alle typer færdigparket.

SØMMEDE GULVE

Fordele
› Kan kun bruges til selvbærende gulve som sømmes/skrues 
 til strøer
› Gulvet ligger stabilt 
› Sparer udgifter til undergulv
› Kan lægges kontinuerligt og behøves ikke at deles mellem  
 rummene
› Vægge kan fastgøres direkte på gulvet

BOEN gulve til at sømme på: 
23 mm stav, 21 mm Strongline, Massiv Plank
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Lamel parket,  
parketunderlag,  
fugtspærre, EPS plade, 
beton.

Mønsterparket, 
MS-Polymer lim, 
beton.

Parket, tykkelse 23 mm, 
sømmet til strøer.

Installering af BOEN X-press Clic.





NATUREN 
OG MILJØET

BOEN Parket består af naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi 
for at sikre, at respekt for naturen og bæredygtigt ressourceforbrug 
varetages både i drift og produktion. Hos BOEN forsøger vi altid at 
udvikle gode produktionsmetoder, som er så skånsom som mulig 
overfor miljøet.

Størstedelen af råmaterialerne, som forædles af BOEN, kommer fra 
skove, som forvaltes fornuftigt og med en høj grad af tilvækst. BOENs 
fabrikker følger til enhver tid retningslinierne fra FSC (Forest 
Stewardship CouncilTM) – en anerkendt, international certificeringsord-
ning. BOENs licensnumre: BOEN Bruk AS C051117, BOEN Parkett 
Deutschland GmbH & Co C101713, BOEN Lietuva UAB C021510, 
BOEN UK C047288 samt BOEN Hardwood Flooring Inc. C095158

På forspørgsel kan BOENs produkter i eg, ask. bøg, ahorn og valnød 
leveres med FSC mix.
BOEN er anerkendt for et højt kvalitetsniveau i produktionen.  
Træstammerne transporteres hurtigt til savværkerne, for at tørre- 

processen kan begynde så tidligt som muligt, så man undgår 
misfarvning af træet. Træet som tørres kontrolleres nøje; målet  
er hele tiden at sikre, at BOENs gulve er af høj kvalitet.

Lamel-parket er meget ressoucebesparende sammenlignet med 
massiv parket, i og med at tre femtedele af det færdige produkt  
består af hurtigtvoksende nåletræ.

Savsmuld og høvlspåner er biprodukter, som alt sammen anvendes  
i fabrikkens fyringsanlæg, som leverer varme til tørreanlæg, ovne  
og varmt vand.

Produktionen på BOEN efterlader ingen giftige eller farlige biprodukter.

At vise respekt for naturen handler ikke 
bare om skånsomme produktionsmetoder; 
en sund holdning er mindst lige så vigtig. 
Hos BOEN tager vi miljøet alvorligt
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BOENS 
HISTORIE
Erfaring og viden er grundlæggende i hele vores produktionsapparat. 
Baseret på lange traditioner, gør vi BOEN til en del af din hverdag. 
Vi har lavet trægulve i meget lang tid. Læs mere om vores historie, 
og hvorfor du altid kan forvente, at vores gulve har en kvalitet, som holder.

1939  JOHAN G. OLSEN KØBTE EN GÅRD 
TIL BOEN OG LOD DEN BLIVE OMDREJ-
NINGSPUNKTET FOR HANS SKIBS- OG 
TØMMERHANDEL.

1953  SOM EN UDVIDET DEL AF SAVVÆR-
KET INSTALLEREDE BOEN DEN FØRSTE 
MASKINE TIL PRODUKTION AF PARKET.

1641
Historien startede 
ved to traditionelle 
savværker ved BOEN 
uden for Kristiansand. 
I begyndelsen af 
1700-tallet blev der 
lavet 12.000 gulv-
brædder hvert år på 
savværket.
Med udgangspunkt 
i energien fra floden 
har vi taget en lang 
rejse ud i verden.

1953
Vi installerede den 
første maskine til 
produktion af træ-
gulve. De første gulve 
var lavet af massive 
lange gulvbrædder 
og parket i mosaik-
mønstre. Dette var 
altid i en god kvalitet, 
som hurtigt blev 
meget populært.

1960
BOEN lavede sit første 
sportsgulv i parket. Det 
naturlige træ var med 
til at hæve indendørs-
miljøet i sportshaller, 
og det resulterede i 
færre sportsskader.

1966
Vi fik de første 
maskiner for at kunne 
producere 3-lags 
parket, dvs. hvert bræt 
bliver limet af tre lag 
for at give et mere 
stabilt gulv.

1970s
Vort eksporteventyr 
tog hurtigt fart. Det 
tyske selskab Theodor 
Höhns uden for 
Hamburg begyndte at 
lave gulve efter BOEN's 
model - og i 1976 
overtog vi fabrikken. 
Med denne havde vi 
det mest moderne 
produktionsapparat 
til parket i Europa - og 
dermed var døren til 
resten af verden åben.

1980s
BOEN var en af de 
første som introduce-
rede amerikanerne for 
færdiggulve - og med 
stor succes. Holland, 
Spanien og Frankrig 
blev også vigtige mar-
keder for os.

1960  EN AF DE FØRSTE ANNONCER FOR 
BOEN BLEV TRYKT I BONYTT I BEGYN-
DELSEN AF 1960'ERNE.



2011  BOEN GÅRD HAR NYLIGT GENNEMGÅET EN OMFATTENDE RENOVERING, 
OG ER ATTER UDGANGSPUNKT FOR LAKSEFISKERIET I TOPDALSELVEN

2014  I DAG HAR BAUWERK BOEN PRODUKTION 
I SCHWEIZ OG LITAUEN. FABRIKKERNE ER 
NOGLE AF EUROPAS MEST MODERNE INDEN FOR 
TRÆGULVSPRODUKTION. BAUWERK BOEN HAR OGSÅ 
SAVVÆRKER I LITAUEN OG KALININGRAD I RUSLAND.

2013
Vi fusionerer med schwei-
ziske Bauwerk Parkett og 
dermed er vi nummer to 
målt på størrelse inden 
for trægulvsproducenter 
i Europa – med to stærke 
mærkevarer og et omfat-
tende og varieret udbud 
af kvalitetsgulve til kunder 
over hele verden.

Lancerer overfladen 
NaturalPlus i Mölln, den 
mest moderne oliebase-
rede overfladebehandling 
som findes. Denne nye 
teknik ivaretager holdbar-
heden, og de olierede gulve 
er lette at vedligeholde.

2001
BOEN Clic introdu-
ceres, en mekanisk 
og limfri læggetek-
nik fra den kendte 
virksomhed Unilin 
i Belgien. Den giver 
perfekte gulve, som 
er utrolig enkle at 
lægge.

1999
ConneXProcess var 
en ny valseteknik, 
der blev introduceret. 
BOEN og Höhns blev 
nogle af de første 
gulvproducenter 
som leverede plan-
keborde, der var 
valset efter lakering. 
Resultatet er knapt 
så synlige samlinger 
i det færdige gulv.

2009
Store omvæltninger, 
da produktionen blev 
flyttet fra Norge til 
Litauen.

1990
Lancering af den 
patenterede Boflex, 
et sportsgulv med 
indbygget stødabsor-
bering.  

2010
Vi lancerede det 
vertikale læggesystem 
BOEN X-press. Det 
benytter det svenske 
5G-læggesystem, der 
er udviklet af Välinge. 
Det gør det nemmere 
og hurtigere at lægge 
parketgulve.

Fossen i 
Topdalselven 
har i århundreder 
været en vigtig 
indtægtskilde for 
det lille samfund i 
det sydlige Norge
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BOEN FLOOR STUDIO

At vælge gulv kan være en krævende 
proces. Klik dig ind på: 
boen.dk/floorstudio  
og find frem til det perfekte valg!


