
HELT NATURLIG 
BOEN Live Pure



Smukt, varmt og helt naturligt – dagens interiøreksperter fokuserer i stigende  
grad på autentiske materialer, som har en historie at fortælle.

Ligner ubehandlet træværk
Nu leder Boen tendensen yderligere i denne retning ved at lancere Live Pure, en 
ultramat overfladebehandling, som får træ til at virke ubehandlet både i farven  
og teksturen. Overfladebehandlingen Live Pure benytter en helt ny teknologi for  
at bringe hjemmet nærmere naturen.

Utrolig modstandsdygtig
Et gulv, som er behandlet med Live Pure, formidler indtrykket af nyfældet træ
i et naturligt miljø. Træet ser råt og ubehandlet ud og vedens egenart bevares
– samtidig med at overfladen er utrolig modstandsdygtig over for pletter og spild 
på gulvet.

Perfekt i form og funktion
Det perfekte gulv er et væsentligt indslag i hjemmets indretning, og kan næsten 
ses som et møbel i sig selv. Det rigtige gulv bliver en ramme for hjemmet og din 
personlige smag: Smukt at se på, med en naturlig varme og ikke mindst styrke til 
at modstå udfordringerne, som bydes i det daglige. Et gulv behandlet med Live 
Pure-teknologien er ønsketænkning overført til virkeligheden.

SMUK OG NATURLIG
OVERFLADE
BOEN følger trenden med fokus på naturlige materialer, 
og lancerer Live Pure - en helt ny overfladeteknologi, 
som får dit hjem et skridt nærmere naturen.
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Hvad er Live Pure?
En innovativ overfladeteknologi, som giver BOEN-
gulvene et ubehandlet og helt naturligt udseende 
og som bibeholder den naturlige farve over tid.

Hvorfor skal jeg vælge Live Pure?
I dagens designverden er der et stærkt fokus  
på naturlige materialer og overflader. Med 
introduktionen af Live Pure giver trægulv-
specialisten BOEN dig muligheden til at vælge  
et gulv, som bevarer træets naturlige udtryk  
- uden at gå på kompromis med slidstyrken.

Hvordan virker Live Pure?
Takket være den unikke overfladebehandling
beskyttes Live Pure-gulvene fra støv, skidt, vædsker 
og kemiske midler. Gulvene ser ud og føles som 
ubehandlet træ. Den er også mere modstandsdygtig 
overfor UV-stråler end sædvanlige lakerede eller 
olierede gulve.

Hvad kan jeg vælge imellem?
BOEN tilbyder plank i ask, valnød og eg med Live 
Pure overfalde i den klassiske bredde 138 mm. 
Eg kan du desuden få i den eksklusive Castle-
bredde 209 mm og i stavparket.
Nyt er en 2-lags parket som har lavere byggehøjde 
og som giver muligheden for at lægge i mønster.

Hvad med miljøet?
Gennem alle produktionsleddene lægger BOEN 
stærk vægt på miljøbeskyttelse. Ingen af
vore lak- eller oliebehandlinger afgiver gasser  
som kan skade mennesker eller miljø; dette  
gælder selvfølgelig også Live Pure-overfladen,  
som er en vandbaseret lak.

LIVE PURE

- Innovativ overfladeteknologi
- Ultra mat og naturlig finish
- Utrolig modstandsdygtig
 over for snavs og vædsker  
- Høj UV-stabilitet og slidstyrke



WHAT’S 
YOUR STYLE?

STAV-
MØNSTER

Eg Finale Eg Concerto hvid Ask Andante hvid
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BOEN har udviklet fire stilkoncepter:

PURE NORDIC, CLASSIC ELEGANCE,

MODERN RUSTIC og URBAN CONTRAST – varige 

interiørstile med stærke, historiske referencer.

URBAN CONTRASTU

MODERN RUSTICRPURE NORDICN

CLASSIC ELEGANCEC

Som et bærende element i interiøret kan det 
rigtige valg af trægulv være afgørende for at 
skabe et sammenhængende interiør. 

Vi i BOEN vil gøre det enklere for dig at finde 
præcis det gulv, som passer til din stil
– og din personlighed. 
Læs mere på boen.dk



WHAT’S 
YOUR STYLE?

NATURLIG SOM
UBEHANDLET TRÆ
Dette kendetegner vor nye overfladebehandling Live Pure. Denne helt  
specielle overfladebehandling bevarer træværkets naturlige udseende,  
samtidig med at den er særdeles modstandsdygtig over for fugt og snavs.
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Åben rumløsning med store vinduesflader 
inviterer naturen indenfor.

6

Et valnød-gulv har et varmt 
og eksklusivt udtryk.
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Dette gulv er med sine lyse og livlige 
toner godt forankret i nordisk design.

Gulv  |  1: Eg Andante hvid, Castle Plank  |  2: Ask hvid, Plank    |  3: Eg Concerto hvid, Stavmønster  |  4: Ask Andante, Plank  
|  5: Eg Ebony, Castle Plank  |  6: Valnød, Plank  |  7: Eg Warm Cotton, Castle Plank  |  8: Eg Horizon, Castle Plank    
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At vælge gulv kan være en krævende
proces. Klik dig ind på:
boen.dk/produkter  
og find frem til det perfekte valg!

FIND DIT GULV
- BOEN Floorfinder


