NATURLIGT
BOEN Live Pure

1

NATURLIGT
VACKER YTA
BOEN följer med glädje trenden som fokuserar på
naturliga material, och lanserar Live Pure, en helt ny
ytteknik som för ditt hem ett steg närmare naturen.
Vackert, varmt och naturligt – dagens konsumenter blir mer och mer
intresserade av autentiska material med en historia att berätta.
Ser ut som obehandlat trä
Nu tar BOEN intresset för naturliga ytor ett stort steg vidare genom att lansera
Live Pure, en ultramatt ytbehandling som får trägolvet att verka obehandlat både
när det gäller färg, livfullhet och struktur. Ytbehandlingen Live Pure använder en
ny teknik som för hemmet närmare naturen genom att framhäva värmen och den
naturliga skönheten i obehandlat trä.
Oerhört motståndskraftig
Ett golv som behandlats med Live Pure förmedlar ett intryck av nyhugget trävirke
i sitt naturliga tillstånd. Ytan ser naturligt ljus ut och bevarar träets personlighet
– samtidigt som den är mycket tålig gentemot fläckar och spill.
Perfekt i form och funktion
Det perfekta golvet är en väsentlig del av ditt hem – och kan nästan ses som en
möbel i sig självt. Rätt golv blir en inramning av ditt hem och din personliga stil;
vackert att se på, med en naturlig värme, och inte minst tåligt nog att motstå de
påfrestningar som uppstår vid daglig användning. Ett golv som behandlats med
Live Pure-tekniken är just ett sådant perfekt golv.

LIVE PURE
– Innovativ ytteknik
– Ultramatt naturlig finish
– Mycket motståndskraftig
mot smuts och vätskor
– Hög UV-stabilitet och slitstyrka
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Vad är Live Pure?
En innovativ ny ytteknik som ger BOEN-golven
ett obehandlat och naturligt uttryck.
Varför ska jag välja Live Pure?
I dagens designvärld fokuseras det mycket på
naturliga material och ytor. Genom att introducera
Live Pure ger trägolvsspecialisten BOEN kunderna
möjlighet att välja golv som bevarar träets
naturliga uttryck, utan att tumma på skyddet mot
fläckar och spill.
Hur fungerar Live Pure?
Tack vare den unika ytbehandlingen skyddar
Live Pure mot damm, smuts, vätskor och kemiska
medel. Samtidigt som golven ser och känns som
obehandlat trä. UV-stabiliteten är också högre än
på standard lackade eller oljade golv.

Vad kan jag välja mellan?
BOEN erbjuder plank i ask, valnöt och ek med
Live Pure ytskikt i den klassiska bredden 138 mm.
Ek finns också att få i den exklusiva Castle-bredden
209 mm och i stavmönster.
Nytt är 2-skikts trägolv som har lägre bygghöjd
och som ger en möjligheten att lägga i mönster.
Är BOEN miljömedvetet?
I alla sina produktionsled lägger BOEN stor vikt vid
att beskydda vår miljö. Ingen av våra lack- eller
oljebehandlingar avger ångor som kan skada
människor eller miljön. Detta gäller självklart också
Live Pure-ytan, som är en vattenbaserad finish.

WHAT’S
YOUR STYLE?
a olika stilar:
BOEN har utvecklat fyr
ELEGANCE,
PURE NORDIC, CLASSIC
BAN CONTRAST
MODERN RUSTIC och UR
historiska referenser.
- varje stil med starka

N

PURE NORDIC

R

MODERN RUSTIC

U

URBAN CONTRAST

C

CLASSIC ELEGANCE

Golvet framhäver ditt hem! Som ett bäranden
element i din interiör kan ditt val av golv utgöra
den stora skillnaden, och spelar därför en viktig
roll i skapandet av en konsistent interiörstil.
Vi i BOEN vill underlätta för dig att hitta det
golv som passar din stil – och din personlighet.
Läs mer på boen.se

Stavmönster
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N
Ek Andante

N
Ek Finale

R

N
Ek Concerto vit

N
Ask Andante vit

NATURLIGT SOM
OBEHANDLAT TRÄ
Ett golv som behandlats med Live Pure förmedlar ett intryck av nysågat
virke i sitt naturliga tillstånd. Ytan ser naturligt ljus ut och bevarar träets
personlighet – samtidigt som den är mycket tålig.
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Öppen plan lösning med stora
glaspart ier bjuder in naturen.
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Ett golv av valnöt ger ett
varmt och exklusivt intryck.
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Detta golv är med sin lyster
och livliga toner, väl förankrat
i den nordiska designen.
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Golv | 1: Ek Andante vit, Castle Plank | 2: Ask vit, Plank | 3: Ek Concerto vit, Stavmönster | 4: Ask Andante, Plank
| 5: Ek Ebony, Castle Plank | 6: Valnöt American, Plank | 7: Ek Warm Cotton, Castle Plank | 8: Ek Horizon, Castle Plank

Plank
N
Ask Andante vit

C

Ek Andante/ Nature

Ek Vivo

U

C

Ek Mild Grey

N

Ek Rökt

N

R

R

N
Ek Warm Cotton

R

U

C
Ek Chalk Black

U

C

U

C

Ek Horizon

Ek Pale White

U

N
Ask Andante

Ek Animoso/ Rustic

Ek Grey Harmony

U
Valnöt

Ek Andante vit

N

R

N

C
Ek Ebony

Att välja golv kan vara en krävande
process. Logga in på:
boen.com/se/produkter
och hitta det perfekta golvet!
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HITTA DITT GOLV
- BOEN Floorfinder

