
Træ er et naturligt produkt. Hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Farven vil ændre sig ved eksponering af lys. 
En hovedregel er at mørke træsorter efterhånden vil få en mere gylden tone og lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Miljø- og produkt-
billeder på hjemmesiden er kun ment som en vejledning, og det færdige produkt kan afvige fra billederne. Store knaster skal være 
spartlet, men små åbninger i træet kan forekomme. 

BOEN sorteringssystem
Træ er et naturprodukt. Nogle træsorter har et forholdsvis roligt farvespil. 
Andre, som eg, har variabel struktur med vekslende farvespil fra roligt til rustikt. 
Udvalget er stort – find det der passer dig bedst. 

Besøg vores digitale showroom for at 
få et bedre indtryk af gulvet struktur 
og farve: 
https://boen.com/da-dk/produkter/parket/

SELECT
Jævne farve overgange og 
et roligt farvespil, små kvist.

NATUR
Et mere livligt farvespil med elementer 
af knaster og kærnetræ.

RUSTIKAL
Struktur og levende vækst, groft farvespil 
med elementer af større knaster overflade 
træ/kernetræ.

Plank og Maxi bliver klassificeret efter EN13489, fri klasse (BOEN klasse).
Stav, Prestige og Traffic bliver klassificeret i henhold til     ,       og       EN13489.

Adagio, Select

Andante, Natur, Jazz

Finale, Concerto, Contract, Basic, Gospel

Animoso, Bellevue, Country, Rustic, Traditional, Pop, Funk

Marcato, Baltic

Vivo, Canyon, Rock

Espressivo

SELECT NATUR RUSTIKAL



Godkendt knaster:

► Hele knaster op til 5 cm (diam.)
► Spartlede knaster op til 2 cm (diam.)
► Sprukket, spartlede knaster  
 optil 4 cm (diam.)
► Kattepoter

Tilladt splint:

► Splint ikke tilladt

Tilladt struktur i træværket: 

► Evt. markhul (maks. 3 pr. bræt)
► Flaskeskåret
► Spejl/margstråler

Godkendte farvevariationer:

► Naturlige, moderate farvevariationer  
 tilladt.

Adagio
Sorteringsbeskrivelse
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Nøgleegenskaber:
► Strukturen til kantskåret og flaskeskåret

Nøgleegenskaber:
► Spejl

Nøgleegenskaber:
► Sprukket knaster

Nøgleegenskaber:
► Splint

Nøgleegenskaber:
► Friske knaster

Nøgleegenskaber:
► Kattepoter

Nøgleegenskaber:
► Måneringe

Nøgleegenskaber:
► Knast skåret på langs

Nøgleegenskaber:
► Barkslag

Nøgleegenskaber:
► Flaskesprækker

Generelt
Egenskaber ved egetræ


