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Naturens skjønnhet 
i hjemmet ditt. 
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Tregulv med matt glans er fortsatt en sterk 

trend. Dette gjelder også lakkerte over-

flater, som er verdsatt for sin silkeskim-

rende fremtoning og sin elegant utseende. 

Men utover dette skal de selvsagt også 

være svært slitesterke, og det var denne 

referansen som førte til at vi utviklet BOEN 

Live Matt Plus. Slitesterk, litt mattere enn 

BOEN Live Matt, og med et naturlig utse-

ende som fortsatt tilbyr en herlig grad av 

eleganse. 

Det spesielle med vår nye overflatebe-

handling, BOEN Live Matt Plus, er ikke 

bare synlig for øyet. 

Det er i detaljene at BOEN Live Matt Plus 

virkelig imponerer. Denne innbydende og 

beskyttende overflatebehandlingen kan 

nå også påføres på børstede overflater, 

noe som forsterker dens myke, matte 

kvalitet. BOEN Live Matt Plus trenger også 

gjennom de minste porene i treet, noe 

som betyr at det nå til og med er mulig å 

forsegle planker med fas. 

Dette er en skikkelig nyhet i BOEN-serien, 

og takket være ny teknologi har vi skapt 

en merkbart forbedret mattlakkert over-

flate av en type som aldri tidligere er sett 

fra BOEN.

For oss i BOEN er treets naturlige skjønnhet noe som ikke kan kopieres. 
Derfor gjør vi alt vi kan for å beholde og fremheve det særegne utseendet og 
følelsen treet gir. For å hindre flekker og skader må den slipte, råe overflaten 

behandles. For oss går beskyttelse og naturlighet hånd i hånd. Det viser vi igjen 
med en forbedret mattlakk som vi kaller for BOEN Live Matt Plus.

Live Matt Plus 
Naturlig, elegant look – 
med perfekt beskyttelse. 

Neste generasjons mattlakk teknologi for 

pigmenterte, børstede overflater på faset 

plank: 

► For pigmenterte, børstede mattlakkerte 

 overflater

► Forbedret beskyttelse mot smuss og væsker

► Svært naturlig og autentisk utseende

► Tilgjengelig i tre farger: Soft Brown,  

 Fresh White, Medium Grey



Overflate: Live Matt Plus lakk, 

børstet, 2-sidig fas

► FCG8K4FD, plank 138 mm

► FCGVK4FD, Castle plank 209 mm

Dimensjoner: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

► Mellomsjikt: 8,8 mm

► Undersjikt: 1,7 mm

Låseteknologi: 5G Click 

Gulvvarme: Velegnet

Eik Soft Brown
Det finnes gulv som ønsker deg velkommen 

straks du kommer inn i et rom. Eik Soft 

Brown er et slikt gulv. Så rustikt vakkert, så 

uendelig naturlig og med en intensitet som 

imponerer. Overflaten er ikke bare nydelig 

matt, men beskytter også gulvet mot smuss, 

støv og væsker.

Eik
Soft Brown
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Eik Fresh White
Den friske tonen til Eik Fresh White minner 

om det myke lyset i nord. Et gulv som gir 

rommet et avslappet skandinavisk uttrykk;  

koselig, behagelig, lett og lyst. Her 

balanseres tilsynelatende motsetninger: 

hygge og letthet, komfort og purisme.

Eik
Fresh White

Overflate: Live Matt Plus lakk, 

børstet, 2-sidig fas

► FEG8K4FD, plank 138 mm

► FEGVK4FD, Castle plank 209 mm

Dimensjoner: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

► Mellomsjikt: 8,8 mm

► Undersjikt: 1,7 mm

Låseteknologi: 5G Click 

Gulvvarme: Velegnet
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Eik Medium Grey
Grå nyanser gir Eik Medium Grey-plankene 

en nydelig, naturlig råhet. Deres autentiske, 

elegante utseende er forbedret av Live 

Matt Plus. Den matte finishen fremhever 

virkelig effekten av dette statement- 

gulvet, og gjør det robust, motstandsdyktig 

og underbygger dets stilfulle skjønnhet.

Eik
Medium Grey

Overflate: Live Matt Plus lakk, 

børstet, 2-sidig fas

► FDG8K4FD, plank 138 mm

► FDGVK4FD, Castle plank 209 mm

Dimensjoner: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

► Mellomsjikt: 8,8 mm

► Undersjikt: 1,7 mm

Låseteknologi: 5G Click 

Gulvvarme: Velegnet
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Våre to nye produkter er brede plank med 

et toppsjikt av røkt eik. Det betyr at slite-

sjiktet er lettrøkt eik som gir en myk, mørk 

grunntone. Det naturlige tremønsteret 

fremheves på en fascinerende måte med 

transparent eller hvitoljet overflatebe-

handling, BOEN Live Natural olje. 

Valget er ditt – transparent oljet 
eller hvit oljet. 
Den transparente oljen gir et større 

inntrykk av dybde, og får treet til å se 

varmere ut. Hvitpigmentert Live Natural 

olje underbygger treets livlighet og 

karakter.

Nytt i vårt sortiment for 2022 er gulv som kombinerer rustikke designelementer 
og skandinavisk hygge på en naturlig måte: Eikeplank av lett røkt eik med en 

oljet overflate, vår BOEN Live Natural Olje. For et naturlig utseende 
og myk varme.

Eik Semi Smoked oljet: 
varmere, mykere, naturlig 
forførende. 
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Eik
Semi Smoked

Overflate: Live Natural olje, 

børstet, 2-sidig fas

► EOG84KFD, plank 138 mm

► EOGV4KFD, Castle plank 209 mm

Dimensjoner: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

► Mellomsjikt: 8,8 mm

► Undersjikt: 1,7 mm

Låseteknologi: 5G Click 

Gulvvarme: Velegnet

Eik Semi Smoked
Dette gulvet utstråler en varm og myk 

hyggefølelse. Takket være røyking og 

påfølgende behandling med BOEN Live 

Natural olje skapes det en spesielt vakker 

dybdeeffekt som intensiverer 

fargenyansene.

Live Natural 
Olje



Eik
Semi Smoked hvit

Overflate: Live Natural olje, 

børstet, 2-sidig fas

► EOG84MFD, plank 138 mm

► EOGV4MFD, Castle plank 209 mm

Dimensjoner: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

► Mellomsjikt: 8,8 mm

► Undersjikt: 1,7 mm

Låseteknologi: 5G Click 

Gulvvarme: Velegnet

Eik Semi Smoked hvit
Hvitpigmentert Live Natural olje under-

bygger treets livlighet og karakter. Gulvet 

utstråler en naturlig friskhet, og passer 

perfekt til den skandinaviske interiørstilen. 

Det kan med hell kombineres med «harde» 

materialer som betong, stål og stein, hvor 

gulvet danner en naturlig, varm kontrast.
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Live Natural 
Olje



11111111

Eik Semi Smoked, Castle plank
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Disse gulvene har fantastiske overflater 
du rett og slett må ta på! 
Vi tilbyr nå våre populære gulv Eik Indian 

Summer og Eik White Nights med dobbelt 

børstet overflate. Med denne overflatebe-

handlingen fjernes de mykere delene av 

treet forsiktig ved å børste dem to ganger 

i fibrenes retning, frem og tilbake. Dette 

bringer de hardere kvistene til overflaten, 

og skaper en treoverflate med en 

særegen, naturlig struktur og et mer 

intenst utseende. Våre dobbelt børstede 

tregulv føles helt spesielle å gå på, noe 

som gjør dem til en fantastisk deilig 

opplevelse.

Slående struktur og forbedret robusthet 
Våre nye dobbelt børstede gulv er svært 

robuste takket være at de mykere delene av 

treet fjernes. Små riper og merker vil være 

mindre synlige. Strukturen skjuler også 

smuss og småskader uten at støv eller skitt 

fester seg til overflaten. Men det vakreste 

ved gulvet er uten tvil at denne karakteris-

tiske dobbeltbørstingen virkelig fremhever 

treets struktur, og gjør det til et ekte 

statementgulv. Helt uten å endre fargen.

Våre børstede produkter er svært populære, ikke minst fordi de 
kombinerer et uttrykksfullt utseende med en deilig følelse. 

Med en dobbelt børstet overflate tar vi nå bokstavelig talt ting til 
et dypere nivå: Dobbeltbørstet for et intenst utseende.

Dobbelt børstete,  
brede plank: Dobbelt så intenst 
og uttrykksfullt. 
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Overflate: Live Natural olje, 

dobbelt børstet, 2-sidig fas

► SWGVVMFD, Castle plank 209 mm

Dimensjoner: 14 x 209 x 2200 mm

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

► Mellomsjikt: 8,8 mm

► Undersjikt: 1,7 mm

Låseteknologi: 5G Click 

Gulvvarme: Velegnet

Eik White Nights
Dobbelt børstede, lyse eikeplank med sorte aksenter: Det er Eik White Nights i et nøtteskall. 

Hvitpigmentert Live Natural olje trenger dypt inn i den børstede trestrukturen, og skaper et 

lyst, raffinert utseende. De synlige kvistene skimrer på en naturlig og autentisk måte, noe 

som gjør dette gulvet helt unikt.

Eik
White Nights

Live Natural 
Olje
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Overflate: Live Natural olje, 

dobbelt børstet, 2-sidig fas

► SVGVVKFD, Castle plank 209 mm

Dimensjoner: 14 x 209 x 2200 mm

► Slitesjikt: ca. 3,5 mm

► Mellomsjikt: 8,8 mm

► Undersjikt: 1,7 mm

Låseteknologi: 5G Click 

Gulvvarme: Velegnet

Eik Indian Summer
Fullt av karakter og med livlig tremønster. Eik Indian Summers gyllenbrune fargespill  

er like fascinerende som høstløvet. Kvist og fargevariasjoner intensiverer opplevelsen,  

og dette understrekes av en dobbelt børstet overflate og behandling med Live Natural olje. 

Til sammen gir dette et meget naturlig og eksepsjonelt utseende og følelse. 

Eik
Indian Summer

Live Natural 
Olje



Eik White Nights, Castle plank
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Finn ditt 

favorittgulv! 

BOEN Bruk AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit 
boenbruk@boen.com

Opplev det perfekte gulvet 
i vårt digitale showroom på: 
boen.com/nb-no/produkter


