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Redan år 1641 började arbetet med förädling 

av trä på två små sågbruk i det natursköna 

Sör- Norge.

Vårt norska arv har gett oss erfarenhet och 

skickligt hantverk som gör våra produkter unika 

på den internationella marknaden. Med rötter 

och erfarenhet som tar oss mer än 350 år 

tillbaka i tiden, får vi styrka till att vara modiga, 

nyskapande och kreativa.

En äkta passion för trender inspirerar vår 

produktutveckling och håller oss relevanta 

och märkbara i den snabbt skiftande 

interiörvärlden.

För att hjälpa oss att möta kraven av 

mångfald, stil och kvalitet har vi bjudit in några 

av våra kunder och partners för att dela sina 

tankar och erfarenheter med oss. Besök gärna 

vår hemsida – här kan du visualisera golv i 

olika stilar och rum, välja träslag, ytskikt, färg, 

dimensioner och mönster. Det handlar om din 

stil, ditt golv.

Välkommen till en värld av trägolv. Trägolv som 

lagts med känsla, stil och skickligt hantverk.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



Det är inte bara ett golv! Det är en av 
de största ytorna i rummet. Den delen 
du är i störst kontakt med när du går 
från rum till rum.

Vi har ett stort spann av färger du kan 

välja mellan, från mörkt till ljust. 

3-lamells eller 2- lamells trägolv, med ett 

stort urval av bredder och format. Från de 

mest exklusiva till de ekonomivänliga – vi 

har trägolvet som passar dig.

Några träsorter har ett relativt lugnt 

färgspel. Andra, som ek, har skiftande 

struktur med färgspel från lugnt till rustikt.

Ytskiktsbehandling och olika borstade 

tekniker framhäver träets karaktär, som 

spänner från den mycket tydliga till 

den taktila upplevelsen. Tänk också på 

detaljerna, och välj trapp och fotlister i 

samma färg och material som golvet. Det 

gör att rummet verkar större och skapar 

en helhet.

Äkta hållbarhet!
När träden möter sin naturliga bortgång 

och kan fällas, får de ett nytt liv genom 

att ombildas till ett vackert trägolv. – och 

en ny generation träd planteras samtidigt. 

När ditt golv efter många år når slutet 

av sin levnadstid kan det återvinnas och 

cirkeln är sluten. 

Varför välja 
BOEN trägolv?
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VI GER TRÄDEN 
NYTT LIV
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Ek Natur Maxi, Live Pure

Lyft in naturen med trägolv från BOEN. Använd naturenliga färger till att skapa din egen unika stil.



Den tidlösa färgen brunt är inspirationen bakom 
våra nya golv. De olika bruna tonerna finns i 

jorden, i skogen och i bergen.

VÅRA NYA GOLV

Vi är stolta över att kunna presentera fem 

nya golv med vår Live Pure- ytskiktsbe-

handling. Ek Brazilian Brown, Ek Elephant 

Grey, Ek Ginger Brown, Ek India Grey och 

Ek Warm Grey. Dessa är mångsidiga golv 

som kan användas i olika miljöer, beroen-

de på din egen stil.

Att byta golv behöver inte betyda en 

totalrenovering. Det handlar om din stil 

och ditt golv.

Hur du går tillväga är helt upp till dig, no-

tera dock att vi gärna guidar dig genom 

förloppet.

Alla våra nya golv har den innovativa 

Live Pure- ytbehandlingen som ger golvet 

ett naturligt utseende och gör att färgen 

håller sig över tiden. Live Pure är en ytbe-

handling som skyddar golvet från damm, 

smuts, vätskor och vissa kemiska medel. 
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Ek Warm
Grey

Nytt
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Ett naturligt golv med gråtoner 

frambringar ett lugnt och rent 

intryck. Detta är ett vackert golv 

som ligger mot det beiga hållet av 

den bruna färgpaletten.

Värm upp

VÅRA NYA GOLV

Besök boen.com/nyaprodukter för att läsa mer om Ek Warm Grey

GE RUMMET EN VARM 
OCH LUGN TON

Jotun LADY Pure Color 8222 Krydderurt



Ek India
Grey

Nytt
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VÅRA NYA GOLV

Kombinationen av brunt och grått 

ger golvet ett livligt och säreget 

utseende. Dessa två färger är 

jordfärger som framkallar en 

känsla från naturen. 

Mystik och värme

INSPIRERAT AV ASIENS 
FÄRGRIKA KULTUR

Besök boen.com/nyaprodukter för att läsa mer om Ek India Grey

Jotun LADY Pure Color 20120 Organic Red



Ek Ginger
Brown

Nytt
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VÅRA NYA GOLV

Ett varmt golv som med sina 

skapande kännetecken ger ett 

gyllenbrunt utseende och känslan 

av rustikt, obehandlat trä.

Känslan av rustik

LÅT NATURENS SINNEN 
SKAPA DIN STIL

Besök boen.com/nyaprodukter för att läsa mer om Ek Ginger Brown

Jotun LADY Pure Color 7613 Northern Mystic



Ek Elephant
Grey

Nytt
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VÅRA NYA GOLV

Ett mörkare brunt golv med 

nyanser av grått och kvist som 

fyllts med svart spackel, gör att 

detta golv verkligen urskiljer sig.

Dunkel

GÖR DITT HEM 
MAJESTÄTISKT OCH OTÄMJT

Besök boen.com/nyaprodukter för att läsa mer om Ek Elephant Grey

Jotun LADY Pure Color 2859 Whispering Red



Ek Brazilian
Brown

Nytt
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VÅRA NYA GOLV

Med sin djupa, mörka bruna färg 

och den vackra strukturen ger 

detta golvet en lugn och 

värmande känsla.

Lugnt och värmande

VARMA NYANSER AV 
STRUKTUR OCH LJUS

Besök boen.com/nyaprodukter för att läsa mer om Ek Brazilian Brown

Jotun LADY Minerals 10683 Cashmere



Ek Adagio 
Nytt
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Click
System

Dimension

Tjocklek: 14 mm

Bredd: 138 mm

Längd: 690 mm

5G Click, 3-skikt och flytande läggning
I ett samarbete med vår leverantör Välinge 

kan vi äntligen presentera en lösning som 

motsvara vår standard och kvalitetskrav. 

BOEN fiskben Click är lösningen som 

uppfyller behovet på både ”gör det själv” 

marknaden och den professionella 

marknaden. 

Detta är fiskbensmönster som kan läggas 

av slutkunden och är produkten som ger 

trägolvsläggaren valmöjligheten mellan en 

flytande läggning och limmad installation.

5G Click system 
Baserat på det bästa Click-låssystemet på marknaden 

kan brädorna justeras exakt och sättas samman utan 

att använda lim eller specialverktyg.

BOEN fiskben Click
Fiskbensmönster är en iögonfallande detalj som gör att ditt golv sticker ut.
Det tidlösa golvmönstret kan skapa en klassisk atmosfär eller vara en modern detalj, 
allt beror på din egen stil.



VARMA FÄRGER SKAPAR EN 
NATURLIG ATMOSFÄR

Ek V
ivo

, C
ast

le 
Plan

k

Liv
e P

ure

Ferm Living

Hübsch
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Menu.as

Ferm Living

Ek Vintage White, Castle Plank

Trender
En trend är något som pågår över en viss 

tid – en ändring eller utveckling i en 

generell riktning. Inom interiördesign är det 

detta som gör trender intressanta att följa 

och underhållande att leka med.

Du behöver inte ändra stil baserat på en 

trend, bara följ det du tycker om och gör 

justeringar du ser passar in. Detta är 

nyckeln till att hitta din personliga stil. 

Använd trender som en källa till inspiration 

och samla föremål som du tycker du känner 

dig tillfreds och komfortabel med i ditt hem.

Vi har samlat tre aktuella trender. Dessa är 

intressanta trender som utvecklar sig med 

tiden och baserar sig på hur vi lever våra liv.

De fokuserar inte på en specifik detalj, utan 

mer på de olika aspekterna av hur vi förän-

dras med tiden. Det gör dessa trender 

naturliga och ingivande, och enkla att ha 

det behagligt med.



Boho
Som motsatsen till minimalistisk och 

modern omsluter Boho en ”mer är mer” 

– filosofi. Som en symfoni av färger, textur 

och mönster är detta en av de stilar som 

blandar sig med olika tidsepoker och 

kulturer.

De oförutsägbara, ovanliga och livliga 

blandningarna strävar för att Boho 

symboliserar ett bevis för moderna 

förnimmelser och avslappnande, 

sorglösa omgivningar.

Ek Antique, Chaletino

The Hunter Greenhouse – Tannersville, NY The Hunter Greenhouse – Tannersville, NY

@Frizzyninja

Atelier Ribe
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Modern

Mid-Century Modern

Ordet ”modern” betyder ”för ögon-

blicket”, något som gör denna stil svår 

att definiera. Denna stil är unik på 

grund av att den lånar drag från 

många andra estetiska linjer.

Modern interiördesign är i ständig 

utveckling, och det som gäller idag 

kan ändra sig i loppet av några få år, 

delvis på grund av tillgängligheten av 

nya material och produkter. 

Mid-Century Modern-stilen är sannolikt en 

av de mest produktiva stilarna genom 

tiderna. Denna stilens popularitet baserar 

sig på många faktorer; rena linjer, milda 

organiska former, en kärlek till olika material, 

vikten på funktionalism och det bästa av 

30-, 40,- 50- och 60-talets arkitektur och 

designklassiker.

Mid-Century Modern-stilen är en tidlös, evigt 

elegant linje som aldrig ser ut till att mista 

sin dragningskraft.

TRENDER

Ek Grey Pepper

Bok Animoso
&Tradition Menu.as

Menu.as

Atelier Ribe



Välkommen till Norges huvudstad. Skogens, trollens 

och Skrik- tavlans hem. Men invånarna här är också 

kända för sina mysiga hem.

Möt Marianne och hennes familj.

ETT NATURLIGT INTRYCK
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’Jag älskar den 
naturliga glöden i 
mitt nya trägolv’

Ek Andante vit, Castle Plank, Live Pure
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Jag har en stor passion för inredning. Det har jag haft sedan jag var 

liten, så det är fantastiskt att kunna arbeta med detta. Jag började 

tidigt på sociala medier och startade med interiörbloggning för tio 

år sedan. De sista fem åren har jag haft ett instagramkonto som 

har kommit till att bli ett av Norges största, med 140. 000 följare. Jag 

arbetar med att inspirerar andra och därför är det nödvändigt att 

jag känner mig stolt över inredningsdesignen i mitt eget hem.

Det är viktigt för mig att det finns en helhet i mitt hem och då vi 

flyttade till Ullern för fyra år sedan, började vi med en total-

renovering av vårt hus – ett tegelhus från 1952. Det tog lite tid innan 

vi bestämde oss för våra golv, för det skulle bli pricken över i:et.

Ek Andante vit
Castle Plank, Live Pure

‘Det var viktigt för oss 
att BOEN tar hänsyn 
till miljön genom hela 
förloppet’

ETT NATURLIGT INTRYCK



Besök boen.com för att läsa hela historien.

Live Pure är en miljövänlig, lackerad 
ytbehandling som inte avger några 
farliga gaser eller ämnen, samtidigt 
som den gör toppskiktet starkt.

Många säger att golvet är den femte väggen, något jag 

verkligen håller med om.

Jag valde ett ljust golv för att få en större rumskänsla och 

det passar bra tillsammans med de mörka 

designdetaljerna jag har för övrigt i hemmet. Det kan 

också vara väldigt läckert med mörka golv men det 

beror lite på ens preferenser. Vi valde Ek Andante vit Live 

Pure och är supernöjda. Jag använder hemmet som en 

arbetsplats, barnen leker här och vår hund springer runt, 

så det var viktigt att golvet skulle tåla mycket. Nu har vi 

haft golvet i ett år och det är lika fint som när det var 

nylagt.

Det är inte svårt att lägga trägolv, det 

går ganska fort. Vi hade tänkt göra det 

själva men med en jäktig vardag, 

bestämde vi oss för att ta hjälp av en 

hantverkare.

När det gäller inredning så tycker jag 

om att mixa lite olika stilar. Jag har 

tillsynes en klassisk bohemisk stil. Jag 

tycker om den klassiska touchen som är 

lite sofistikerad, blandat med mörka 

färger. Jag älskar känslan av att föra in 

det anrika i vårt hem genom att 

komplettera med några gamla möbler.
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Jag älskar att leka med 
mönster – jag älskar mitt 
nya trägolv

Jag fann den vackraste mattan jag någonsin 

sett på en marknad i Marrakech. Mattan var 

gedigen, så planen var att den skulle skickas 

hem till mig i en container men jag hade inte 

hjärta att skiljas från den. Jag fick en god vän till 

mig som jobbar i mattindustrin, till att paketera 

den i en 25 liters väska. Mattan kom hem och 

den är en av mina saker som jag verkligen är 

glad för. Den är av 100 % ull och passar perfekt 

tillsammans med värmen och glöden i det fina 

trägolvet. 

Trägolv är ett intryck av naturen och det för 

naturen in i hemmet – som för mig är väldigt 

viktigt. Jag älskar trästrukturen i golvet. Genom 

att lägga samma typ av trägolv i hela huset, 

uppnådde vi en känsla av helhet. Listerna är 

likadana som golvet, något som rammar in 

rummet och ger intryck av en större golvyta. Att 

golvets plankbredd också är så pass brett som 

209 mm ökar rummet väsentligt. 

Jag är förundrad över hur golvet förändras 

genom årstiderna. Eftersom det är ett levande 

material ändras utseendet genom hela dagen, 

beroende på hur ljuset faller.

Det är otroligt att golvet är nästan helt 

underhållsfritt. Det är inarbetat med Live Pure, 

en miljövänlig lack som inte avger några farliga 

gaser eller ämnen. Plus att det gör golvet 

slitstarkt. Under detta året har vi faktiskt inte gjort 

något annat än att tvättat det med vatten, dock 

begränsat med vatten – det är viktigt.

Kort tid efter det att golvet var färdig lagt hörde 

jag en kraftig duns. En av mina större tavlor föll 

ner på golvet och jag trodde nästan inte att det 

var möjligt när jag såg att där nästan inte var 

någon skada på golvet. Det var lite härligt att 

uppleva, för då förstod jag att golvet tål en del 

och att vi tryggt kan gå på det och göra våra 

dagliga rutiner utan att vara oroliga.

ETT NATURLIGT INTRYCK



GOLVET ÄR DEN VIKTIGASTE 
INREDNINGSDETALJEN I ETT HUS

Thomas Steinsvik äger 
Steinsvik Parkett og 
Gulvsliping. Han har 
arbetat som golvläggare 
i 16 år och har stor 
erfarenhet inom olika 
aspekter av golvläggning.

Golvet är den viktigaste 
inredningsdetaljen i ett hus
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Som golvläggare har jag arbetat med ett stort 

antal projekt, som privathus, kulturbygge, 

sportsgolv, stugor och olika byggprojekt. Numera 

fokuserar jag mig mest på privathusmarknaden. 

Detta gör mitt arbete intressant eftersom varje 

kund väljer olika golv till sina hem.

Golvet är sannerligen den viktigaste 

inredningsdetaljen i ett hus och varje kund och 

dess hus är unikt. Det är viktigt att börja med det 

grundläggande i golvläggning, nämligen 

undergolvet. Det måste vara rakt och färdigt för 

golvläggningen. Vidare måste du bedöma vilket 

underlag du föredrar, avståndet från golvet till 

väggen, samt känslan du önskar skapa med 

valet av golvtyp och färg.

Mitt personliga tycke är när lister och golv 

matchar, på så sätt ger det ett helhetsintryck. 

BOEN erbjuder ett fantastiskt urval av golv med 

matchande listverk i många olika färger och 

ytskikt. Det är också möjligt att få 

trappbeklädnader i samma material som 

trägolvet.

Trappan är en högt värderad och funktionell 

inredningsdetalj. Matchande trappor är länken 

som skapar helhet och kontinuitet mellan de 

olika golven i ditt hem. 

Lister och trappnosar gör golvet komplett

DEN PERFEKTA MATCHEN 
TILL DITT TRÄGOLV

De flesta kunderna föredrar ett golv som kräver 

lite dagligt underhåll. En ny trend är att kunder 

väljer ett mer rustikt golv som på grund av sitt 

utseende är mer ”förlåtande” för slitage. 

Ytbehandling är också något kunden bör 

värdera när man väljer en produkt. Fördelen 

med oljat trägolv är att där som det får en 

mindre skada, är det oftast mindre svårt att 

reparera än vad många kanske tror.

När det kommer till formatet finns där många 

möjligheter, stavmönster, klassiskt plank, brett 

plank eller Chaletino plank. Ett bra tips till kunder 

med stram budget är att välja ett bredare golv i 

hall och kök, och lägga ett 

3-stavs golv i samma färg i sovrum och mindre 

rum där golvet inte är så framträdande. 

BOEN har lyckats skapa en fin och slät kant på 

trappsteget. Trappor kan vara väldigt glatta och 

BOEN fick den geniala idén att ha en inbyggd 

anti-slip rand på trappkanten. 

SNICKAREN



Hong Kong – en stad där det finns något för alla.

Oavsett om det handlar om natur eller arkitektur.

DET HANDLAR OM KÄNSLA
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‘DEN NYA TRENDEN KOMMER ATT 
INSPIRERAS AV INDIVIDUALITET’

Stilar ändrar sig 
kontinuerligt, ett trägolv 
är tidlöst

Patrick Leung och Joey Ho är 
partners i Pal Design Group, 
en stor arkitekt- och design-
firma med verksamhet över 
hela Hong Kong och Kina. De 
påverkar varandra, samtidigt 
som de delar samma filosofi 
om att inspirera människor. 
Deras val av material har ett 
gemensamt mål; funktional-
itet, hållbarhet och skönhet. 
Material till inredning bör 
vara något genuint, från 
naturen, och en av deras 
preferenser är trä på grund av 
dess värme och struktur.
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Jag har arbetat med inredningsdesign i 27 år. 

Jag anser att inredningstrenderna speglar hur 

vi lever vårt dagliga liv. En av de nuvarande 

trenderna är Al, med ett nytt skifte för nästa 

generation. Men folk önskar fortsatt något mer 

emotionellt som tillåter dem att komma i 

kontakt med deras livsstil. Ett uttryck för – och 

en komplettering av deras individualitet. I alla 

mina projekt väljer jag rena, naturliga färger. 

Jag älskar när man kan se den råa texturen 

och färgerna i materialet. Ursprunglig och 

naturlig går aldrig ur modet. Det samma gäller 

golv, där materialet ska prata för sig själv och 

ha en naturlig färg som stämmer in 

tillsammans med möbler och interiören. Jag har 

många års erfarenhet av BOEN men jag 

kommer fortfarande ihåg första gången vi var 

färdiga med en installation och hur jag 

verkligen kände det enkla, råa materialet i 

trägolvet. BOEN kan verkligen göra en skillnad 

i rummet på grund av sin naturliga touch.

Game changers

Naturen är min favoritfärg

Joey Ho Partner hos PAL Design Group/ Representant för Hong Kong Interior Design AssociationBesök boen.com för att läsa hela intervjun.

Dr. Patrick Leung Grundare av Pal Design Group

Jag har använt mig av BOEN de senaste 20-30 

åren som jag har varit inredningsdesigner på 

PAL. Vi arbetar med utställningslokaler, 

klubbhus och lyxlägenheter där kunderna är på 

jakt efter bara det bästa – något extraordinärt. 

Det är en snabbt växande marknad eftersom 

trenderna skiftar snabbt och internationella 

produkter är mer tillgängligt. I denna del av 

världen hade vi aldrig sett några liknande 

golvkonstruktioner som de från BOEN. I början 

tyckte inte mina kunder att det var luxuöst nog, 

men jag var övertygad om att dessa 

avancerade produkterna var mycket enklare att 

installera, renare och mer stabila än något 

annat material på marknaden. Jag uppmanade 

kunderna till att installera trägolv och allt 

ändrade sig för ca. tio år sedan. Nu har alla 

det. Equal, PAL och jag, pionjärerna som 

introducerade BOEN och trägolv till denna del 

av världen, är stolta av att kunna säga att vi 

bidrog till denna förändring.

DET HANDLAR OM KÄNSLA



Philip Lau och dottern Kitty arbetar 
tillsammans i familjeföretaget Equal.
De är marknadsledande på trägolv och 
promotar BOENs produkter till sina kunder. 
Med en stor kundbas är de väl bekanta med 
dagens trender och kundpreferenser på den 
asiatiska marknaden. 
 
 
Vi har arbetat med trägolv i flera årtionden. 

Denna typ av golv har ett borstat ytskikt och 

naturlig textur. Den naturliga texturen är 

tilltalande för kunderna, för att den för hemmet 

närmare naturen.

När det gäller färger är trägolv i ljusa träsorter 

oerhört populärt bland våra kunder och jag tror 

denna popularitet kommer till att fortsätta. Ljusa 

färger skapar en behaglig bakgrund till olika 

inredningsmiljöer, med ett elegant intryck som 

enkelt passar in med möbler och tapeter. Våra 

kunder är förtjusta i den skandinaviska stilen, 

som med sin luftiga och rena bakgrund tillåter 

dem att experimentera med sin egna 

individuella stil.

En kundfavorit är Live Pure från BOEN. 

Dess naturliga förnimmelse gör den helt unik 

på marknaden. Folk älskar dess djupa, borstade 

ytskikt, slitstark och att den är enkel att 

underhålla.

Rustika ytskikt, med sin naturliga framtoning är 

väldigt trendiga just nu. Emellertid ökar de 

mörka träsorternas popularitet på marknaden. 

Denna stil ger en modern ton till inredningen 

genom att vara mer en ”statement”-detalj som 

för samman rummet.

 

I dessa dagar börjar de yngre generationerna 

bli husägare med egna familjer. De önskar skapa 

sin egna inredningsstil genom att lägga till sin 

personliga touch, originalitet och uttryck vad 

som definierar dem. De föredrar mer rustik 

charm eller mer urbana koncept som ger 

karaktär till designen i deras hem. 

EN VERKLIGT HÄNGIVEN FAMILJ
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Våra kunder älskar den 
skandinaviska stilen, som med 
sin luftiga och rena bakgrund 
tillåter dem att experimentera 
med sin egna individuella stil.

 ‘VI HAR SAMMA STIL.
MEN VI TYCKER OM OLIKA GOLV

DET HANDLAR OM KÄNSLA



‘JAG ANSER BOEN ÄR EN 
AV MARKNADSLEDARNA’

Philip Lau Direktör av Equal Ltd., Hong Kong, Beijing och Singapore

’För mig handlar 
det mer om känsla än 
om att sälja’
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Philip och dottern Kitty framför Equals kontor.

Equal Limited etablerades 1992 av Philip Lau, 
som har tio års erfarenhet inom byggsektorn i 
Hong Kong. På en mässa i München 1993 fick 
Lau kännedom om BOEN och blev fascinerad 
av produkterna. Sedan dess har Equal Lid. sålt 
BOEN-golv i Hong Kong och vidare 
expanderat till Beijing och Singapore.

Jag upptäckte BOEN på Domotex 1993. Drivkraften 

av att lära mig mer om produkterna och att 

uppleva dem själv, bestämde jag mig så för att 

köpa BOEN-golv till min lägenhet. Jag ville få en 

total personlig upplevelse innan jag introducerade 

BOEN till mina kunder.

Jämfört med de lokala produkterna av trägolv, var 

jag säker på att BOEN trägolv skulle passa på 

Hong Kong-marknaden. 

Livet i Hong Kong är jäktigt, och kunderna önskar 

en enkel lösning för underhåll av sina golv. 

Live Pure, och också andra lackerade ytskikt är 

överlägsna minimalt underhåll. Kompletterande 

har BOEN ett omfattande urval av användar-

vänliga underhållsprodukter. För närvarande är 

Live Pure bästsäljaren, med sin ultra matta finish 

och enkla underhåll.

För mig har företaget blivit en känsla och det 

handlar inte bara om försäljning. BOEN arbetar 

med att tillmötesgå kundernas krav. Deras 

investering i forskning och design för att utveckla 

nuvarande – och nya produkter visar att de 

verkligen är en pålitlig producent.

För närvarande är det stor konkurrens på trägolv i 

Hong Kong men jag tror BOEN är en av de ledande 

på marknaden. Den asiatiska marknaden har en 

framtida potential med ökad levnadsstandard och 

en blomstrande ekonomi som ger plats för fler 

personliga val. 

Besök boen.com för att läsa hela intervjun.

DET HANDLAR OM KÄNSLA



Det vackra i naturen.

Naturen i det vackra.
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Det vackra i naturen.

Naturen i det vackra.

DET HANDLAR OM KÄNSLA



En medeltida tysk by med sin unika arkitektur 

som sträcker sig från de mest moderna till byggnader 

som tar dig 562 år tillbaka i tiden.

Och mitt i det hela – ett nytt stort köpcenter.

KÄNSLAN AV ATT KOMMA HEM
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‘DESIGNTEAMET ÄLSKAR 
FISKBENSMÖNSTRET’

’En naturlig detalj 
som får kunderna till att 
känna sig hemma’

Lutz Brinkmann är chef 
för byggnadsservicen 
på L&T varuhuset i 
Osnabrück. Han har 
ansvaret för renoveringen 
av varuhuset, och har 
ett team på 16 anställda 
extra för att administrera 
externa specialistarkitekter, 
ingenjörer och 
projektledare. 
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Jag har arbetat för L&T de senaste 3 ½ åren men jag 

har känt till företaget länge. Tidigare arbetade jag 

som frilansare med flera större verkstäder i hela 

Nordvästra Tyskland. I en gemensam inledning 

bestämde L&T och jag oss för att gå ihop här i 

Osnabrück. 

L&T har ett stort varuhus i den nya gallerian. På L&T 

har vi antagit ett nytt närmande detaljhandeln som 

kan konkurrera med den ökande populariteten av 

näthandel. Vi har byggt nya lokaler och ändrat dem 

till ett upplevelsebaserat varuhus. Vi erbjuder nya 

event varje vecka, baserat på önskan om att kunderna 

ska få en upplevelse.

Vid sportshuset har vi en gedigen inomhus 

vågbassäng, kallad Hasewelle, något som är unikt för 

en modebutik i Europa. Vi har också en hälsostudio i 

varuhuset. Med hjälp av dessa aktiviteter samt andra 

händelser kan vi kombinera kundupplevelsen och 

försäljningen av sportskläder. 

Vi har valt trägolv i hela varuhuset. Vi har upprättat en 

huvudplan för ombyggnaden av modebutiken som 

kommer att presentera produkterna på ett bättre vis, 

och ge kunderna en härlig upplevelse. 

I planeringsfasen var det klart att golvet har en stor 

inverkan på presentationen. 

Vi eftersträvade en naturlig miljö som får kunderna att 

känna sig hemma, något som liknar det de känner i 

sina egna hem.

Vi rörde oss bort från kalla kakelplattor och PVC-golv 

och önskade något mer behagligt på golvet, som 

trägolv. Valet av golv handlar först och främst om 

kundens feel–good faktor. Vi beslöt oss för trägolv som 

byggmaterial för att ge butiken ett utseende av högre 

kvalitet – något som skulle skapa ett fint ramverk till 

våra kvalitetsprodukter. Upplevelsen handlar inte bara 

om produkterna. Det handlar också om allt som 

omger varorna och skapar en angenäm upplevelse 

för kunderna.

Golvet bör definitivt passa ihop med interiören i 

utställningslokalen men vi valde det huvudsakligen på 

grund av känslan det gav. Designteamet älskar 

verkligen fiskbensmönstret och vi beslöt oss för denna 

golvstilen i L&T utställningslokaler. Vi valde Ek Andante 

Prestige med Live Natural-oljat ytskikt. 

Vi önskade en naturlig färg och ett klassiskt trägolv. 

Därför valde vi det oljade ytskiktet, något som visar 

ytskiktsstrukturen bättre än ett lackerat golv. Att visa 

strukturen och få patina på golvet kommer ge 

karaktär till vår modebutik.

Besök boen.com för att läsa hela intervjun.

KÄNSLAN AV ATT KOMMA HEM
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Både två- och fyrbenta kan njuta på L&T.

Vi blev introducerade BOEN av vår golvinstallatör, 
Friedrich Heuser från firman Fußboden-Krause. 
Vi har arbetat tillsammans i nio år och vi kan alltid 
lita på arbetet han gör. 
Han hjälpte oss att välja trägolv och rekommende-
rade BOEN.

Vi hade aldrig sett BOEN trägolv i verkligheten, bara 

på bild. Vi besökte deras utställningslokal och BOEN 

trägolv var exakt det vi var på jakt efter. Både ytskikt-

strukturen och färgerna gjorde det så uppenbart att vi 

kom att välja trägolv från BOEN.

I designfasen av den nya utställningslokalen reflekte-

rade vi över hur golven skulle komma att förändra sig 

under de faktiska försäljningsförhållandena.  Med tiden 

utvecklar ytskiktsstrukturen sig, speciellt i områden där 

många människor går. Ett golv i en utställningslokal 

kommer inte att förbli rent och felfritt, speciellt inte 

vintermånaderna när folk går in med smutsiga stövlar 

och skor. 

Rengöring av golvet är därför en viktig daglig vana. 

Vi önskar en livfull butik, så materialet i våra golv ska 

vara vitalt. Våra kunder ger oss positiv återkoppling 

av trägolvet från BOEN.  Ytskiktet är av oerhörd hög 

kvalitet och passar så bra tillsammans med butiksin-

redningen och våra produkter. Kunderna berättar att 

det känns bra, nästan som att vara hemma. Det 

slutade med att vara mer än vad vi hade hoppats 

på – kunderna upplever verkligen mys och feel-good 

faktorn som vi önskade! De anställda är också 

positiva till trägolvet. När lokalen och miljön ger dem 

en bra känsla, bidrar det till ökad motivation.

 

Varuhuset genomgår ständigt uppfräschning och 

byggarbeten har pågått de senaste fyra åren. Det är 

nya utbyggnader dagligen och det är ett konstant 

arbete för golvinstallatören och hans folk.

‘Golvet i en utställningslokal 
kommer inte att förbli rent 
och felfritt, särskilt inte vinter-
månaderna när folk kommer 
in med smutsiga stövlar och 
skor’

KÄNSLAN AV ATT KOMMA HEM



Våra golv ger liv åt rummet.
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Våra golv ger liv åt rummet.

KÄNSLAN AV ATT KOMMA HEM



‘SOM GOLVINSTALLATÖR BEHÖVER 
JAG KONSEKVENT KVALITET’

’Det är enkelt att arbeta med, 
så vi kunde snabbt fullfölja 
golvläggningen’

L&T har valt fiskbensmönster 
från BOEN i hela gallerian.
Fiskbensmönstret valdes  
helt enkelt av smakskäl.  
De önskade ett naturligt 
golv som var hållbart 
och lätt att lägga i deras 
utställningslokal.
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Friedrich Heuser Chef Fußboden-Krause

Friedrich Heuser, 54 är chef på 
Fußboden-Krause. De lägger 
underlag, golvbelägg och trägolv. 
Han har arbetat med BOEN 
produkter de senaste 25 åren, 
och är otroligt imponerad över 
leveransen, långvarig kvalitet 
och det breda urvalet av 
produkter.

Jag tillämpar BOEN till både privata och kommersiella 

byggprojekt och väljer från ett oerhört varierande 

produktval.

Som golvinstallatör behöver jag konsekvent kvalitet 

och kan ärligt säga att BOEN produkter är högklassigt 

och hållfast.

Systemets flexibilitet garanterar våra anställda till att 

arbeta oerhört snabbt och effektivt. I L&T-varuhuset 

introducerade jag fiskbensmönstret från BOEN. 

Vi beslöt oss för att limma golvet på grund av den 

stora golvytan i butiken och för det att bullernivån 

skulle reduceras betydligt jämfört med ett flytande 

golv. Ett speciellt flexibelt klister gör att stora ytor kan 

läggas och 2-lamells konstruktionen av golvet, 

reducerar rörelser.

BOEN golv är lätta att arbeta med, så vi kunde snabbt 

färdigställa golvläggningen. I ett varuhus måste 

golvet läggas och behandlas på samma dag så att 

verksamheten kan fungera som vanligt dagen efter.

KÄNSLAN AV ATT KOMMA HEM



Ek Brown Jasper
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BOEN- golv finns i ett brett urval av ytskikt, färger, 

träsorter, design och format för att matcha alla stilar.

Våra rötter och vår erfarenhet ger oss styrka till att 

utforska, vara nyskapande och kreativa.

VÅRT MÅNGFALD AV GOLV
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1

2

3

1
Ask Andante vit 
Plank 138 mm, Live Pure

2
Ek Pale White 
Castle Plank, Live Pure

3
Ek Pearl 
Plank 138 mm
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VÅRT MÅNGFALD AV GOLV

5

4

6

4
Ek White Nights 
Castle Plank

5
Ek Coral  
Castle Plank

6
Ek White Stone
Plank 138 mm



2

3

1

3
Ek Sand 
Castle Plank

1
Ek Mild Grey 
Castle Plank, Live Pure

2
Ek vit
Fineline
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6

5

4

5
Ek Traditional
Chalet Plank

6
Ek Barrel
Castle Plank

4
Ek Grey Harmony  
Castle Plank, Live Pure

VÅRT MÅNGFALD AV GOLV



1

2

3

3
Ek Vintage White
Castle Plank

2
Ek Horizon
Castle Plank

1
Ek Natur 
Prestige, fiskbensmönster
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4

5

6

4
Ek Andante 
Castle Plank, Live Pure

5

Ek Animoso
Mix av 3 bredder 
(209 mm, 181 mm, 138 mm)

VÅRT MÅNGFALD AV GOLV

6
Ek Warm Cotton 
Plank



1 2

3

1
Ek Alamo
3-stav

2
Ek Grey Pepper
Chaletino Plank

3
Ek Antique Brown
Castle Plank



65 

5

6

4Skobutik i Belgien

VÅRT MÅNGFALD AV GOLV

4
Ek Espressivo
Castle Plank

5
Ek Antique 
Chaletino Plank

6
Ek Epoca
Castle Plank



1

3

2

1
Ek Graphite 
Castle Plank

2
Ek Chalk Black
Castle Plank, Live Pure

3
Valnöt
Plank 138 mm, Live Pure
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5

6

4

VÅRT MÅNGFALD AV GOLV

4
Ek Brown Jasper
Castle Plank

5
Ek Antique Brown 
Castle Plank

6
Ek Ebony
Castle Plank, Live Pure
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För in naturen med trägolv från BOEN. Använd naturliga färger för att skapa din egna unika stil.

Ek Mild Grey, Castle Plank, Live Pure



Hur du väljer
golv

Färg

När man ska installera ett nytt golv finns där många faktorer att ta hänsyn till.
Vi har delat upp förloppet så att det blir enklare för dig att välja det korrekta golvet.

Varje träslag har sin egen typiska färg. 

BOEN trägolv kommer i många olika färger 

som passar till en rad många interiörstilar. 

Våra golv framträder i ett stort urval 

av färgnyanser från de helt ljusa till de 

mörkaste mörka. 

Ek Traditional Chalet

Ek Brown Jasper
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boen.com

Format

Det är ytterst få av oss som har en helt genomgående stil i hemmet, 

men ser du närmare på de fyra stilarna vi presenterar, kommer du 

antagligen uppleva att du dras mer till en stil än till de andra.

För att det ska bli lättare att finna just ditt golv, rekommenderar vi 

dig att ta hänsyn till vilken stil som tilltalar dig. Vilken stil känner du 

dig mest komfortabel med hemma?

Läs mer om stilarna på sidan 74-75.

Stilar

Besök vårt digitala showroom för att få bättre intryck av golven: boen.com

FÖLJ OSS på sociala medier och få de senaste nyheterna och aktiviteterna!

Här hittar du info om nya produkter, teknisk information, många tips och inspiration till hur 

du kan förverkliga din interiördröm! 

Stora rum uttrycker plats och luft och detta förstärks om du väljer 

stora golvbrädor. Eller så kan du välja klassiskt 3-stavs trägolv som 

höjer upplevelsen av det naturliga färgspelet i träverket. Sist men inte 

minst har vi 2-lamells konstruktionen som är perfekt för att installera i 

traditionellt mönster, som till exempel fiskben.

Läs mer på sidan 76.

Facebook
facebook.com/boenparkett

Pinterest
boenflooring

Instagram
@boenflooring

YouTube
boenflooring

Linked In
boenflooring

Ytskikt
Golv som är oljebehandlat ser 

nästan ut som att det kommer direkt 

från naturen. Det har en fin naturlig 

karaktär där träverket kommer till sin 

rätt. Lackerade ytskikt är lättstädade 

och finns i både matt och satinblankt.

Läs mer om ytskikt på sidan 77. 
Ek Antique Brown, Castle Plank

Ek Pale White, Plank

Live Matt
lack

Live Natural
olja

Live Pure
lack



Ek Natur vit, fiskben Ask Andante/ Natur

Ek Old GreyEk Traditional vit

Ek Jazz vit

Ask, Live Pure

Ek Andante/ Natur, Live PureEk Andante/ Natur vit Ek Animoso/ Rustik, Live Pure

Ek Concerto vit, Live Pure

Ek Grey HarmonyEk Warm Cotton

Ek Fineline vit

Ek White Nights

Ask Marcato vit

Ek Pale White

Ek Vivo, Live Pure

Ek Pop vit

Ek Vintage White

Ek Mild Grey

Ek HorizonEk Sand

Ek Warm Grey

Ek India Grey Ek Arizona

Ask Andante vit, Live Pure Ask Andante vit Ek Andante vit, Live Pure Ek Concerto vitEk White Stone

Ask Animoso Bok AnimosoLönn Can. Andante   Bok Andante

Ek Coral

Ek Animoso vit

Ek Espressivo vit

Ek Rock vit 

Ek Finale, Live Pure

23 267
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8

67

36789256789JK 6789

6
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7
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6 

789
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8
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789
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789

789 67

67 67 789 6789

7 6

Ek Pearl

6789JK67 6

6789JK

789

9

7

6

BOEN färgsortiment
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Ek Adagio/ SelectKörsbär American Andante Ek Andante/ NaturEk Natur Maxi, fiskben Ek Finale/ Basic

256

Ek Brazilian Brown

789

67

Ek Antique Brown

9JK

Ek Chalk Black Ek Ebony

9 9

Ek Oregon

67

Ek Cordoba 

67

Ek Grey Pepper Ek Graphite

789JK 789

Ek Brown Jasper Valnöt Andante

789JK 7

12356789J3 126

Ek Ginger Brown

Ek Indian Summer

Ek Antique

Ek Espressivo

Ek Barrel

Ek Alamo Ek Honey

Valnöt, Live Pure Ek Elephant Grey

Ek Toscana

789

9

JK

789

789

6789 789

7 789

67

Ek Pop Ek RockEk Jazz Ek GospelEk Blues

8 78 66

Ek Natur, fiskben Ek Indian SummerEk Select, fiskben Ek SavannaEk Adagio Click, fiskben

123 92 65

Ek Vivo Ek EpocaEk Animoso/ Rustik   Ek TraditionalEk Fineline

789 9JK3789 JK7

› Symbolerna visar vilken ytskiktsbehandling vald färg kommer i – se sidan 77 för fler detaljer.
› Symbolerna hänvisar till den stilriktningen golvet passar bäst till – se sidan 74-75 för fler detaljer. 
› Talen visar vilka format vald färg kommer i - se sidan 76 för fler detaljer. 1   TIL  K



Denna stil är full 

av detaljer som har 

bevarats genom 

generationer. Den 

behagliga lättheten 

i den rustika stilen 

understryker en 

naturlig livsstil.

Den nordiska stilen 

är inspirerad av 

landskapet som omger 

oss i Norden. Färgerna 

är ljusa och klara och 

designen är funktionell 

med rena linjer.

Ek Vivo, Castle Plank

Ek Andante vit, Castle Plank 

För din inspiration har vi konstruerat fyra grundläggande stilarter som 
kan vägleda dig när du ska välja golv. Dessa är väl etablerade med en lång 
historia och är lika aktuella framöver. Stilarna kan vara vägledande för dig 
eller så kan du skapa olika detaljer med din personliga stil.

Stilar
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Roa dig med 

färger, former och 

funktionalitet. 

Den urbana stilen är 

personlig och dynamisk, 

med inspirerande 

detaljer som skapar 

humor och värme.

Den klassiska stilen 

är exklusiv, ädel och 

lugn. På ett behagligt 

sätt uttrycker interiören 

gedigenhet och tidlös-

het med en antydan 

av kreativt nytänk.

Ek Grey Pepper, Chaletino

Ek Sand, Castle Plank



Användningsområde: 
Trägolv är praktiskt i många användningsområden men 
livslängden hänger samman med användningsutrymmet och 
underhållet. De olika träsorterna har olika hårdheter som mäts 
i genomsnittlig Brinellhårdhet.

Trägolvets uppbyggnad som stav, plank och de olika ytskikts-
behandlingarna från fabriken kan tillsammans med rätt under-
håll betyda mycket för att golvet håller sig vackert i många år.

Krav för trägolv delas gärna in i olika klasser:

Klass 1 = normal
Trägolv gällande boytor för normalt bruk. 
Undantag av våtrum och entréer/öppningar.

Klass 2 = medium
Trägolv gällande boytor på kontor, mötesrum och konferens- 
rum, dagis och förskolor, som alla har ett frekvent nyttjande. 

Klass 3 = hög 
Trägolv i starkt trafikerade områden; butiker, restauranger, 
entrépartier, skolor, konferenssalar, dansgolv och liknande.

2-lamells trägolv   

01 TRAFFIC 12,5 x 70 x 470 MM
02 PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM
03 MAXI 10,5 x 100 x 833/ 1000 MM
04 FINESSE 10,5 x 135 x 1350 MM

3-lamells trägolv

05  CLICK FISKBENSMÖNSTER 14 X 138 X 690 MM
06 STAVMÖNSTER 3-STAV 14 x 215 x 2200 MM
 STAVMÖNSTER 3-STAV 13 x 215 x 2200 MM
07 PLANK 14 x 138 x 2200 MM
 PLANK 13 x 138 x 2200 MM
08 PLANK 14 x 181 x 2200 MM
 PLANK 13 x 181 x 2200 MM
09 CASTLE PLANK 14 x 209 x 2200 MM
10 CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
11 CHALET 20 x 200–395 x 2000–4000 MM

Format

01

07 09

11

10

04

05

08

02

03

06
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Ytskikt
BOEN erbjuder ett brett urval av varierande ytskiktsbehandlingar.
Vi lägger stor vikt på att respektera naturen och miljön genom hela tillverkningen. 
Varken lack eller olja som används i våra produkter avger skadliga ämnen eller gaser.

           Live Matt lack

BOEN Live Matt är förvirrande likt ett oljat golv. Live Matt är en slitstark och 

reptålig lack med matt glans. Live Matt härdas vid UV-ljus och lacken avger 

inga skadliga ämnen eller gaser.

       Live Natural olja

Live Natural är det oljade ytskiktet från BOEN. Två lager med naturolja 

bestående av naturliga oljor från solros, tistel, soja och naturligt vax 

från carnauba och candelilla knådas, borstas och pressas in i 

träverket. Träverkets porer mättas och oljan torkar på en naturlig väg. 

Slitstyrkan förbättras och det blir en jämnare och mer stabil kvalitet på 

glansgraden. Golven blir också lättare att underhålla.

       Live Pure lack

Live Pure är en nyskapad ytskiktsteknologi som ger BOEN golven en 

uppfattning av obehandlad och ultra-matt finish. Ett ekgolv som är 

behandlat med Live Pure förmedlar ett intryck av nyhugget träverk i sin 

naturliga miljö. Ytskiktet ser naturligt ljus ut och bevarar träets karaktär 

– samtidigt som ytskiktet är mycket motståndskraftigt mot fläckar och sot.

Protected by
Protected by Bona
Live Matt lack blir 
levert av Bona. 
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Ek Mild Grey, Castle Plank, Live Pure

Fullborda en urban stil i ditt hem med trägolv från BOEN. Använd naturliga färger för att skapa din egna unika stil.



Perfekt in i 
minsta detalj
Tillbehör som är skräddarsydda för trägolvet gör ditt golv fulländat. Bland BOENs tillbehör hittar 
du allt som behövs för att skapa helhet i rummet och hjälpmedel som förenklar installationen.

Vi erbjuder listverk i 

matchande färger som 

golvet, tillverkat av våra 

trägolv eller fanér.

LISTVERK

Listverk i samma 
färg som golvet 
gör att rummet 
känns större. 

Bland BOENs tillbehör hittar du underlag till 

trägolv, utrustning för optimal installation 

samt olika lister och trappnosar. 

Se hela produktspektrat på boen.com

TRAPPNOSAR
BOEN erbjuder trappnosar tillverkat av 

trägolv. Detta gör att trapp och golv på 

olika nivåer känns som en helhet.

Ek Warm Cotton, Castle Plank

Genomtänkt!
Listverk och trappa i 
harmoni med golvet.
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Rengöring 
och underhåll
För att ha glädje av ditt golv år efter år bör du välja produkter ägnade åt trägolv. 
Vi har produkter för rengöring och underhåll som tar hand om golvet du valt.

Rengöringsprodukterna är anpassade 

till de olika ytskiktsbehandlingarna. 

Vi rekommenderar att lackerade golv 

rengörs med syntetiskt diskmedel (utan 

innehållande fett) medan oljade golv 

rengörs med golvsåpa (innehållande 

fett).

För att tvätta golvet bör du använda 

det rengöringsmedlet som är bäst 

ägnat åt ytskiktet för ditt golv. Trä 

är känsligt för vatten och det rekommenderas att använda en väl 

urvriden trasa, eventuell spill på golvet bör avlägsnas omedelbart 

och innan det torkar. Vid jämna mellanrum bör du underhålla golvet 

med lämpade produkter. Det gör golvet slitstarkt och slitna ytskikt får 

igen sin naturliga glans.

Du hittar mer 
information om 
rengöring och 
underhåll på 
boen.com och 
BOENs YouTube 
kanal.

Mer information på boen.com

Ek Brown Jasper, Castle Plank



Trä är en naturprodukt. Respektive trä har sin egen struktur och individuella färgkombination. Färgen kommer att förändras vid 
exponering av ljus. En huvudregel är att mörka trätyper efterhand kommer att få en mer gyllen ton och ljusa trätyper blir något mörkare. 
Miljö- och produktbilderna i broschyren är endast avsedda som en färgvägledning, och den färdiga produkten kan avvika från bilderna.

BOEN sorteringsbegrepp
Trä är en naturprodukt. Vissa träslag har ett relativt lugnt färgspel. Andra, 
som ek, har varierande struktur med ett färgspel från rofyllt till rustikt. 
Urvalet är stort – hitta det som passar dig!

Besök vårt digitala showroom 

för ett bättre intryck av golvens 

färgspel:

boen.com

SELECT
Jämna färgövergångar och ett 

lugnt färgspel. I princip kvistfri.

NATUR
Ett livligt färgspel med inslag av kvist 

och ytved/kärnved.

RUSTIKAL
Ett kraftigt färgspel med inslag av 

större kvist och ytved/kärnved.

Adagio, Select

Andante, Natur, Jazz

Basic, Concerto, Contract, Finale

Animoso, Bellevue, Blues, Rustic, Pop

Marcato, Baltic, Traditional

Canyon, Vivo, Rock

Espressivo

SELECT NATUR RUSTIKAL
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Naturen och miljön
BOEN trägolv är en naturprodukt. Som producent av 
trävaror har vi ett viktigt arv att förvalta.

BOEN trägolv består av naturmaterial. Vi har därför en tydlig 

strategi för att säkra att respekten för natur och miljömässig 

hållbarhet tillgodoses både i drift - och produktionsleden. Inom 

BOEN skall vi alltid eftersträva att utveckla gynnsamma produk-

tionsmetoder som är i det mesta möjligt skonsamt för 

omgivningen. 

Merparten av råmaterialet som förädlas av BOEN kommer från 

förnybara resurser, där skogen förvaltas förnuftigt och med hög 

grad av tillväxt. BOENs fabriker följer oavbrutet riktlinjerna från 

FSC® (Forest Stewardship Council®), en erkänd internationell 

certifieringsorganisation. 

BOENs produktmetoder är erkända för sin otroligt höga kvalitets- 

nivå och väl nyttjande av resurser. Timret transporteras snabbt 

till sågverken så att torkningsprocessen kan börja vid en tidig 

tidpunkt, då man undgår missfärgningar i träet. Timret som 

torkas kontrolleras noggrant, något som säkrar golven från 

BOEN att hålla en jämn kvalitet. 

Lamellträgolven är mycket resursbesparande i förhållanden till 

massivt trägolv. Hela 3/5 av produkten består av snabbväxande 

barrved som säkrar i det närmaste en hållfast produkt. Sågspån 

och hyvelflisor är naturliga biprodukter som i sin helhet nyttjas i 

fabrikens eldningsanläggning för torkning, ugnar och varm-

vatten. Produktionsmetoderna hos BOEN efterlämnar inga 

giftiga eller farliga biprodukter.

Våra certifieringar

The Real Wood Wood loggan används 
unikt till auktoriserade producenter som 
är medlemmar i den europeiska bransch-
organisationen för trägolv (FEP). Den 
understryker att användning av trä ger 
ekologiska fördelar.

Produkter som får tilldelat sig Der blaue 
Engel (Blue Angel) har en låg grad av 
utsläpp och hjälper till att säkerställa ett 
sunt inomhusklimat. 

The Forest Stewardship Council® (FSC®) 
är en välkänd oberoende non-profit miljö-
organisation som har som mål att främja 
ett tillvägagångssätt för förvaltning av 
skogen som är miljömässigt lämpad, ta 

hänsyn till naturen så att den förvaltas 
och kan reproducerar sig. 
BOENS fabriker har förverkligat ett  
chain-of–custody system och följer  
oavbrutet FSC riktlinjer. 

www.fsc.org, FSC® 
- Symbolen för hållbart skogsbruk. 
På förfrågan kan BOENs produkter i 
ek, ask, bok, lönn och valnöt levereras 
med FSC® MIX.

Please look for our 
FSC®-certified 
products.



Så får du glädje av trägolvet 
så länge som möjligt
Våra trägolv är tillverkade av naturmaterial och därför påverkas de av klimatet och omgivningen. Vi ser till 
att ditt golv lyckas att möta alla utmaningar varje dag har att bjuda på, men också de skiftande klimatiska 
förhållanden vi har året runt mellan 30-60% i relativ luftfuktighet.

Slitskikt

Mellanskikt

Underskikt

Alltid ett bra val:
Lamellträgolv

1 Slitskikt

Lamellträgolv nyttjar mindre hårdträ jämfört med massivt 

trägolv. Samma mängd hårdträ som används till ett massivt 

trägolv är tillräckligt åt sex lamell trägolv. 

2 Mellanskikt

Mellanskiktet tillverkas av barrved (gran) med stående 

och halvstående ådring. Skiktet är lagt på tvären mot 

slit- och underskiktet. Konstruktionen reducerar krympning 

och svällning under skiftande klimatförhållanden mellan 

30-60% i relativ luftfuktighet, till ett minimum. 

3 Underskikt

Underskiktet är tillverkat av granfanér och i ett helt stycke, 

något som ger en mycket stabil planka. 

BOEN kvalitet

Ett BOEN golv kan förvandla varje rum till 

ett mästerverk och kan installeras nästan 

var som helst. Vårt mål är att ge dig livslång 

glädje med ett vackert trägolv från BOEN. 

Läs hela garantin på boen.com

1 På långsidan av brädorna – BOEN Click.
 
2 BOEN 5G: Den flexibla fjädern på kort-ändorna är 
viktig i låsmekanismen. Genom att trycka ned brädan, 
ger fjädern efter och ”låser” samman brädorna.

Första hjälpen för ditt golv

För reparationer av diverse småskador 

på lackerade och oljade golv.

                   • Mer information på boen.com

Observera! Om ytskiktet av ditt golv har fått synliga 

märken efter många års slitage, kan det slipas om och 

ytskiktsbehandlas på nytt av din golvinstallatör.

BOEN 5G – den effektiva 
installationsmetoden

BOEN 5G låssystem i kortändorna 

ger stora fördelar vid installation av 

BOEN Click-produkter.

• Det bästa valet vid flytande installation. • Förenklad montering och utförs utan special verktyg.• Kortare installationstid.• Installatören får omedelbart respons på felfria  

 kortsidor när klickljudet hörs.• Hellimning mot undergolvet är ett möjligt   

 installationsalternativ.

År
Garanti

Lås 
teknologi

Första 
hjälpen
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DE BÄSTA FÖRHÅLLANDEN 
FÖR TRÄGOLV

• Inomhusklimat: Relativ fuktighet mellan 30-60%.
    Använd en fuktmätare och en luftfuktare, speciellt  
 om du bor i lågenergi hus. Ideal rumstemperatur  
 skall ligga på 18-21°C.

• Skydd: Undgå märken på ditt golv genom att ha   
 skoförbud i boendet och sätt filttassar under alla  
 möbler. Vid vätskespill bör det torkas upp direkt.

• Tvätt och vård: Använd våra specialprodukter för  
 olika ytskikt vid rengöring.

Träverk är ett levande material som påverkas av 

omgivningen. Träfuktigheten styrs av luftens relativa 

fuktighet (RF), som är ett förhållande mellan ”torr” och ”våt” 

temperatur. På våra breddgrader varierar klimatet ganska 

mycket mellan sommar och vinter. Detta påverkar även 

inomhusklimatet, speciellt under eldningssäsongen. Då kan 

det, i mycket kalla perioder bli så torrt som 10-15% RF, särskilt 

i offentliga byggnationer och i hus med stränga 

ventilationskrav. 

BOEN trägolv tål en relativ fuktighet (RF) på mellan 20-60% 

vid en inomhus temperatur på 18°C och mellan 30-60% vid 

en inomhus temperatur på 21°C. Allt invändigt trävirke torkar 

till motsvarande utav luftens relativa luftfuktighet (RF) och 

krympning och sprickbildningar blir ofta resultatet. Detta 

kan undvikas genom att tillföra fuktighet till luften, då 

kommer även både människor och växter trivas bättre. 

Tillsätt gärna en luftfuktare.

KLIMATFÖRHÅLLANDEN

TRÄGOLV OCH 
GOLVVÄRME?

Trägolv har hög ledningsförmåga och kan därför med 
fördel läggas över golvvärme. Här är några goda råd 
att notera.

• Trägolvet bör installeras så tätt mot underlaget som  
 möjligt för bästa värmeuppnåelse.

• Maximal effekt av värmesystemet är 60 W/m2

• Ytskiktstemperaturen av undergolvet är max. 27°C.

• Rumstemperaturen mellan 18°C och 21°C.

• Relativ fuktighet mellan 30 och 60 %.

• Använd inte mattor. De har en isolerande effekt och  
 ger instabil värme.

• Var uppmärksam på att prydnadsmattor på trägolv  
 inte kan ha en undersida av gummi eller annat tätt  
 material, då detta kommer att isolera värmen under  
 mattan och kan skada trägolvet.

Ek Brown Jasper



YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

boen.com



YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

boen.com
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Hitta ditt 

favoritgolv!

BOEN Sverige 
Vellinge
boen.com

Upplev det idealiska golvet i 
vårt digitala showroom på: 
boen.com


