
Colour 
your life

Parkett i de fineste 

fargenyanser. 



SKAP GLEDE MED FINE 
FARGER RUNDT DEG
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Farger er en stor del av livene våre ettersom vi velger farger 
og observerer dem hver dag. Hva du skal ha på deg av klær, 

hvilke farger du har hjemme, til de mange forskjellige 
fargene man finner i naturen. Det viktigste er at du er 

fornøyd med de fargene du har rundt deg.

COLOUR YOUR LIFE

Vi vil fremheve et utvalg av gulvene våre 

som passer sammen med fargene som er 

trendy nå, men også harmonerer bra 

med tidløse og klassiske farger.

Camilla er en interiørdesigner og influ-

enser som driver instagramkontoen 

@designlogg. Her viser hun mange 

forskjellige DIY prosjekter sammen med 

inspirerende interiør. 

Hun har tatt en titt på noen av gulvene 

våre og gir deg tips til hva du bør tenke 

på når du skal velge farger til hjemmet 

ditt.

Hent naturen og varmen inn med et ekte 

tregulv og kombiner med dine 

favorittfarger. 
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Gulvet er en av 
de største flatene 
i rommet. 



Når jeg hjelper kundene mine med å velge gulv 

ser jeg på hvilket behov de har, hvilken stil de 

liker, rommet, fargepaletten og hvordan skape et 

klart og helhetlig bilde. Et tips når du skal pusse 

opp er å tenke på følelsen du ønsker at rommet 

skal gi deg.

Tenk på hvilken stemning du ønsker å tilføre 

rommet og ta hensyn til gulvet når du velger 

farge til veggene. Tips: Legg fargeprøver inntil 

gulvet før du bestemmer deg for hvilken farge du 

skal ha på veggen. Har du muligheten til å lage 

en fargepalett eller et mood board, så kan jeg 

virkelig anbefale det. Det tar kanskje litt ekstra 

tid, men i lengden har du gjort det veldig enkelt 

for deg selv.

Velger du en kald farge til et varmt gulv vil gulvet 

komme mer i fokus, tenk motsetninger og 

kontraster. Varme farger til varmt gulv vil gli litt 

mer inn i hverandre. Da er vi igjen tilbake på 

hvilken stemning man ønsker. Kalde og varme 

farger kan uten problem mikses, effekten er det 

som er nevnt før. Gulvet er en av hovedfargene i 

interiøret og har en stor påvirkningskraft på 

rommet.

Gulvet er en av hovedfargene i rommet og derfor 

er det viktig å ta hensyn til det. Ikke jobb mot det, 

men med det. Like gulv i forskjellige rom binder 

rommene sammen og skaper en god harmoni i 

boligen. 

Bruker du fotlister i samme farge som gulvet, 

skaper du helhet og en elegant flyt i rommet. 

Jeg heter Camilla og jobber
som interiørdesigner 
og influenser. 
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Eik Semi Smoked
Vårt røkte eik imponerer med sitt 

slående utseende: Typisk eik, men et 

hint mørkere enn transparente oljede 

eller lakkerte gulv. Dette gulvet 

påvirker fargekonseptet til et rom på 

en subtil og elegant måte. Den 

børstete overflaten er forseglet med en 

ultramatt Live Pure lakk som gir gulvet 

et veldig naturlig utseende.

© Menu, menuspace.com
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Eik Semi Smoked, Castle plank



Eik Pearl, Castle plank



© Dulux, dulux.de

Eik Pearl
Et gulv som lyser opp rommet og skaper 

følelsen av størrelse og luft. Dette er et 

gulv som passer veldig bra sammen med 

mange forskjellige stiler og farger. Det 

utstråler ro og overskygger ikke andre 

elementer, med mindre du ønsker det. 

Hvis du liker dristige farger, er dette 

gulvet et godt valg for å skape stilige 

kontraster.



Eik Warm Grey
Et varmt, naturlig eikegulv med et hint av 

grått som gir gulvet et rolig og ærlig 

uttrykk. Både lyse og sterkere farger 

harmonerer vakkert med dette gulvet, eller 

du tørr å kombinere med mørkere farger. 

Med Live Pure ultramatt overflate er dette 

gulvet godt beskyttet mot smuss og væsker. 
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Eik Warm Grey, Castle plank
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Eik Brown Jasper, Plank

Eik Brown Jasper 
Dette mørkebrune gulvet med de svarte 

detaljene fanger oppmerksomhet. Det er 

et tidløst gulv som gir rommet varme og 

dybde. Fargen på gulvet består av 

forskjellige nyanser av brunt, noe som 

skaper et livlig utseende. Både lyse og 

mørke veggfarger fungerer godt med 

dette gulvet; alt avhengig av hvilken 

følelse du vil at rommet skal gi deg.
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Eik Pale White, Castle plank
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Eik Pale White
Strukturen i Eik Pale White skaper et 

livlig, lyst gulv. Gulvet blir midtpunktet 

når du kombinerer med rolige vegg-

farger. Eller skap et lekent utseende 

med dristig interiør. Dette er et 

allsidig gulv som du enkelt kan 

kombinere med dine favoritt interiør- 

elementer. Med vår ultramatt Live 

Pure overflatebehandling er dette 

gulvet godt beskyttet mot smuss og 

væsker.
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Eik Horizon, Castle plank

Eik Horizon
Det tilbakeholdene utseendet til 

Eik Horizon utstråler varme og trygghet. 

Eik Horizon har en jevn farge som er en 

blanding av lysebrun og grått. Med vår 

ultramatt Live Pure overflatebehandling 

er dette gulvet godt beskyttet mot smuss 

og væsker.
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Eik White Stone, Castle plank
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© Graham & Brown, grahambrown.com

Eik White Stone
Denne parketten har en livlig struktur 

med sparklete kvist som gir en fin 

kontrast til et lyst, nesten hvitt gulv. 

Eik White Stone kan du enten kombinere 

med lekne, sterke elementer eller du gjør 

gulvet til en attraktiv kontrast til et rolig, 

klassisk interiør.



© Dulux, dulux.de



Eik Authentic, Castle plank

Eik Authentic
Plankene ser ut som nysaget eik som viser 

fargen og karakteristikken til treet på en lys 

og ren måte, noe som gir dette gulvet et 

autentisk utseende. Overflaten er 

behandlet med Live Natural olje som 

beskytter fargen til gulvet. Den børstede 

overflaten gir gulvet en varm og behagelig 

følelse.



Eik Sand
Dette rolige og varme gulvet frembringer 

den sandfølelsen som den er oppkalt 

etter. Gulvfargen er perfekt for de som 

ønsker en naturlig farge som fungerer like 

bra i en fjellhytte som den gjør i et hus 

ved sjøen. Det er et allsidig gulv som er 

relativt nøytral og fremhever interiør og 

farger rundt seg. 
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Eik Sand, Castle plank
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Eik Senses, Castle plank

Eik Senses
Dette gulvet spiller på originaliteten i 

treverket hvor sprekker og kvist er fylt for 

hånd. Dette skaper et spesielt gulv som 

virkelig har personlighet. Dyptbørstet 

overflate og naturolje forsterker den natur-

lige trefølelsen, noe som gjør gulvet varmt 

og behagelig å gå på. 
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Design by Nadya Zotova



"Velg veggfargen etter og sammen med fargen på gulvet. 
Bruk fargeprøver og legg dem ved siden av hverandre." 

anbefaler interiørdesigner og influenser 
Camilla Bakken.
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Velg farge 
på gulvet

PARKETTGULV MED 
LIVE PURE LAKKERT OVERFLATE

Eik Foggy Brown Eik Warm Grey Eik Horizon

Eik Semi Smoked Eik Pale White

Live Pure lakk
Parkett med Live Pure overflate- 

behandling bruker en innovativ 

teknologi som gir gulvet en ultra-

matt, naturlig finish. Live Pure er en 

lakkert overflatebehandling som 

bevarer treets personlighet, 

samtidig som overflaten er svært 

motstandsdyktig mot flekker, søl 

og UV-lys. 
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Fargelegg livet ditt med å bevisst bruke farge på gulvet! Fra lyst 
til mørkt, kaldt til varmt og rolig til livlig, her er noen av de fineste 
gulvene våre. Disse produktene vil være en fantastisk ramme til 
forskjellige trendfarger, men også harmonerer bra med klassiske, 
tidløse farger og interiør.
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PARKETTGULV MED 
LIVE NATURAL OLJET OVERFLATE

Eik Brown Jasper Eik Sand

Eik Pearl Eik Authentic

Eik Senses Eik White Stone

Live Natural olje
Live Natural er den oljede over-

flaten fra BOEN med to lag med 

naturolje, bestående av naturlige 

oljer fra solsikke, tistel, soya og 

naturlig voks (carnauba, cande-

lilla). Oljen blir børstet og presset i 

porene, trestrukturen fremheves og 

gulvet blir godt og behagelig å 

gå på. 

Oljede gulv trenger noe vedlike-

hold, til gjengjeld kan overflaten 

friskes opp og små riper kan enkelt 

repareres. 
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5G Click låsesystem

BOEN 5G låsesystem i kortendene gir 
store fordeler ved legging. 

► Det beste valget ved flytende legging. 

► Forenkler monteringen og foregår uten  
 spesialverktøy. 

► Reduserer tidsforbruket. 

► Leggeren får umiddelbar respons på perfekt 
 endeskjøt når klikklyden inntreffer.

► Helliming til undergulvet er et mulig leggealternativ.

3-lags parkett

 PLANK 138 
 14 x 138 x 2200 MM

 PLANK 181 
 14 x 181 x 2200 MM

 CASTLE PLANK 
 14 x 209 x 2200 MM

 CHALETINO 
 15 x 300 x 2750 MM

Formater
Vi tilbyr gulvene våre i forskjellige formater. Velg bredden som du 
synes passer best til romstørrelsen. Du kan også kombinere forskjellige 
bredder for å skape et attraktivt, variert utseende. 
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Låsesystemene: 

► På langsiden av bordene - BOEN Click. 

► 5G Click: Den fleksible fjæren på kortendene  
 er viktig i låsemekanismen. Ved å trykke ned bordet,  
 vil fjæren gi etter og «låse» bordene sammen. 
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Naturen og miljøet 
BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av 
trevarer har vi et viktig arv å forvalte. 

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig 

strategi for å sikre at respekt for naturen og miljømessig bære-

kraft ivaretas både i drifts- og produksjonsledd. I BOEN skal vi 

alltid søke å utvikle gode produksjonsmetoder som er mest 

mulig skånsomme for omgivelsene.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer 

fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med 

høy grad av tilvekst. BOENs fabrikker følger til enhver tid 

retningslinjene til FSC® (Forest Stewardship Council®), 

en anerkjent internasjonal sertifiseringsordning.

BOENs produksjonsmetoder er anerkjent for sitt svært høye 

kvalitetsnivå og god utnyttelse av ressursene. Tømmeret transpor-

teres raskt til sagbrukene slik at tørkeprosessen kan begynne på 

et tidlig tidspunkt, da unngår man misfarging av treverket. 

Tømmeret som tørkes blir nøye kontrollert, noe som sikrer at 

gulvene fra BOEN holder en jevn kvalitet. 

Lamellparkett er meget ressursbesparende i forhold til massiv-

parkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtigvoksende nåletre, 

som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspon og høvelflis er 

naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyrings-

anlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjonsmetodene 

hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.

Våre sertifikater

The Real Wood logoen brukes eksklusivt for 

autoriserte produsenter som er medlem i 

den europeiske bransjeorganisasjonen for 

parkett (FEP). Det fremheves at bruk av tre 

gir miljøgevinst. 

Produkter som får tildelt Der blaue Engel 

(Blue Angel) har en lav grad av emisjoner 

og hjelper med å sikre et sunt innendørs- 

klima. 

En EPD/miljødeklarasjon er et kortfattet 

dokument som oppsummerer miljøprofilen 

til en komponent, et ferdig produkt eller en 

tjeneste på en standardisert og objektiv 

måte.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er 

en velkjent uavhengig non-profit miljøorga-

nisasjon som har som mål å få frem skoger 

som tilfredsstiller kravene til mennesker som 

bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at 

den forvaltes riktig og gjør skogene i stand 

til å reprodusere seg selv. 

BOENs fabrikker har implementert et chain-

of-custody system og følger til enhver tid 

retningslinjene til FSC®. 

Se etter FSC®-sertifiserte produktene 

fra BOEN. Å kjøpe sertifiserte produkter 

hjelper å ta vare på skogene. 

www.fsc.org, FSC® 

- Symbolet for bærekraftig skogsbruk. 

På forespørsel kan BOENs produkter i 

eik, ask, bøk, lønn og valnøtt leveres 

med FSC® MIX. 

Se etter våre 
FSC®-sertifiserte 
produktene.

ISO 14001  

BOENs fabrikker er sertifisert etter 

ISO14001, verdens mest brukte standard 

for miljøledelse.
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boen.com

Finn ditt 

favorittgulv! 

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

Last opp et bilde av ditt eget rom og lek deg med forskjellige gulv og farger: boen.com/nb-no/produkter


