
Eksklusive eikeplank

Chalet & 
Chaletino



Eik Coral, Chalet

Plank fra det fineste tømmer

Eksempel på sammensetning av forskjellige lengder og bredder i rommet.

Chalet - perfekt samspill mellom 
forskjellige lengder og bredde 
Vi i BOEN er stolte av Chalet – gulvet 
som har perfekt samspill mellom ulike
lengder og bredder. Chalet kombinerer 
BOENs lange erfaring innen design av 
stabile gulv med det siste innen over-
flatebehandling.
Vår naturolje er av høy kvalitet, basert
på carnauba- og candelillavoks,
solsikke-, soyabønne- og tistelolje.

Uavhengig av om du bruker dette  
gulvet i et privat hjem eller i et  
offentlig miljø – Chalet eikeplank  
vil alltid imponere og inspirere.

Råvarene til produksjonen av Chalet 
plank kommer fra 150–200 år gammelt 
tømmer. BOEN har egne tømmer-
spesialister som velger ut den riktige 
kvaliteten.

Fem steg til ditt Chalet-gulv: 
1. Hvilken overflatestruktur og farge  
 skal gulvet ditt ha? Velg blant  
 22 ulike overflater.
2. Hvilket rom skal du legge gulvet i?  
 Lag en nøyaktig romskisse, hvor  
 dører og vinduer er tegnet inn.
3. Skissen leveres din leverandør   
 sammen med dine kontakt- 
 opplysninger og eventuelle  
 spørsmål du måtte ha.
4. Basert på skissen din, vil du motta  
 et forslag til hvordan gulvet bør   
 legges for å bli vakrest mulig.
5. Dersom forslaget svarer til forvent- 
 ningene dine bekrefter du ordren.

Hvert rom – sin plan
Gulvskissen som sendes til kunden
gjør gulvet enkelt å installere.  
Hver plank er merket med sin posisjon, 
og dette gjør gulvleggingen enkel, selv 
om plankene har ulike bredder.  
BOEN kalkulerer nøyaktig bruk av 
hvert bord, slik at ikke noe går til spille.

Chalet

Eik Antique, Chalet

– store muligheter



Bredde: 39,5 cm

Bredde: 35 cm

Bredde: 30 cm

Bredde: 25 cm

Bredde: 20 cm

→

→

→

→

→

Tykkelse:
20 mm

→

Hardved slitesjikt:  
ca. 4,5 mm

→

Midtsjikt:  
10,5 mm

→

Undersjikt:
5 mm

→

Mikrofas:  
Alle 4 sider

→

Lengde: 2-4 m→

Løs fjær→

Chalet
Design handler ikke bare 
om hvordan det ser ut, men 
også hvordan det fungerer.

Tekniske 
detaljer

Chalet er eksklusive eikeplank med ulike bredder 
og lengder opp til fire meter. Plankene blir levert i 
en sortering som inneholder kvist og livlige farge-
variasjoner. Slitesjiktet av eik er ca. 4,5 mm tykt og 
midt- og underlag er av kvalitetsgran.
Hvert gulv blir designet av BOENs gulvdesignere, 
og tilpasses individuelt til det enkelte rom. Dette 
gjør at hvert gulv blir helt unikt. 

Fas på alle fire sider 
Hver plank har en mikrofas på 1 mm x 45° langs 
alle fire sidene. Fasen understreker lengden og 
bredden på disse store plankene.
Hver kortende har en løs fjær.
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Eik Epoca, Chaletino

Håndverk og innovasjon 
– hånd i hånd
Gulv med store plank gir en følelse av tradisjon og tidløshet.
Chaletino inspirerer til å skape unike rom.

Produksjon av Chalet- og Chaletino-gulvene krever erfarne 
medarbeidere for å unngå sprekker og skader.
Nøyaktighet i produksjon og håndarbeid i overflatebehandling 
er helt nødvendig for å oppnå den gode BOEN-kvaliteten. 

Med røtter helt tilbake til BOENs sagbruk ved Kristiansand på 
1600-tallet, bidrar vi derfor til å videreføre god, gammel hånd-
verkstradisjon.

Våre mange ulike overflatebehandlinger sikrer at gulvet gir deg 
akkurat den følelsen du er ute etter.

Chaletino kommer i 15- og 20 mm tykkelse, hvorav 15 mm er 
spesielt godt egnet for å legges over gulvvarme.

Overflateløsninger
Hvilken stemning vil du ha i rommet? 
Hele 22 ulike farger og karakterer 
gir deg mange muligheter.

Oljet overflate – naturlig, matt glød 
To lag med naturolje masseres, børstes  
og presses inn i treverket. Porene mettes, 
og oljen tørker på en naturlig måte. 
Resultatet er et gulv som er varmt og godt  
å gå på, med en naturlig, matt glød.  
Vedlikehold sikrer et vakkert og slitesterkt gulv over tid.

Lakkert overflate – ultramatt og  
enkelt vedlikehold
Live Pure lakk er en innovativ overflate- 
teknologi som gir et ultramatt og svært 
naturlig utseende. I motsetning til vanlig 
lakk, trekker Live Pure-lakken ned i porene og 
fremhever dermed den flotte trestrukturen. 
Et gulv behandlet med Live Pure beholder treets  
personlighet, har høy UV-stabilitet, samtidig som  
det er svært motstandsdyktig mot smuss og væsker. 

Håndskrapt - skjønnheten i det originale  
og uperfekte
Når gamle håndverksteknikker kombineres med nytt design 
og estetikk, skapes gulv som er vakre og varige.
Originale kvist og sprekker fremheves bevisst, og former 
et røft og karakteristisk gulv. Vi høvler, utbedrer og fyller 
sprekker og kvisthull med omhu og lidenskap. 
Resultatet er eksepsjonelle og unike gulv som blir en  
visuell og taktil opplevelse. Rustikke gulv som gir den  
gode følelsen av rom det er lov å leve livet i.

La deg inspirere! Vi gjør det enklere for deg å fnne din personlige interiørstil. 
Se hvordan de ulike gulvene vil se ut i ditt hjem ved hjelp av MyRoom på boen.com. 

Hva er din stil? 
Nordic 
Rene linjer. Åpne lyse rom.

Rustic
Sjel og historie. Industrielt og etnisk.

Urban 
Sterk personlighet. Fargerik dybde. 

Classic 
Orden og harmoni. 
Behagelig atmosfære. 

Eik Grey Pepper, Chaletino

Chaletino
– eikeplank utenom det vanlige



Tykkelse:
15 mm / 20 mm

→

Hardved slitesjikt: 
ca. 3,5 mm / 4,5 mm

→

Midtsjikt:
8 mm / 10,5 mm

→

Undersjikt:
3,5 mm / 5 mm

→

Mikrofas:  
Alle 4 sider

→

Lengde: 2,75 m→

Løs fjær→

Bredde: 30 cm→

Tekniske
detaljer

Med en lengde på 2,75 meter og 30 centimeters 
bredde skaper Chaletino en unik atmosfære i 
ethvert rom.  
Det gir et rolig og eksklusivt uttrykk, og treets 
struktur og karakter kommer tydelig frem.  
Chaletino-bordene har samme sortering  
som Chalet, med naturlige innslag av kvist  
og fargespill.

Gjennomarbeidet konstruksjon 
Hardveden (slitesjiktet) har en tykkelse på 
ca. 3,5 mm / 4,5 mm og den solide 3-lags 
konstruksjonen er designet for å tåle et langt liv. 

Fas på alle fire sider
Hver plank har en mikrofas på 1 mm x 45° langs 
alle fire sidene. Fasen understreker lengden og 
bredden på disse store plankene.  
Hver kortende har en løs fjær.
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Eksklusive eikeplank,  
helt utenom det vanlige

Chaletino



Eik Canyon hvit
Chaletino 20 mm

Eik Natur
Chaletino 20 mm

Eik Canyon
Chaletino 20 mm

Eik Pale White
Chaletino 20 mm

Eik Grey Harmony
Chaletino 20 mm

Eik Warm Grey
Chaletino 20 mm

Eik India Grey
Chaletino 20 mm

Eik Natur Live Pure, Chaletino



Eik Antique Brown  Håndskrapt
Chaletino 15 mm, Chalet 20 mm

Eik Grey Pepper
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Brown Jasper
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Epoca  Håndskrapt
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Honey
Chaletino 15 mm, Chalet 20 mm

Eik Antique  Håndskrapt
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Authentic
Chaletino 15 mm

Eik Natur
Chaletino 15 mm

Eik Traditional/Canyon
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Traditional/Canyon hvit
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Vintage White Håndskrapt
Chaletino 15 mm og 20 mm

Eik Sand
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Pearl
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Coral
Chaletino 15 mm og 20 mm, Chalet 20 mm

Eik Natur hvit
Chaletino 15 mm



BOEN Bruk AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit
+47 38 06 66 00
boenbruk@boen.com

07/2022  |  M
1B

R
013N

O
  |   20

0
0

Ekte tre!
Fornybar, resirkulerbar, 

holdbar og vakker. 

boen.com


