
Naturlig 
Eik

Unik, allsidig og autentisk



SIMPLY OAK



Genuint naturlig og helt autentisk: et parkettgulv 
laget av eik trekker frem det vakre og spennende 

med naturen inn i hjemmet.

NATURLIG EIK

Et tregulv i eik er så mye mer enn bare et 

gulv laget av tre. Trestrukturen, fargespill 

og liv er ikke til å sammenligne med noe 

annet. Et hvert bord har sin egen kraft 

med et unikt mønster, kvistvariasjoner og 

fargenyanser. 

Med alle disse fasettene understreker et 

eikegulv din personlige stil: Om det er 

enkelt og rent skandinavisk, klassisk 

elegant, moderne urbant eller rustikt og 

inspirert av livet på landet. 

Et parkett i eik passer overalt, i århundrer 

og generasjoner. Naturlig vakkert og 

fascinerende variert. 
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SIMPLY OAK



Ingenting er så 
fascinerende som 
skjønnheten i naturen. 





Simpel eleganse med et koselig preg: 

Sorteringen til Eik Andante er en blanding 

av rolig og balansert, med en fin struktur og 

lite kvist.

Passer flott til den nordiske stilen med rene 

linjer og jordfarger, og sitt fokus på natur-

lige materialer. Behandlet med vår Live 

Pure lakk blir overflaten et hint lysere enn 

den naturloljede varianten, nesten som 

nysaget eik.

Eik 
Andante
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Eik Andante Live Pure lakk

Eik Andante Live Natural olje
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Eik Andante Live Pure lakk

Eik Andante Live Natural olje



Eik Andante Live Natural olje



EIK ANDANTE LIVE NATURAL OLJE

EIK ANDANTE LIVE PURE LAKK
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Dimensjoner: 14 x 138 / 209 x 2200 mm

Særegenheter: 2-sidig fas, børstet

Gulvvarme: Godt egnet

Dimensjoner: 14 x 138 / 209 x 2200 mm

Særegenheter: 2-sidig fas, børstet

Gulvvarme: Godt egnet

Live Pure 
Lakk

Live Natural 
Olje



Naturlig vakker og variert: Eik Animoso fanger 

alt som gjør naturen så unik. Du føler kraften 

av treet hvor grener og kvister har gitt opphav 

til den fine variasjonen i plankene. 

Eik Animoso passer til en rekke stiler, og føles 

varm og ekte i rommet. Med Live Pure lakk, 

ser overflaten et hint lysere ut enn med en oljet 

eller lakkert overflate. Samtidig er overflaten 

godt beskyttet mot flekker, søl og UV-lys. 

Eik 
Animoso
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Eik Animoso Live Natural olje

Eik Animoso Live Pure lakk
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Eik Animoso Live Natural olje

Eik Animoso Live Pure lakk



Eik Animoso Live Natural olje



EIK ANIMOSO LIVE NATURAL OLJE

EIK ANIMOSO LIVE PURE LAKK
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Dimensjoner: 14 x 138 / 209 x 2200 mm

Særegenheter: 2-sidig fas, børstet

Gulvvarme: Godt egnet

Dimensjoner: 14 x 138 / 209 x 2200 mm

Særegenheter: 2-sidig fas, børstet

Gulvvarme: Godt egnet

Live Pure 
Lakk

Live Natural 
Olje



Følelsen av å gå igjennom en eikeskog gir 

assosiasjoner til et mer rustikt utseende: 

Eik Vivo viser skjønnheten til eiketre i all sin 

prakt. En nydelig struktur med kvist og mye 

variasjon gir liv til gulvet. Med overflatebe-

handling Live Pure ser overflaten et hint lysere 

ut enn vanlig lakk eller olje. Samtidig er over-

flaten godt beskyttet mot flekker, søl og UV-lys. 

Eik 
Vivo
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Eik Vivo Live Natural olje

Eik Vivo Live Pure lakk
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Eik Vivo Live Natural olje

Eik Vivo Live Natural olje



Eik Vivo Live Natural olje



EIK VIVO LIVE NATURAL OLJE

EIK VIVO LIVE PURE LAKK
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Dimensjoner: 14 x 138 / 209 x 2200 mm

Særegenheter: 2-sidig fas, børstet

Gulvvarme: Godt egnet

Dimensjoner: 14 x 138 / 209 x 2200 mm

Særegenheter: 2-sidig fas, børstet

Gulvvarme: Godt egnet

Live Pure 
Lakk

Live Natural 
Olje



Eik Animoso Live Pure lakkEik Animoso Live Natural olje

NATURLIG EIK

Eik Andante Live Pure lakkEik Andante Live Natural olje

Eik Vivo Live Pure lakkEik Vivo Live Natural olje

Simpelthen naturlig vakkert
Parkettgulvene våre har like stor varisjon som naturen selv. 
Fra en rolig og mer subtil struktur til et rustikt, livlig fargespill. 
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Live Pure lakk
Live Pure er en innovativ overflateteknologi som gir BOEN gulvene en 
unik naturlig og ultramatt utseende. Samtidig som gulvet er svært 
motstandsdyktig mot smuss, væsker og UV-lys. 

Live Natural olje
Live Natural er en oljet overflate, basert på naturlige oljer fra solsikke, tistel, soya og naturlig voks 
(carnaube og candelilla). Overflaten er klar til bruk, vi anbefaler et strøk med vedlikeholdsvoks Oil 

Freshen Up. For å utsette vedlikeholdsintervallen ytterligere, kan det legges på et strøk med naturolje. 

Live Pure
Lack

Simpelthen en følbar forskjell
Uansett hvilken av våre overflatebehandlingene du velger – fokuset ligger alltid på den naturlige 
skjønnheten og følelsen av ekte tre, og beskyttelse av den. 
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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 Sertifikasjon 
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

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


