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MILJØ

Vi tar vårt miljøansvar og har som plan å bli Miljøfyrtårn
sertifisert innen kort tid. Våre forhandlere handler også
mange andre varer fra oss, slik at vi samkjører flere
produsenter på en leveranse. Dette gir færre halvfulle
lastebiler på veien, som også sparer miljøet.

I N N H O L D

Farveringen er Norges største grossist innen
overflateprodukter. Vår styrke er rask og god logistikk
og bredde i sortiment. Vi handler fra de største
produsentene i Europa av de forskjellige gulvtypene
og har lokale representanter over hele landet.
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FARGEKODER

ROM-ANBEFALINGER

Vi har delt opp de 4 kategoriene innen gulv i forskjellige fargekoder,
som gjør det lett å finne igjen hvilken type gulv det er.

PARKETT

LAMINAT

KORK

KLIKKVINYL

FORDELER OG ULEMPER MED
DE ULIKE GULVTYPENE
Alle gulvtyper har sine fordeler og ulemper, noe som kan være greit å vite om
før man velger. Her er en enkel og generell oversikt:

GULVTYPE

Parkett

Laminat

Kork

Klikkvinyl
med ny
kjerne
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Generell informasjon

FORDELER

ULEMPER

• Ekte tre
• Naturtro utseende
• Kan repareres ved hakk/skader
• Lunt å gå på
• Lange bord

• Reagerer på klima
• Sårbart for skader
• Tåler ikke mye fukt

• Ekstremt slitesterk overflate
• Har blitt veldig naturtro
• Prisgunstig vs parkett
• Lange bord

• Reagerer litt på klima
• Leder raskt varme bort
(kan virke kald)
• Hardt å gå på
• Gir mye romklang
• Tre imitasjon

• Meget miljøvennlig
• Slitesterk overflate
• Meget god trinnlyd
• Reduserer romklang
• Har integrert underlag
• Mykt å gå på

• Korte bord
• Tre imitasjon

• Ekstremt dimensjonsstabil
• Tåler vann og påvirkes ikke
av klima
• Meget slitesterk
• God trinnlyd
• Har integrert underlag

• PVC – Minst miljøvennlige valg
• Korte bord
• Tre imitasjon

KJØKKEN

SOVEROM

STUE

BARNEROM

VINDFANG/ENTRE

PARKETT

MEGET BRA

PERFEKT

PERFEKT

MEGET BRA

GODT

LAMINAT

MEGET BRA

MEGET BRA

PERFEKT

PERFEKT

MEGET BRA

KORK

PERFEKT

PERFEKT

PERFEKT

PERFEKT

MEGET BRA

KLIKKVINYL

PERFEKT

MEGET BRA

PERFEKT

MEGET BRA

PERFEKT

TÅLER SLITASJE

VEDLIKEHOLDSVENNLIG

PARKETT

GODT

GODT

LAMINAT

MEGET BRA

MEGET BRA

KORK

MEGET BRA

MEGET BRA

KLIKKVINYL

MEGET BRA

MEGET BRA

PRIS OG KVALITET
For å gjøre det litt enklere å velge gulv har vi satt opp noen enkle kriterier på kvalitet og pris.
Dette er alle gulvene merket med i brosjyren og de indikerer ca pris ut fra butikk:

PRIS

KVALITET

HØY

500 kr og høyere

BEST

MEDIUM

300 til 500 kr pr kvm

BEDRE

LAV

0 til 300 kr pr kvm

GOD

Med kvalitet mener vi gulvets tekniske egenskaper. Utseende er ikke hensyntatt da
dette varierer fra person til person hva man liker.

Generell informasjon
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BRUKSKLASSER OG AC KLASSE
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Mye bruk.
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TI PR
I
AN

GA

TI

TI PR
I
AN

RA

RA

15år
5år

GA

GA

G

A

N

TI PR
I
AN

T
VA

100%
FORNØYD

GA
R

A NT

AC 4

Vanlig bruk.
Passer til stue
og kjøkken.
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AC 3
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AC 3

Mye bruk.
Passer til alle
rom i huset.
(ikke våtrom)

FORKLARING
Moderat bruk.
Passer til hotell
rom og mindre
kontorer. Samme som klasse
23 for bolig.

LL

AC 2

Vanlig bruk.
Passer til stue
og kjøkken.

AC KLASSE

IE

AC 1

Moderat bruk.
Passer for
soverom eller
gjesterom
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Alle våre gulv kommer med garanti fra produsent. Generelt sett omhandler denne garantien
gjennomslitasje av toppsjiktet og er variabel fra gulvtype til gulvtype. For mer informasjon om
hva garantien omfatter på det spesifikke gulvet du vurderer ta kontakt med din forhandler.
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SAGA Natural Gentle

Parkett
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UNDERGULVET ER VIKTIG
Uansett hvilken gulvtype du velger er det viktig å sjekke om undergulvet er i god nok
stand til å legge flytende gulv på. Som en hovedregel skal undergulvet være i henhold
til NS 3420 med maks 3 mm ujevnhet på 2 meter.
Egnede undergulv vil være f.eks.:
• OSB
• Gammelt gulv som tre, PVC, tørr keramikk,
linoleum
• Betong (max rest fuktighet: 2.0 CM %)
• Anhydritt
sement og anhydritt flytende sementlag
(max rest fuktighet: 0.3 CM %)
• Magnesium lag (max restfuktighet: 3.0 CM %)

Våtrom, damprom, badstuer, tepper og xylolith er
ikke egnede undergulv. Undergulvet må være rent,
tørt, plant og godt festet. Mindre ujevnheter kan
kompenseres med en underlagsmatte - hvis det
overstiger 3 mm/2 m – må det slipes ned eller rettes med avrettningsmasse.
La en spesialist på undergulv gi deg en
restfuktighetsrapport.

UNDERLAG

GULVVARME - IKKE NOE PROBLEM
Alle gulvene i Room Concept tåler gulvvarme med maks temperatur på 27 grader. Anbefalt varme er 23-24 grader, da f.eks. salongtepper kan skape høyere temperaturer.
Her er noen enkle ting å tenke på før du begynner:
• Vær sikker på å varme opp mineral/betongunderlag før gulvet installeres for å eliminere
restfuktighet, men la varmen være avslått under legging av gulvet.
• La en gulvvarmeekspert i ditt område gi deg en varmerapport
• Forsikre deg om at overflatetemperaturen på gulvet er minst 15°C under installasjon.
• Ved begynnelsen av hver varmeperiode, når du først skrur på gulvvarmen,
så hev temperaturen gradvis 5°C hver dag til du når den ønskede temperaturen,
men hold overflatetemperaturen under 27 grader.
Husk på at gulvvarme skal være komfortvarme og skal ikke brukes til å varme opp rommet.

GENERELL RENGJØRING
OG VEDLIKEHOLD

For best resultat er det viktig med et godt underlag til gulvet. Riktig underlag vil gi både
økt komfort, redusere romklang og trinnlyd til etasjen under.

Noen gulv tåler mer vann enn andre gulv, men å følge de samme rengjøringsprinsippene på alle flytende gulv gjør det enklere å rengjøre.

Her er noen enkle tips for å velge underlag:
• Dersom det er gulvvarme må det legges en dampsperre på 0,2 mm.
Gjelder ikke klikkvinyl som tåler vann tvers gjennom.
• Finn ut hva som er viktig for deg med tanke på trinnlyd (lyd til etasjen under),
redusere romklang og komfort.

• Tørk over det tørre gulvet med en tørrmopp eller
bruk en støvsuger.
• Flekker og skitt tørkes bort med en lett fuktig klut,
følg treets lengderetning
• Ved vanskelige flekker bruk et vaskemiddel spesielt beregnet på gulvtypen du har.

Les mer om underlag bakerst i katalogen.
8
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• Bruk filtknotter under møbler og myke gummihjul
på stoler.
• Bruk dørmatter ved inngangsdører.
• Skader på gulvet kan i noen tilfeller repareres. Ta
kontakt med din forhandler for å råd og tips.

Generell informasjon
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PARKETT
Et vakkert parkettgulv gjør hjemmet ditt til noe helt spesielt.
Med sin naturlige overflate får du ekte tre på gulvet.
SAGA er Farveringens egen merkevare, og kjøpes fra forskjellige fabrikker for å sikre
beste kvalitet, pris og utseende. SAGA er delt opp i forskjellige serier for å gjøre det
enklere å velge den typen parkett man ønsker.

PARKETT BESTÅR AV 3 LAG
1. Bunnsjikt av furu/gran panel

SORTIMENT

2. Mellomsjikt av furu/gran på
tvers for å stabilisere
3. Toppsjikt i forskjellige typer
tre (se under).

ENSTAVS

4. Toppsjiktet er enten lakket,
oljet eller ubehandlet (les
mer under)

SAGA Natural
– 20,7 cm bredde 220 lengde

OVERFLATER OG SORTERINGER
Naturen er en fantastisk skaper av mangfold. De ulike tresortene har forskjellig hardhet, farge, karakter
og mønstre, så i parkettens verden vil du helt sikkert
finne noe som passer dine individuelle ønsker.
Mange ønsker seg i dag produkter med et naturlig
utseende, og i vår kolleksjon er det derfor mange

rustikke produkter som fremhever treets variasjon.
Så vær oppmerksom på at en liten prøve ikke alltid
er representativ og at det kan være variasjoner.
Parkett er i tillegg behandlet for å gi overflaten ytterligere beskyttelse og særpreg, som oljet, lakkert
og beiset, samt ulike behandlinger for å fremheve
treets struktur.

Innfarget lys

Rustikk sortering med
kvister og fargevariasjoner

Innfarget mørk

SAGA Exclusive
– 18 cm bredde 220 lengde

SAGA Premium
– 18 cm bredde 180 lengde

SAGA Elegant
– 15,5 cm bredde 180 lengde

Finere sortering med lite
kvist og et rolig utseende

TRESTAVS
INNFARGET: Innfarging er en beis som legges på toppsjiktet. Parketten
får en ny farge og inntrykket av struktur/mønster endres. Innfargingen er
ofte med mørke farger og erstatter eksotiske mørke tresorter. Slipes gulvet
kommer tresortens naturlige farge tilbake.

Lett børstet

Glatt

Sortering: All parkett har sin sortering og varierer fra mye kvist og
fargevariasjoner til lite kvist og rolig gulv. På sagaparkett.no finner du
oversikt over gulvets sorteringer og hva du kan forvente av variasjoner.

Mattlakk (hvitpigmentert)

Naturoljet

SAGA Classic
– 20,7 cm bredde 220 lengde

SAGA Basic
– 20,7 cm bredde 220 lengde

Børstet: Ved å børste overflaten
i parketten fjernes den mykeste
delen av treet. Dette gjøres før
parketten overflatebehandles. Børstingen gir en varm og fin overflate
med trepore-struktur.
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Parkett

Glatt: Dette har vært den mest
vanlige overflatebehand lingen av
parkett. En glatt overflate gir en
gjevn og fin overflate uten treporestruktur.

Mattlakk: Mattlakk gir gulvet en
silkematt overflate, og har utseende som et oljet gulv. Fordelen
med et mattlakkert gulv er at det
krever minimalt med vedlikehold.
Mattlakken kan også inneholde
fargepigment.

Naturoljet: Oljen fremhever treets
fine struktur, og gir gulvet et eksklusivt preg. Et oljet gulv trenger noe
mer vedlikehold, og må oljes en
gang i året eller mer. Oljen kan også
inneholde fargepigment.

Parkett
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Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL GENTLE 5GC
Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene,
hvit mattlakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161671 / 49618724

Tilhørende fotlist • varenr. 501219

SAGA NATURAL SENSE 5GC
Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene,
brun naturolje. Mål:14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161673 / 49618777

Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA Natural Touch
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SAGA NATURAL COCO 5GC
Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene,
beige/hvit mattlakk. Mål:14 x 207x 2200 mm.
Vare nr. 184047 / 53410333
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Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra til å fremheve stilen.
Gulvbordenes uvanlig bredde på 207 mm understrekes med tydelig v-fuge på
langsidene. SAGA Naturals varme og naturlige overflate toner ned rommets
innredning til en harmonisk helhet.
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Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL HARMONY 5GC
Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene,
hvit naturolje. Mål:14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161672 / 49618758

Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA NATURAL TOUCH 5GC
Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene,
grå mattlakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 161675 / 49618732

Tilhørende fotlist • varenr. 500962

SAGA NATURAL NUDE 5GC
Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene,
usynlig helmatt lakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm.
Vare nr. 500967 / 54080456

Parkett
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LAMINAT
Laminatgulv har en høyere motstand mot slitasje enn parkett.
Gulvet er i all hovedsak bygget opp av organiske materialer og
vil reagere på klima på lik måte som parkett. Et flott laminatgulv

Farveringen handler laminat i all hovedsak fra Kronotex, som årlig produserer over 60 millioner m2 med laminat. Kronotex har klare definerte mål: De vil at de fremtidige generasjoner
også skal kunne leve godt på vår unike blå planet. Derfor fortsetter de å utvikle bærekraftige
trematerialer som er bra for oss og for miljøet. Kronotex utarbeider EPD‘er slik at de
miljømessige fordelene er direkte sammenlignbare på alle Kronotex laminatgulv.

SORTIMENT

vil man ikke klare å skille fra parkett ved første øyekast, og kan
være et godt valg for barnefamilier eller husstand med kjæledyr.
MAMMUT
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1845 x 188 x 12 mm

MAMMUT PLUS
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1845 x 244 x 10 mm

ROBUSTO
Laminatgulv består av fire lag med stabilt materiale. Det sikrer en ekstra lang varighet og unik kvalitet på gulvene.

KRONOTEX
SORTIMENT 2019
A

BRUKSKLASSE 33 AC 5
– 1375 x 188 x 12 mm

PENTHOUSE
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1380 x 244 x 10 mm

HERRINGBONE
BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 665 x 133 x 8 mm

EXQUISIT

A

BRUKSKLASSE 32 AC 4
– 1380 x 193 x 8 mm
B
C

kronotex.no

EXQUISIT PLUS
BRUKSKLASSE 32 AC 4
– 1380 x 244 x 8 mm

DYNAMIC
A.

Det øverste laget har en spesielt motstandsdyktig og slitesterk overflate.
Det beskyttende laget er presset sammen med en dekorativ film som gir gulvet sin unike dekor.

B.

En HDF sponplate med ekstremt høy høy tetthet gjør gulvet meget solid (HDF, E1).

C.

Under HDF kjernen finnes en fuktighetsbeskyttende stabiliseringsfilm som sikrer og bevarer den
strukturelle stabiliteten på gulvene.

BRUKSKLASSE 32 AC 4
– 1380 x 193 x 8 mm

MEGA PLUS
BRUKSKLASSE 32 AC 4
– 1380 x 326 x 8 mm

ROOM MAX
BRUKSKLASSE 32 AC 4
– 2200 x 240 x 10 mm

SUPERIOR
AC4 BRUKSKLASSE 32
- 8 X 193 X 1380 MM
28
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PALL 56 Pakker | 77,627 m2

MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728
1-STAV | ER | V4 | 501059 | 55065413

Tilhørende fotlist • varenr. 118380

EVEREST OAK BEIGE D 3081
1-STAV | ER | V4 | 501053 | 55065322

Tilhørende fotlist • varenr. 118382
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Laminat
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MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl

Tilhørende fotlist • varenr. 500960

MAMMUT Mountain Oak Beige

RA

PAKKE 4 Bord | 1,387 m2

GA
R

MÅL 1845 x 188 x 12 mm

GA

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for
deg; Mammut. Mammut kombinerer det beste fra Robusto, Dynamic og Exquisit,
og er det ypperste innen laminatgulv. Fantastiske overflater med høy motstand
mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskapelig karakter og et
utseende som gir følelsen av naturlig tregulv.

BRUKSKLASSE 33 | AC 5
T
VA

MAMMUT

EVEREST OAK WHITE D 3179
1-STAV | ER | V4 | 501055 | 55065341

Tilhørende fotlist • varenr. 500958

MOUNTAIN OAK NATURE D 4725
1-STAV | ER | V4 | 501057 | 55065360

Tilhørende fotlist • varenr. 167308

MACRO OAK BEIGE D 3669
1-STAV | ER | V4 | 501056 | 55065356

Tilhørende fotlist • varenr. 118369

CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-STAV | CP | V4 | 501051 | 55065303

Laminat
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KORK

Wicanders er Farveringens leverandør av kork, og er en del av Amorim
konsernet. På grunn av sin globale tilstedeværelse er Wicanders alltid på
toppen når det gjelder miljøspørsmål. Ettersom korkbark kun tas av treet
og treet lever videre, er miljøet meget godt ivaretatt. Korkeik må være 25
år gammel før man kan begynne å høste bark av treet, og etter man har
høstet må man vente 9 år før man kan høste igjen. Dersom et tre har blitt
for gammelt og må felles, er et krav om at et nytt tre må plantes.
Korkbaserte gulv er det absolutt beste miljøvalget innen flytende gulv.
Korkgulv kommer også med ferdig underlag av kork, og trenger ikke ekstra
underlag i tillegg til dette. Unntaket er dersom gulvet legges på betong
eller gulvvarme, da må det legges dampsperre av plast 0,2 mm tykk.

SORTIMENT
CORK ESSENCE
- 905 x 295 x 10,5 mm

KORKENS UNIKE EGENSKAPER
Kork er et naturlig materiale som kommer fra barken på korkeik treet.

WOOD RESIST +

Mennesket har ennå ikke klart å kopiere eller forbedre korkens unike

- 1220 x 185 x 10,5 mm

kvaliteter. Cellestrukturen i kork ligner en bikube, noe som gir korken
en naturlig termisk og lydisolerende egenskap. Cellestrukturen gjør
også at kork absorberer støt. Med disse unike egenskaper er kork
ideel til å bruke som gulv. Samtidig får du et vakkert og unikt gulv
med høy gangkomfort av et materiale som ikke minst er fornybart
og bærekraftig.

54

Parkett

WOOD GO
- 1220 x 185 x 10,5 mm

AMORIM WISE
- 1225 x 190 x 7mm

Kork
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WICANDERS WOOD GO

WICANDERS CORK ESSENCE
Gjennom årene har Wicanders utviklet gulv- og veggbelegg med unike egenskaper, med sin innovative
Corktech teknologi. Kork kommer fra barken av korkeik treet, og den høstes for hånd uten å skade treet.
Barken vokser ut igjen og gjør dette til en fornybar og bærekraftig ressursforvaltning. Innovativ teknologi
med de unike naturlige egenskapene til kork, oppnår man en høyere standard innen gulv. Cork Essence
er en perfekt kombinasjon mellom skjønnhet, komfort og holdbarhet.
• Beskyttende overflate
• Ekte korkfinér

Wood Go er tilgjengelig i flotte tredekorer med 0,3 slitesjikt. Kork er mykere enn tre men hardere enn
tepper og er derfor den perfekte blandingen. Gulvet er både godt for føtter, ben og rygg. Den unike
varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året.

• Slitesjikt 0.3 mm

• Dekorativ overflate

• Presset kork

• Vinyl

• HDF Kjerne med Corkloc

• Kork 1.5 mm

• Integrert korkunderlag 1,2 mm

• HDF kjerne med Corkloc®

• Integrert korkunderlag 1.2 mm

AMORIM WISE

WICANDERS WOOD RESIST+
Resist+ utnytter det beste i korkens egenskaper og har forskjellige typer treutseende for å imøtekomme ulik smak. Tredekorene spenner seg fra klassisk til det mer rustikke utseende i flere fargevariasjoner.
Med kork både over og under HDF kjernen får man komfort og varme som ingen andre gulv har.

• Beskyttende film

– Det CO2 negative gulvet
Unikt miljøvennlig og bærekraftig gulv med et negativt karbonavtrykk. PVC fritt gulv produsert med
kork i samtlige sjikt som gir kompromissløs gangkomfort, støyreduksjon, varmeisolasjon og støtmotstand. Med stilsikre og naturtro overflater får du den optimale kombinasjonen av ønsket design, velvære og respekt for naturen. Leveres med integrert korkunderlag for å forsterke ytelsene og forenkle
monteringen. Kjerne med solid dimensjonsstabilitet og høy fuktmotstand. Kan legges
flytende opp til hele 300 m2 uten behov for ekspansjonsfuger midt i gulvet.

• Dekorativ overflate
• Presset kork 2,7 mm

• Beskyttende overflate
• Digitalt printet utseende

• HDF kjerne med Corkloc®

• Kork
• PVC fri rigid korkkjerne

• Integrert korkunderlag 1,3 mm

• «Angle to angle» klikksystem
• Integrert korkunderlag
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Kork

Kork
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GANGKOMFORT

GA

Corktech teknologien gjør Resist+ til et unikt konstruert gulv som utnytter
korkens eksklusive egenskaper optimalt. Kork gir deg et overlegent gulv med høy
gangkomfort, meget god støyreduksjon og varmeisolasjon, støtmotstand og ikke
minst et vakkert og holdbart gulv i mange år fremover.
Med Resist+ får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennelig råstoff,
kombinert med en vakker og naturtro overflate.
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WOOD RESIST+ MANOR OAK
10.5 x 185 x 1220 mm
501490 / 57097392

WOOD RESIST+ MOCCA OAK
10.5 x 185 x 1220 mm
501491 / 57097403

WOOD RESIST+ Mocca Oak

62

Kork

WOOD RESIST+ QUARTZ OAK
10.5 x 185 x 1220 mm
501492 / 57097418

Kork
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KLIKKVINYL
Klikkvinyl med den nye generasjonen kjerne har blitt svært populært
da det passer til om du enten skal bygge nytt eller pusse opp.
Takket være fleksibiliteten til klikkvinyl trenger du ikke å velge ulike
gulv i huset i forhold til hvilke bruk rommet skal ha. Gulvene har
en høy slitasjestyrke og egner seg også godt der det er stor trafikk,
som for eksempel kontor og butikk. Den nye kjerne tåler også
høy overflatevarme, og vil ikke bli like påvirket av f.eks. sollys slik
tidligere generasjon klikkvinyl har blitt.
Klikkvinyl tåler også vann tvers gjennom og passer dermed perfekt i
både entre, kjøkken, vinterhage etc.

ASPECTA
A.

KERAMISK TOPPSJIKT
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og
behov for vedlikehold.

B.

0,55 MM GJENNOMSIKTIG VINYLLAG
Et 0,55 mm gjennomsiktig vinyllag gir
beskyttelse mot smuss, vann og slitasje, selv i krevende omgivelser.

C.

D.

E.

F.

A
B
C

DEKORFILM
En autentisk dekorfilm av meget høy
kvalitet gir gulvet et like levende og
flott utseende som naturlig tre.

D
E

2 MM TOPPLAG AV SOLID VINYL
Flere lag med fast høykvalitetsvinyl
forbedrer holdbarhet og gir et utmerket innrykk av kvalitet. På produktene
med Rigid kjerne er ikke dette sjiktet
med i konstruksjonen.

F
G

KJERNEMATERIALE ISOCORE/RIGID
Isocore Technology® er høyt utviklet strukturell
lukket celle som gjør at gulvet er 100% vanntett,
ekstra sterkt, meget stabilt og har en lav vekt.
RIGID kjerne er 100% vanntett, sterkt og stabilt.
Er noe mer kompakt enn Isocore og dermed en
høyere vekt.

G.

LYDDEMPENDE UNDERLAG
Et integrert underlag minimerer både trinnlyden
i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er
støtabsorberende, gir varme og komfort under
føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.

DROPLOCK 100TM
Det unike klikksystemet DROPLOCK 100 ™ gir
en rask og enkel installasjon, og sikrer sterke
skjøter som holder år etter år.

Farveringen handler gulv fra Aspecta som er verdensledende på klikkvinyl. I tillegg har vi et lite
utvalg fra Falquon, som har noen unike dekorer vi mener passer godt i det norske markedet.

FALQUON WOOD

SORTIMENT
ASPECTA ELEMENTAL ISOCORE
8 x 220 x 1510

2g klikksystem

Beskyttende
lakk

ASPECTA RESIDENTIAL
6,5 x 220 x 1210

ASPECTA ESSENTIALS
4,8 x 180 x 1200

ASPECTA ELEMENTAL TILES
5.2 x 448 x 906 mm

FALQUON WOOD
6 x 200 x 1500

Slitesjikt 0,5mm

Dekorfilm

Rigid
kjerne

Trinnlydsdempende
underlag
9
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Klikkvinyl

Klikkvinyl
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ELEMENTAL Isocore - den neste generasjonen av gulv. Kombinert med et
naturtro utseende av ekte tre og den nyeste teknologien innen klikkvinyl gjør
disse gulvene til noe helt unikt. Takket være flersjiktsoppbygningen er Aspecta
klikkvinyl meget formstabilt og kan legges sammenhengende på store areal uten
fare for oppsprekking eller deformasjon av gulvet.

N

15år
10år
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ELEMENTAL ISOCORE
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Vinyloverflaten kombinert med integrert underlag gir et gulv som både er behagelig å gå på og som
demper lyd både i rommet og mellom etasjene. Solid konstruksjon med 0.55 mm slitesjikt gjør
gulvet anvendelig både i hjemmet og i offentlig rom. Kjernematerialet i vinylkonstruksjonen har et
midtsjikt med en 4 mm hard kjerne basert på den nyskapende ISOCORE Technology®. Et 2 mm tykt
LVT topplag brukes over denne kjernen, mens det 2 mm tykke underlaget med PE-støtte bidrar til å
utjevne evt. mindre ujevnheter i under-gulvet og gir en lydisolasjon på opptil 18 dB.

GOTHAM OAK ECRU
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501089 / 55274478

GOTHAM OAK SILVER
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501090 / 55274482

Matchende fotlist • varenr. 500959

FLAMED OAK NYOS
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501093 / 55274516

FLAMED OAK BEPPU
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501092 / 55274501

Matchende fotlist • varenr. 499293

FLAMED OAK TAAL
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501094 / 55274520
ELEMENTAL
ISOCORE Arezzo Brown
70
Klikkvinyl

AREZZO BROWN
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501095 / 55274535
Klikkvinyl
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OPTISTEP MED FUKTSPERRE

UNDERLAG

DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET
• Underlag for alle typer parkett og laminat.
• Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
• Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.
• Lav trykkfasthet sammenlignet med andre underlag.
162657 / 49399212

Underlagsskum Optistep 2mm/30kg m/fuktsperre, 1x15m
OPTISTEP UTEN FUKTSPERRE

Mange bruker mye tid på å
velge gulv, men glemmer ofte
at underlaget til gulvet også
er svært viktig for at man
skal få et godt resultatet.
Hovedoppgaven til underlaget
er å gi parketten eller
laminaten et glidesjikt som
det kan krympe og svelle fritt
på, men i tillegg har det også
flere andre nyttige funksjoner.

500101
UTLRAPRO BASIC 2 MM

Våre underlag:

DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET
• Underlag for alle typer parkett og laminat.
• Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
• Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.
• Lav trykkfasthet sammenlignet med andre underlag.

UNDERLAG MED GOD TRINNLYDSDEMPING

• Bidrar til at gulvet blir mer komfortabelt å gå på

• Underlag for alle typer parkett og laminat

162658 / 49399223

Underlagsskum Optistep 2mm/30kg u/fuktsperre, 1.2x12.5m

• Reduserer trinnlyd i rommet og i rommet under

• Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende

• Enkel installasjon

• Bør ikke legges der det er kaldt undergulvet, slik som kjeller og lignende

• Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på

Bredde/lengde

Trinnlydsreduksjon

• Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under

• Bidra til å bevare låsemekanismens egenskaper på
gulvet - også over tid

EGENSKAPER
OPTISTEP

Overgår minstekravene til EPLF • Brannmotstand (RTF): Efl

• Produsert for ekstra lang holdbarhet

x 1000
15000
• 15 m 2
pr rull
• Kg per rull:x1,00
kg • Pr. pall: mm
20 ruller
m/fuktsperre
2

Reduksjon i romklang

Trykkfasthet CS

18 dB

Ikke oppgitt

18 kPa

18 dB

Ikke oppgitt

18 kPa

19 dB

Trinnlydsreduksjon (RWS)

2 x 1250 x 12500 mm
Reduksjon av trinnlyd
u/fuktsperre
til rommet under (IS)

15 %
35 kPa

Trykkfasthet (CS)

UTLRAPRO BASIC 2 MM
500102
UTLRAPRO BASIC MED FUKTSPERRE
2MED
MM(SD)
Vanndampmotstand
10 m
UNDERLAG
GOD TRINNLYDSDEMPING
Undergulvsutjevning (PCv)

HVORFOR ER DE T VIKITIG MED UNDERLAG
rommet, da velger du et underlag med lav varmeUnder parkett og laminat skal undergulvet minimotstand. Hvis du isteden ønsker å isolere litt for
mum tilfredsstille klasse PB, dvs maks høydekulde unden ifra, skal du velge underlag som har
Distributør: Farveringen, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta - Tlf: 06250
forskjell over en målelengde
på 2 m er 3 mm.
høy varmemotstand.
Dette er for at parketten eller laminatgulvet skal
ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. EndeBELASTNINGSMOTSTAND
skjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant
Forskjellig underlag tåler belastning i forskjellig
underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge
grad. Spesielt hvis du går for et litt tykkere underlag
et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge
er det viktig å sjekke at det tåler belastning godt.
mellom.
Ellers vil du kunne oppleve at gulvet synker litt og
det blir en glippe mellom gulv og fotlist.
STØYREDUKSJON
Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonFUKTSPERRE
struksjonen til rommet under. Trinnlydsdemping
Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i parketer reduksjon av lyden av trinnene en person lager i
ten eller laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du
samme rommet som han/hun oppholder seg i.
er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. Generelt
kan man si at du alltid skal bruke fuktsperre på
UJEVNHETER I UNDERGULV
betong og gulvkonstruksjoner mot bakken. Du må
Undergulvet skal alltid tilfredsstille kravene til
også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2
planhet, men små ujevnheter kan underlaget
mm plast kan også brukes som fuktsperre, men er
jevne ut. Generelt vil et tykkere underlag tåle større
alene langt fra godt nok som underlag for parkett
ujevnheter enn et tynt.
og laminat. Skjøtene må teipes, derfor har alle våre
underlag med fuktsperre ferdig 60 mm overlapp
VARMEMOTSTAND
og integrert teip. I tillegg må plasten trekkes litt
Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en
opp langs veggene og klemmes bak fotlistene.
kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen
Velger du plast som fuktsperre, må denne også
til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen
legges med overlapp og teipes.
skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp
80

Underlag

1,3 mm

• Underlag for alle typer parkett og laminat.
• Kan
legges
i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken,
legges på
Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken,Kan
soverom
oggulvvarme,
lignende men krever
fuktsperre i tillegg
soverom
og lignende.
Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv
å gå på
Bør ikke legges der det er kaldt undergulvet, slik som
kjeller
og lignende
• Rulles
Underlaget
med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på.
lett ut ved montering
Ferdig med fuktsperre og tape, og kan legges på alle gulv med og uten varmekabler
Underlaget
ikke med
fuktsperre,
• Alle har
gulv
også dersom
uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.

UNDERLAG MED GOD TRINNLYDSDEMPING OG INTEGRERT
VarmemotstandFUKTSPERRE
(TR)
0,058 m2 K/W

• Underlag for alle typer parkett og laminat
•
•
•
•

det skal legges på gulvvarme må man

Overgår minstekravene til EPLF • Brannmotstand (RTF): Efl • 15 m2 pr rull • Kg pr rull: 1,70 kg • Pr. pall: 20 ruller

bruke UltraPro Basic med fuktsperre.
Trinnlydsreduksjon (RWS)

4

500101 / 53566145

19 dB

Reduksjon av trinnlyd
15 %
Underlag
UltraPro
Basic
2 mm Anthracite, 15m2
til rommet under
(IS)
Trykkfasthet (CS)

35 kPa

Undergulvsutjevning
(PCv) MED
UTLRAPRO
BASIC
1,3 mmFUKTSPERRE 2 MM

UNDERLAG
MED(SD)
GOD TRINNLYDSDEMPING
OG INTEGRERT FUKTSPERRE
Vanndampmotstand
200 m
• Underlag for alle typer parkett og laminat.
Varmemotstand (TR)
0,058 m K/W
• Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken,
Med fuktsperre og kan legges
soverom
på gulvvarmeog lignende.
• Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på.
Rulles lett ut ved montering
• Underlaget
fuktsperre
Ferdig
har med
fuktsperre
i tynn sølvfolie, og tape, og kan legges på alle gulv med og uten varmekabler.
2

og tape for tette skjøter. Skal legges med
sølvfolien opp slik at fuktsperren ikke
punkteres.

500102 / 53566172

Underlag UltraPro Basic 2 mm Anthracite ALU SD 200, 15m2
5

Bredde/lengde

EGENSKAPER
UTLRAPRO BASIC

Trinnlydsreduksjon

Reduksjon i romklang

Trykkfasthet CS

2 x 1000 x 15000 mm
uten fuktsperre

20 dB

15 %

35 kPa

2 x 1000 x 15000 mm
med fuktsperre

20 dB

15 %

35 kPa

Underlag
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LEGGEVERKTØY

UTLRAPRO SILENT 2 MM
UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYDSDEMPING
• Underlag for alle typer parkett og laminat.
• Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
• Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under.
• Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.

500103 / 53566236

VERKTØY

Underlag UltraPro Silent 2 mm Silver Grey, 15m2
UTLRAPRO SILENT MED FUKTSPERRE 2 MM
UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYDSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE
• Underlag for alle typer parkett og laminat.
• Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
• Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd
til rommet under.
• Alle gulv med og uten varmekabler.

500104 / 53566255

Trinnlydsreduksjon

Reduksjon i romklang

Trykkfasthet CS

2 x 1000 x 15000 mm
uten fuktsperre

20 dB

30 %

140 kPa

2 x 1000 x 15000 mm
med fuktsperre

20 dB

30 %

140 kPa

DET MILJØVENNLIGE ALTERNATIVET
• Meget bra og miljøvennlig alternativ for å bruke under parkett, laminat og kork.
• Er også det eneste godkjente underlaget til å bruke under våre korkgulv.
• 100% naturlig
• Isolerende egenskaper som kan bidra til å holde rommet ditt varmt.
• Det er også lyddempende og gjør rommet ditt roligere, varmere og mer behagelig.

EGENSKAPER
KORK

LAMINAT

KORK

KLIKKVINYL

Sag (hånd- eller kappsag)		

X		

X		 X*		

X**

Målebånd/meterstokk		

X		

X		

X		

X

Slagkloss		

X		

X		

X		

X

Avstandskiler		

X		

X		

X		

X

Slagjern		

X		

X		

X		

X

* WISE kan kuttes med en god Stanley kniv
** Klikkvinyl kan også kuttes med en god Stanley kniv

Slagjern Proff
501194 / 55370995
Slagkloss Gulv Absolutt Proff svart
501195 / 55371006

KORK UNDERLAG

153928 / 50830458

PARKETT

Underlag UltraPro silent 2 mm silver grey PE black SD 75
Bredde/lengde

EGENSKAPER
UTLRAPRO SILENT

Enhver legging av gulv går vesentlig raskere med riktig verktøy.
Her er en enkel oversikt over hva du trenger til de forskjellige typene gulv:

Laminat Avstandsklosser
501021 / 54541393

Underlag kork 2mm, 1x10m
Bredde/lengde
2 x 1000 x 10000 mm

Trinnlydsreduksjon

Reduksjon i romklang

Trykkfasthet CS

20 dB

Ikke oppgitt

200 kPa

Leggesett laminat
(slagjern, kloss og avtandsklosser)
501193 / 55370980

Slagkloss for DropLock system
klikkvinyl
501036 / 55066832
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Underlag

Verktøy
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FOTLISTER

Hvorfor ikke avslutte gulvet ditt med en lekker
fotlist som passer til gulvet? Mange velger i dag
hvite lister, men fler og fler ser hvor pent det
blir med en avslutning av gulvet i samme dekor
opp på veggen. Ettersom gulvet er det største
møbelet i rommet, vil en list i samme dekor
(eller tilsvarende) legge en nydelig ramme rundt
møbelet.

FOTLISTER

De fleste gulv fra Kronotex laminat kommer med
matchende fotlist. Ettersom dette sortimentet er
såpass stort finnes det også lister her som passer
gulv av kork eller klikkvinyl. SAGA serien har også
en del matchende fotlister, og i tillegg finnes det
trappeneser som gjør at man får en flott finish.
Ved å bruke klips til Kronotex fotlistene så festes
dette også veldig enkelt og man kan i tillegg
skjule ledninger bak listen.

Fotlister

Vårt sortiment på laminerte lister er under konstant
utvikling. Ta kontakt med din forhandler for å
undersøke om det er fotlist til ditt gulv

PRODUKTNAVN

DIMENSJON

VARENR./NOBB NR.

Krono Fotlist 3179 Everest Oak White

19 x 58 x 2400 mm

118382 / 46343825

Krono Fotlist 4792 Macro Oak Grey

19 x 58 x 2400 mm

157704 / 51471295

Krono Fotlist 4726 Mountain Oak Brown

19 x 58 x 2400 mm

501213 / 55385922

Krono Fotlist 4728 Mountain Oak Beige

19 x 58 x 2400 mm

500960 / 53902380

Krono Fotlist 4727 Mountain Oak Grey

19 x 58 x 2400 mm

500959 / 53902376

Krono Fotlist 4725 Mountain Oak Nature

19 x 58 x 2400 mm

500958 / 53902361

Krono Fotlist 3179 Everest Oak White

19 x 58 x 2400 mm

118382 / 46343825

PRODUKTNAVN

DIMENSJON

VARENR./NOBB NR.

Krono Fotlist 4792 Macro Oak Grey

19 x 58 x 2400 mm

157704 / 51471295

Trappenese Eik lakkert

55 x 37 x 2000 mm

126254 / 48369576

Krono Fotlist 4726 Mountain Oak Brown

19 x 58 x 2400 mm

501213 / 55385922

Trappenese Eik hvit lakkert

55 x 37 x 2000 mm

128866 / 48369557

Krono Fotlist 4728 Mountain Oak Beige

19 x 58 x 2400 mm

500960 / 53902380

Trappenese Eik ubehandlet

55 x 37 x 2000 mm

130884 / 42381284

Krono Fotlist 4727 Mountain Oak Grey

19 x 58 x 2400 mm

500959 / 53902376

Krono Fotlist 4725 Mountain Oak Nature

19 x 58 x 2400 mm

500958 / 53902361

Krono Fotlist 4797 Highland Oak Silver

19 x 58 x 2400 mm

500246 / 51416381

Nivålist Eik lakkert

21 x 55 x 2000 mm

133615 / 41032376

Krono Fotlist 4752 Macro Oak Light

19 x 58 x 2400 mm

500244 / 51416362

Nivålist Eik ubehandlet

21 x 55 x 2000 mm

131431 / 48369614

Krono Fotlist 3572 Harbour Oak Grey

19 x 58 x 2400 mm

499293 / 49516282

Krono Fotlist 4798 Highland Black Oak

19 x 58 x 2400 mm

167329 / 52989334

Krono Fotlist 3669 Macro Oak Beige

19 x 58 x 2400 mm

167308 / 52436281

Overgangslist Eik lakkert

21 x 55 x 2000 mm

133117 / 41031816

Krono Fotlist 4763 Pettersson Oak Beige

19 x 58 x 2400 mm

159404 / 51471333

Overgangslist Eik hvit lakkert

21 x 55 x 2000 mm

130643 / 48369595

Krono Fotlist 3081 Oak Beige

19 x 58 x 2400 mm

118380 / 45480918

Overgangslist Eik ubehandlet

21 x 55 x 2000 mm

130644 / 42386918

Krono Fotlist 2800 Capital Oak light

19 x 58 x 2400 mm

118369 / 44499840

Krono Fotlist 4982 Hvit Orientalsk

19 x 58 x 2400 mm

501214 / 55385937

Krono Fotlist 4985 Grå Orientalsk

19 x 58 x 2400 mm

501215 / 55385941

Krono Fotlist 4763 Pettersson Oak Dark

19 x 58 x 2400 mm

159404 / 51471333

Klips til Krono Fotlist Ktex 1

Esker a 30 stk

125027 / 48242418

FINERTE LISTER
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LAMINERTE LISTER

PRODUKTNAVN

DIMENSJON

VARENR./NOBB NR.

Fotlist parkett glatt Cognac

16 x 60 x 2200 mm

501069 / 55150366

Fotlist parkett glatt Oak

16 x 60 x 2200 mm

500962 / 41759794

Fotlist parkett glatt Pearl/Cream

16 x 60 x 2200 mm

500963 / 54081296

Fotlist parkett glatt Limestone/Coco/Cotton 16 x 60 x 2200 mm

500964 / 41742362

Fotlist parkett glatt Platinum

16 x 60 x 2200 mm

500965 / 54075015

Fotlist parkett glatt Dark Amber

16 x 60 x 2200 mm

500966 / 54075045

Fotlist parkett glatt Dolomite

16 x 60 x 2200 mm

501218 / 55387598

Fotlist parkett glatt Sense

16 x 60 x 2200 mm

501219 / 55393115

Fotlister
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DITT BESTE GULV
Vi håper informasjonen i denne katalogen har gitt deg grunnlag for å finne det
beste gulvet for deg. For mer informasjon om våre gulv se våre nettsider. I løpet av
2020 vil det bli en egen nettside for Room Concept (www.roomconcept.no) hvor
alt blir samlet. Snakk gjerne med din forhandler også for å få ytterligere informasjon
dersom du føler du trenger det.
Parkett:

www.sagaparkett.no

Laminat:

www.kronotex.no

Kork:

www.wicanders.no

Et gulv er en investering som helst skal vare i mange år
slik at det er viktig du føler deg trygg på ditt valg.
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