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„AUTHENTICITEIT, UITSTEKEND 
VAKMANSCHAP, DUURZAME PRODUCTEN 
EN EEN AANTREKKELIJK DESIGN - DAT 
IS HET MERK BOEN. DAARVOOR ZETTEN 
ONZE MEDEWERKERS ZICH ELKE DAG IN.  

WELKOM IN DE WERELD VAN BOEN.“
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BOEN BRUK, NOORWEGEN
Met twee zaagmolens aan een waterval in Kristiansand in 
Noorwegen begon in 1641 het succesverhaal van BOEN.
Door haar 350-jarige traditie en ervaring is de onderneming 
nauw met de natuur verbonden. Zeker niet op de laatste 
plaats vanwege het productassortiment is bij beslissingen 
en handelen een respectvolle omgang met de beperkte 
ressources van de natuur een eerste vereiste.  Duurzaamheid 
en verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de natuur zijn 
dan ook een belangrijk bestanddeel van de ondernemingsfi-
losofie.

Met hun vakmanschap en hun ideeën bepaalden en 
bepalen de medewerkers van BOEN het verleden en de 
toekomst van de onderneming. Samen zijn zij erin geslaagd, 
een merk te creëren dat staat voor kwaliteit, innovatie, 
ecologische verantwoordelijkheid en vertrouwen. Maar, 
overtuig uzelf van het individuele en veelzijdige producten-
palet en laat u inspireren door de BOEN-wereld die wij u op 
de volgende pagina‘s voorstellen.

BOEN BRUK met hoofdkantoor in Noorwegen levert naar 
Scandinavië, Groot-Brittannië en Amerika.

de geschiedenis van boen 6



BOEN DUITSLAND
Het merk BOEN is wereldwijd present. Door de geografische 
ligging speelt BOEN Parkett Duitsland een belangrijke rol 
als toeleverancier voor Centraal-Europa en diverse sleutel-
markten in Azië en Afrika.

BOEN LITOUWEN
De productievestiging Litouwen is uitstekend gelegen 
vanwege de nabijheid van de hoogwaardige grondstoffen. 
BOEN Litouwen levert naar de Baltische landen, Oost-
Europa en Centraal-Azië.

BOEN USA
Als een van de eerste importmerken voor parket in de 
Verenigde Staten en Canada profiteert BOEN vandaag van 
haar uitstekende naam en imago als Europese producent 
van kwaliteitsvloeren.

BOEN UK
BOEN UK verkoopt een collectie hoogwaardige BOEN-
premiumproducten in Ierland en Engeland.
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Met onze langjarige ervaring zetten wij ons er 
volledig voor in om het optimum te vervaardigen 
uit de kostbare grondstoffen van de natuur.

Houten vloeren zijn een belangrijk bestanddeel 
van het interieur. Mode en leefwijzen veranderen 
in de loop der tijd - net als toplaagtrends en 
houtsoorten van parketvloeren. Het team van 
BOEN biedt u een aantrekkelijk vloerenassortiment 
voor modern wonen - en werkt vandaag al aan de 
trends van morgen.

Onze parketvloeren van de natuurlijke grondstof 
hout moet u zien en beleven. Ons team van experts 
heeft systemen ontwikkeld voor de professionele 
vervaardiging en montage van vloeren, zodat uw 
parket u een leven lang ‚aan uw voeten ligt‘.

Wij streven ernaar, onze klanten met mooie 
en hoogwaardige producten te inspireren. Dat 
willen wij tot uitdrukking brengen en u elke 
dag opnieuw bewijzen in ons servicegerichte 
handelen.

INNOVATIEF

PROFESSIONEEL

SERVICEGERICHT
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natuur en milieu
De verantwoorde omgang met de natuur blijkt bij BOEN niet alleen 
uit de toepassing van bepaalde productietechnieken. Zij komt veeleer 
tot uiting in het bewustzijn dat de belangen van het milieu en de 
natuurlijke ressources serieus moeten worden genomen.
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BOEN-parketvloeren bestaan uit de natuurlijke grondstof 
hout. In onze productieprocessen wordt ons respect te-
genover de natuur en ons bewustzijn voor een ecologisch 
verantwoorde omgang met de grondstoffen zichtbaar. 
Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van 
onze productieprocessen om een materiaalvriendelijke 
en verantwoorde verwerking van de grondstoffen te 
waarborgen.

De bij ons verwerkte grondstoffen zijn afkomstig uit 
ecologisch verantwoorde bosbouw. Bovendien hanteren 
de BOEN-productievestigingen de standaards van de FSC™. 
Forest Stewardship Council is een erkende certificerings-
organisatie die zich tot taak heeft gesteld, verantwoord 
bosbeheer te stimuleren en zo een bijdrage te leveren 
aan de wereldwijde verbetering van de bosbouw. 
De BOEN-licentienummers luiden: BOEN Noorwegen FSC™ 
C051117, BOEN Duitsland FSC™ C101713, BOEN Litouwen 
FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ 
C095158. Keurmerk voor ecologisch verantwoord bosbeheer, 
www.fsc.org.

Onze productiemethoden zijn vooral erkend vanwege hun 
kwaliteit en de uitstekende benutting van de ressources. 

Het hout van de eik wordt bijvoorbeeld via de kortste weg 
naar de zagerijen getransporteerd en daar gezaagd, zodat 
het drogingsproces zo snel mogelijk kan beginnen en 
veranderingen in de kleur vermeden worden. Het hout 
wordt onder voortdurende controle gedroogd. Zo kunnen 
wij vloeren van topkwaliteit garanderen.

De meerlaagse opbouw van BOEN-parketvloeren maakt 
ingrijpende besparingen mogelijk in vergelijking met 
massieve houtvloeren. Dat is te danken aan het feit dat 
alleen de toplaag bestaat uit de kostbare edele houtsoort. 
Drie vijfde van het parket bestaat uit snel nagroeiende 
sparren of dennen. De zaag- en houtspaanders zijn natuur-
lijk ontstane nevenproducten die worden gebruikt in het 
verwarmingssysteem voor de droging van het hout. Boven-
dien worden zij verder verwerkt tot houtpaletten.

Met haar emissiearme producten levert BOEN een bijdrage 
aan de bescherming van de gezondheid.

Daarvoor werd ons het Duitse milieukeurmerk ‚Der Blaue 
Engel‘ verleend.
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every room has a dream.scandinavisch licht boom 
behaaglijkheid landschap  warmteleven helder natuurlijkheidcomfort authentiek eenvoudig 
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nordic light
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Geniet van de authentieke schoonheid en 
de buitengewone sfeer van het Scandina-
vische licht dat de parketvloeren van de 
serie Nordic Light heeft geïnspireerd. 
BOEN Nordic Light is een hoogwaardige 
serie parketvloeren met het exclusieve 
imago van het Scandinavische design. Dit 
is voor u de perfecte keuze als u zoekt 
naar de ongedwongen, heldere en 
stralende sfeer van natuurlijk wonen.

De BOEN Nordic Light-collectie 
| Essen
| Essen wit
| Essen Polar
| Canadees Esdoorn
| Canadees Esdoorn wit
| Berken
| Beuken wit
| Hickory
| Eik wit

nordic light 14



Eik Andante, landhuisdeel, wit
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„LICHT IS LEVEN, 
VREUGDE EN HOOP. 
LAAT HAAR BINNEN.“

Essen Baltic, 3-strooks, wit

Berken, 3-strooks

Eik Andante, landhuisdeel, wit 

 16



Essen Polar, 3-strooks
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„EEN LICHTE ZOMERBRIES. 
HET NOORDERLICHT EN DE 

SCHOONHEID VAN DE SCAN-
DINAVISCHE NATUUR ZIJN 

ONUITPUTTELIJKE BRONNEN 
VAN INSPIRATIE.“

Essen Andante, landhuisdeel

Eik Concerto, 3-strooks, wit
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Eik Andante, landhuisdeel, wit

 18
 

19



„LICHTE SCANDINAVISCHE PARKETVLOEREN 
STRALEN VRIENDELIJKHEID EN HELDERHEID UIT. 
COMBINEER EN ACCENTUEER DEZE STIJL MET 
BIJPASSENDE STOFFEN, BIJV. WOL OF KATOEN.“

Essen Polar, 3-strooks
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Essen Polar, landhuisdeel
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BOEN design maakt het dagelijkse leven mooier. Het 
samenspel van verschillende materialen en stijlrichtingen 
roept spanning op. De Scandinavische stijl wordt vooral 
beheerst door de behoefte aan helderheid en licht. Een 
helder en vriendelijk interieur in lichtdoorstroomde 

vertrekken is het antwoord op lange winters met weinig 
natuurlijk licht. De lichte, vriendelijke kleuren van de serie 
Nordic Light zijn tijdloos en verlenen uw huis of kantoor een 
verfrissende lichtheid en een moderne flair.

Eik Andante, landhuisdeel Castle, wit, met velling
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NORDIC LIGHT
IMPRESSIES

Nadere informatie over Nordic Light-producten en 
downloadbrochures vindt u in het internet onder
www.boen.de.

Hickory, 3-strooks

Canadees Esdoorn, 3-strooks, wit

Lichte houtvloeren harmoniëren 
perfect met intensieve, frisse kleuren. 
Textielsoorten zoals linnen of katoen, 
maar ook materialen zoals glas en 
steen onderstrepen een moderne, 
exclusieve woonomgeving met een 
natuurlijke uitstraling.
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every room has a dream.
natuurlijk goud warm licht comfortzon puur natuur thuis 
familie en vrienden welbehageneuropese stijl levendig leven 
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natural feeling
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natural feeling

Een mooie vloer maakt een vertrek 
completer en aantrekkelijker. Met BOEN 
Natural Feeling haalt u prettig, warm 
licht in uw huis. De parketvloeren uit 
deze serie bestaan uit de gouden 
houtsoorten en doen hun naam alle eer 
aan. Door het natuurlijke vlambeeld en 
de veelheid aan kleurnuances stralen 
deze vloeren een ongelooflijke levendig-
heid uit.

BOEN Natural Feeling-collectie:
| Beuken
| Eik
| Eik Toscana
| Rode eik
| Doussie
| Am. Kersen 
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Eik Animoso, landhuisdeel
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Het bijzondere van een parketvloer is dat hij zich moeite-
loos aan elke trend aanpast. Dankzij de eenvoudige, heldere 
lijnen blijft een houten vloer altijd modern. Door de neu-
trale kleurgeving kunnen wij verschillende kleurbeitsen 
gebruiken die u tal van mogelijkheden en vooral veel 
persoonlijke vrijheid bieden voor uw individuele inrich-
tingsstijl.  Materialen zoals steen, linnen en leer passen 
uitstekend bij de natuurlijke en warme kleuren van deze 
gouden houtsoorten. Het natuurlijke verouderingsproces 
van het hout verleent uw huis nieuwe levendigheid en 
een heel persoonlijke tint.

Doussie, landhuisdeel, met velling

Eik Toscana, 3-strooks
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Am. Kersen, Prestige
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Eik Animoso, landhuisdeel Castle, met velling
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„ADEM DE ENERGIE VAN EEN 
NIEUWE DAG EN LAAT U INSPIREREN 

DOOR ZIJN SFEER EN INTENSITEIT.“
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„EEN MOOIE PARKETVLOER 
GAAT EEN HEEL LEVEN MET 
U MEE - HIJ LEEFT MET U.“

Eik Andante, landhuisdeel, met velling
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Eik Andante, 3-strooks
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Eik Andante, landhuisdeel Castle 

„MET EEN PARKETVLOER KRIJGT 
UW HUIS EEN BIJZONDERE WAARDE. 
HIJ IS EEN BETAALBARE LUXE VOOR 
EEN LEVENDIGE WOONSTIJL.“

 34



NATURAL FEELING
IMPRESSIES

Rode eik, 3-strooks

Eik Select, Prestige, visgraat

Beuken Andante, 3-strooks

Natuurlijke kleuren en klassieke 
meubels zijn de stijlvolle afronding voor 
de gouden houtvloeren. Glas, steen en 
staal plaatsen elegante accenten en 
creëren contrasten. U kunt bijvoorbeeld 
met leer en linnen combineren om de 
warme, natuurlijke uitstraling te 
accentueren.
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every room has a dream.donker elegant schaduw modern  helderheid moment van stilte
warme kleuren exotische elementenintensiteit aarde gevoelens 
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beautiful shades
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beautiful shades

Met zijn eigen design en zijn kleurge-
ving vormt uw parketvloer een zelf-
standig element in uw interieur.
Met de donkere vloeren van BOEN 
Beautiful Shades krijgt uw huis een 
exotisch en hartstochtelijk karakter. 

BOEN Beautiful Shades-collectie:  
| Bubinga
| Iroko/ Kambala
| Jatoba
| Merbau
| Eik Arizona
| Eik Cordoba
| Eik Marron
| Eik gerookt
| Eik Noir
| Eik Provence
| Eik Stone
| Panga-Panga
| Amerikaans Noten
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Eik Stone, landhuisdeel, Stonewashed Collection
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„HET LEGGEN VAN EEN 
BOEN-PARKETVLOER 

IS ONGECOMPLICEERD 
EN EENVOUDIG.“

 40



Amerikaans Noten Animoso, landhuisdeel Amerikaans Noten, Prestige, visgraat

Jatoba, landhuisdeel

Voor nadere informatie over BOEN Prestige, voor het leggen van creatieve designvloeren 
en voor de downloadbrochure verwijzen wij naar www.boen.de.
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Eik gerookt, landhuisdeel Castle, met velling
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Eik Provence, landhuisdeel

Eik Arizona, 3-strooks

Eik Stone, landhuisdeel, Stonewashed Collection

„NA EEN DRUKKE DAG 
HEET UW HUIS U WELKOM 
ALS EEN OASE WAARIN 
U KUNT ONTSPANNEN EN 
ENERGIE EN INSPIRATIE 
KUNT TANKEN.“
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„DONKER HOUT MET EEN EXOTISCH 
TINTJE STRAALT EEN BIJZONDERE 

CHARME UIT. PURE LUXE VOOR WIE 
EXCLUSIVITEIT WEET TE WAARDEREN.“

Iroko/ Kambala, landhuisdeel

Eik Cordoba, landhuisdeel
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Amerikaans Noten Animoso, landhuisdeel
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Eik Marron, 3-strooks
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Eik gerookt, Prestige

BEAUTIFUL SHADES
IMPRESSIES

Eik Sand, landhuisdeel, Stonewashed Collection

Accentueer de bijzondere charme en 
de buitengewone ambiance van 
donkere vloeren met exclusieve meu-
bels. Vooral Aziatische en Afrikaanse 
accessoires, inrichtingsvoorwerpen of 
objecten onderstrepen de glans van 
de ‚verre wereld‘. Met licht, structuur-
behang en goudtinten plaatst u 
boeiende accenten. Mooie details, 
kussens, stoffen en plaids ronden het 
beeld af en verwarmen uw huis met 
rust en geborgenheid.

Eik Provence, 3-strooks
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every room has a dream.levensdromen waarmaken 
wonen comfort exclusiviteit 
schoonheid mijn leven kalmte boeiende details
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my dreams
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my dreams

Maak uw heel bijzondere droom waar. 
Met de BOEN My Dreams-collectie kunt 
u kiezen uit een exclusief spectrum van 
houtsoorten, kleuren en structuren voor 
dat heel bijzondere tintje. Bij uitstek 
geschikt voor mensen die hun ideeën de 
ruimte voor ontplooiing willen geven.

BOEN My Dreams-collectie:  
| Stonewashed Collection
| Prestige
| Chalet
| Massieve planken
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Eik Alamo, landhuisdeel, Stonewashed Collection
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Eik Alamo, landhuisdeel, Stonewashed Collection
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„EEUWIG DUURT HET GEHEIM VAN HET 
LEVEN EN DE NATUUR - WONDERMOOI, 
BLIJMOEDIG EN GELATEN.“

Eik Stonewashed Old grey, met aluminiumbies, alleen verkrijgbaar op aanvraag

Eik Stonewashed, landhuisdeel, met velling
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Eik Earth, landhuisdeel, Stonewashed Collection

Eik Old grey,
landhuisdeel Castle, Stonewashed Collection

Eik Coral, landhuisdeel, Stonewashed Collection 
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„NATUURLIJK, WARM 
EN UITNODIGEND. DAT ZIJN 

DE EIGENSCHAPPEN VAN EEN 
BIJZONDERE PARKETVLOER.“

Eik Lava, landhuisdeel, Stonewashed Collection

Eik Crystal, landhuisdeel, Stonewashed Collection
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my dreams tweelaagse 
collectie/ patroonvloeren

Parketvloeren met individuele patronen kunnen bogen 
op een exclusieve en adellijke traditie. Ze zijn vaak aan te 
treffen in statige kastelen en elegante residenties. BOEN 
biedt u een unieke serie parketvloeren die op deze traditie 
aansluiten. Haal deze bijzondere charme in uw huis en 
combineer verschillende vloerstroken en -patronen met 
een klassieke inrichting.

De individuele designoplossing
BOEN Prestige is het individuele eenstrooksproduct dat tal 
van vormgevingsmogelijkheden biedt door allerlei vloerpa-
tronen. Het parket is een populaire keuze voor privé woon-
ruimten, openbare gebouwen, bedrijfsruimten en kantoren.

Technisch perfect
Onze hoogwaardige eenstrooksproducten beschikken over 
een dragerplaat van 5-laags berkenmultiplex die nauwkeu-
rig en vast verlijmd is met een toplaag van exclusief, edel 
hout. Alle eenstrooksproducten van Prestige, Traffic en Maxi 
worden bij de montage direct op de ondergrond gelijmd.

Gegarandeerde kwaliteit
Daarvan zijn wij overtuigd. Daarom 
verlenen wij op alle BOEN tweelaagse 
parketvloeren in woonvertrekken 
20 jaar garantie volgens onze 
garantievoorwaarden.
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Eik gerookt, Prestige
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Van Engels verband tot visgraatpatroon
Eenstrooksproducten kunnen in regelmatige of onregel-
matige patronen gelegd worden. Zo kunt u kiezen voor 
een klassiek, regelmatig verband of een visgraatpatroon 
als enkelvoudig, dubbel of drievoudig verband diagonaal 
op of parallel aan de wand.  Een extra fries ontstaat door 
de combinatie van verschillende houtsoorten in elk denk-
baar patroon.

PRESTIGE
De grote verscheidenheid aan strooklengten, de hout-
soorten en de patronen maken het eenstrooksproduct 
BOEN Prestige zo individueel en zo populair.

TRAFFIC
Als eenstrooksparket voor zeer sterk gefrequenteerde 
ruimten adviseren wij Traffic. Traffic heeft een 6 mm 
dikke toplaag van edel hout, is dus extreem bestendig 
en kan meerdere malen afgeschuurd worden.

MAXI
De maxistrook is breder en langer dan onze andere 
eenstrooksproducten. Het formaat past uitstekend in 
grote woonkamers en representatieve ruimten, bijv, 
boetieks, restaurants of galeries. Hier komt het unieke 
effect van Maxi vol tot zijn recht.

Amerikaans Noten, Prestige, visgraat
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3-strooks,
onregelmatig verband

3-strooks,
regelmatig verband

Diagonaalverband Regelmatig verband,
drievoudig

Blok Ladder

Visgraat Visgraat met blokjes Vlecht met blokjes Regelmatig verband
met blokjes

Regelmatig verband
met biezen

Blok met fries
en blokjes

Doussie, Prestige
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Nobele levensstijl en verfijnde elegantie - dat garandeert 
BOEN Chalet. De stijlvolle landhuisplank met zijn buiten-
gewone formaat heeft een toplaag van kostbaar, edel 
hout van met zorg gekozen eiken. Het hout van de Chalet-
planken is afkomstig van 150 tot 200 jaar oude eikenbomen 
uit de uitgestrekte bossen in de Baltische landen en het 
voormalige Oost-Pruisen.

BOEN Chalet -landhuisplanken zijn breder en langer dan 
de meeste gebruikelijke producten op de internationale 
markt. Voor BOEN Chalet kiezen wij uitsluitend het beste 
hout en verwerken het met grote nauwkeurigheid. Zo 
ontstaan unieke, weergaloze planken die u het goede 
gevoel geven, de juiste keuze voor uw eigen thuis te 
hebben getroffen.

my dreams chalet

Eik, Chalet, wit
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Eik Antique, Chalet
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BOEN Chalet wordt vervaardigd in een robuuste, drielaagse 
opbouw en heeft een 4,5 mm dikke toplaag van edel 
eikenhout. De planken hebben breedten van 200 mm tot 
395 mm en de lengte varieert van 2 tot 4 meter. BOEN 
Chalet is verkrijgbaar in 8 verschillende toplaaguitvoeringen 
- van traditioneel klassiek eiken tot gebeitste en geborstelde 
varianten.

Als u kiest voor BOEN Chalet, helpen wij u graag met een 
ontwerp voor de samenstelling en de montage van de 
planken in uw vertrek. U bent dan verzekerd van de optima-
le mengverhouding van planklengten en -breedten - en elke 
vloer wordt een unicaat. Pas als uw klant akkoord gaat met 
het voorgestelde design, beginnen wij met de productie van 
deze kostbare eikenplanken.

Voor nadere informatie en de BOEN Chalet-downloadbrochure verwijzen wij naar 
www.boen.com.

Eik Traditional, Chalet
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„HET TREFFEN VAN 
DE JUISTE KEUZE IS 
PURE SPANNING.“

Eik Antique, Chalet

Eik, Chalet, wit
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Geniet van de fascinerende eigenschappen en de lange 
levensduur van echte, massieve planken - een exclusieve, 
inspirerende ambiance van warmte en rust. 

Massieve eikenplanken worden geproduceerd met een dikte 
van 20 mm en een breedte van 137 mm, 162 mm of 187 mm. 
U kunt kiezen uit vijf verschillende toplaaguitvoeringen, 
maar wat ze allemaal gemeen hebben zijn de expressieve 
structuur en de robuust-nonchalante charme van massieve 
houtvloeren. U kunt ook uw eigen vloerdesign ontwerpen 
en de planken in verschillende breedten of uitvoeringen met 
elkaar combineren (bijv. Eik Antique met Eik Historical zoals 
op de foto rechts).

my dreams massieve planken

Eik Traditional, massieve plank
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Eik Historical, massieve plank
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Maak uw keuze uit vijf verschillende 
oppervlakteveredelingen:

TRADITIONAL
De klassieke variant Eenvoudig en rustiek, met opgevulde 
knoesten.

ANTIQUE
Dankzij de gebeitste toplaag straalt deze plank de charme 
uit van natuurlijk verouderd hout.

Eik Chocolate, massieve plank

HISTORICAL
Even robuust als een eeuwenoude plankenvloer. In zorg-
vuldige handarbeid worden knoesten vervangen door 
onregelmatig gevormde eikenstoppen. Het oppervlak is 
antiek gebeitst.

CHOCOLATE
Met een bijzondere haptiek en een warme tint. Het gebor-
stelde oppervlak wordt gebeitst in een intensieve, donkere 
tint.
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STONEWASHED OLD GREY
Het expressieve vlambeeld van de eikenplank wordt ge-
accentueerd door de olie in een lichte tint. Uitermate 
markant door het geborstelde oppervlak.

HEEL NATUURLIJK – MET NATUUROLIE GEOLIED
Alle massieve planken worden geolied met natuurolie en 
volgens de traditionele techniek aan de lucht gedroogd. Zo 
zijn zij optimaal beschermd en blijft het levendige karakter 
van het hout behouden.

Eik Antique, massieve plank
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Eik Antique, massieve plank
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MY DREAMS
IMPRESSIES

Canadees Esdoorn, Natuur, Prestige

Eik Traditional, Chalet

Eik Lava, landhuisdeel, Stonewashed Collection

My Dreams parketvloeren overtuigen 
met hun kwaliteit en plaatsen indi-
viduele accenten. De geborstelde 
structuur en de Stonewashed -look 
worden nog eens extra geaccentueerd 
door donkere meubels, bij voorkeur 
van robuuste materialen. Ook stenen, 
manden en andere gevlochten ob-
jecten passen perfect bij deze vloer.
Wij adviseren een combinatie met 
vriendelijke kleuren of met een waas 
van zachte pasteltinten. Het juiste licht 
zorgt voor de perfecte afronding.

Eik Antique, massieve plank
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every room has a dream.
zeilen diepblauw sfeer vrijheid spanningurbaan detail maritiem 
stijl droom wereld 
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maritime world
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maritime world

Zeilen op een driemaster, romantische 
avonturen op de grote zee - parketvloeren 
van BOEN Maritime World zijn klassieke 
vloeren die zijn ontleend aan de scheeps-
vloeren op zeejachten. Dat is maritieme 
ambiance - de horizon is ver, het gevoel vrij.

BOEN Maritime World-collectie:  
| Eik
| Jatoba
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Eik Noir, landhuisdeel met aluminiumbiezen
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Eik, Scheepsdek met donkere bies
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Scheepsdek
De BOEN-scheepsdekplanken worden 
voorzien van lichte of donkere biezen 
en bovendien uitgerust met houtna-
gels. Daardoor ontstaat een maritieme 
look die associaties oproept met de 
klassieke scheepsvloeren op zee-
jachten. 

Designvloer
De Designvloer-planken hebben ook 
die maritieme flair, maar zijn iets 
rustiger. Zij hebben lichte of donkere 
biezen, maar geen houtnagels.

Onze tip: stel uw eigen maritieme 
houtvloer samen en combineer andere 
BOEN-houtsoorten van de landhuis-
planken met passende aluminiumbie-
zen (bijvoorbeeld Eik Noir met alumini-
umbies).

MARITIME WORLD
IMPRESSIES

Eik, Scheepsdek met donkere bies

Eik Noir, landhuisdeel met aluminiumbies

Jatoba, Scheepsdek met lichte bies
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boen
oppervlakteveredelingen
Wij bij BOEN beschermen het milieu in alle productiefasen - dat vinden wij extreem 
belangrijk. Noch onze lak noch onze olie wasemen gassen uit die bedreigend kunnen zijn 
voor mens en milieu. Onze klanten kunnen kiezen uit tal van oppervlakteveredelingen.
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Protect-Ultra – verzegelde vloeren
De 7-voudige, extreem slijtvaste verzegeling Protect-
Ultra die industrieel wordt aangebracht, maakt het 

onderhoud aanzienlijk eenvoudiger en verlengt de levens-
duur van de parketvloer. Protect-Ultra is vrij van oplosmid-
delen en formaldehyde en garandeert een perfect zicht op 
het natuurlijke oppervlak van het hout Voor het duurzame 
behoud en voor de verzorging van uw verzegelde vloer bieden 
wij verscheidene producten aan, bijv. parket-refresher.

Matlak
Een 7-voudige Protect-Ultra-verzegeling met een 
uiterst geringe glansgraad waardoor het oppervlak 

oogt als geolied. Een natuurlijke look, gecombineerd met de 
voordelen van een krasvaste verzegeling. Als onderhouds-
middel adviseren wij ‚Polish mat‘ van Bona.

Ecoline – geoliede vloeren
Een bescheiden, zijdezacht glanzend oppervlak dat 
ontstaat door een speciaal productieproces met 

UV-olie. Vrij van emissiestoffen en dus uitstekend geschikt 
voor mensen met allergieën. Ecoline is gecertificeerd door 
het ‚Institut für Ökologie‘ (ECO) in Keulen.

Natuurolie
De toplaag van deze vloeren wordt in onze fabriek 
voorzien van een laag natuurlijk uithardende, oxida-

tieve olie. Natuurolie accentueert het karakter van het hout 
en verleent het parket een bijzonder natuurlijke haptiek. Vrij 
van biociden en conserveringsmiddelen. Voor het onder-
houd van de vloer adviseren wij de natuurolie van BOEN.

boen
oppervlakteveredelingen

Nadere informatie over de oppervlakteveredelingen van BOEN vindt u onder 
www.boen.com.
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Gebeitst
Donker gebeitste parketvloeren zijn een uitstekend alter-
natief voor exotische houtsoorten. Bij de licht gebeitste 
varianten wordt de vlam rustiger, waardoor een even-
wichtig vloerbeeld ontstaat. Gebeitste parketvloeren 
worden doorgaans aangeboden met Protect-Ultra of 
in mat verzegeld.

Wit gepigmenteerd
De witte pigmentering maakt het vlambeeld rustiger en 
oogt zeer modern. BOEN-vloeren worden ofwel wit geolied 
of met matlak wit verzegeld. Voor het onderhoud van deze 
vloeren adviseren wij Bona ‚Polish mat‘ (voor matlak-opper-
vlakken) of BOEN Oil Freshen Up (voor wit geoliede opper-
vlakken).

Gerookt en gestoomd
Door het roken van de parketplanken ontstaat een extra 
warme tint. Als deze dan nog gebeitst of geolied worden, 
ontstaan tal van natuurgetrouwe kleurvarianten zoals 
bijvoorbeeld in onze Stonewashed Collection. Door licht 
borstelen kan de kleur nog dieper in het hout dringen.

Geborsteld
Door het borstelen en beitsen van het hout wordt de 
structuur extra geaccentueerd. Het houtoppervlak wordt 
geborsteld en voorzien van een deklaag van ofwel trans-
parante olie of gekleurde olie, zoals in onze Stonewashed 
Collection. Het oorspronkelijke karakter van het hout wordt 
benadrukt en de jaarringen geaccentueerd.

iets bijzonders –
gebeitste oppervlakken
BOEN heeft tinten ontwikkeld die bij verschillende 
inrichtingsstijlen passen. Wij bieden een brede 
scala van gebeitste producten - van lichte tot 
donkere tinten - met de houtsoorten eiken en 
essen als basis.

Antique
BOEN biedt massieve planken aan en meerlaags parket met 
een Antique-oppervlak. Daarachter schuilt een unieke 
combinatie van materialen en ambachtstechnieken - licht 
borstelen, beitsen, schuren en oliën in kleur.

Eik Stonewashed, landhuisdeel
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Eik Provence, 3-strooks Eik landhuisdeel Castle, wit, met velling

Eik Noir, landhuisdeelEik Alamo, landhuisdeel 

Eik Lava, landhuisdeel
Stonewashed Collection Essen Polar, landhuisdeel
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Voor de normale reiniging is het voldoende om stof en vuil 
te verwijderen met een zwabber, bezem of stofzuiger.

Als gedweild moet worden, is het belangrijk dat u het 
passende reinigingsmiddel voor uw vloer kiest. Zorg dat 
nooit water op het parket komt te staan omdat daardoor 
het hout kan gaan zwellen. Bij regelmatig gebruik verzorgt 
het reinigingsmiddel de vloer met wax en wordt het 
oppervlak bestendiger tegen verontreiniging en slijtage-
verschijnselen.

De reinigingsmiddelen zijn speciaal afgestemd op de des-
betreffende oppervlakken. Gelakte vloeren moeten altijd 
met synthetische reinigers (zonder wax) en geoliede vloeren 
met zeephoudende middelen (met wax) gereinigd worden.

Voor gelakte en geoliede parketvloeren bieden wij onder-
houdsproducten aan in topkwaliteit.

Voor nadere informatie over reiniging en onderhoud van 
parketvloeren verwijzen wij naar www.boen.com.

reiniging en onderhoud 80



boen floor studio

Breng een bezoek aan onze virtuele showroom onder 
www.boen.com en bekijk het BOEN-parket in verschillende 
ruimtelijke situaties.
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de opbouw
van boen-parket
Hout is een hygroscopisch natuurproduct. Het neemt vocht uit de 
lucht op en geeft het weer af. Het past zijn inwendige vochtgehalte 
aan de heersende omgevingsvochtigheid aan. 

Aan de langszijde van de plank past BOEN 
het beproefde clic-systeem toe.

BOEN X-PRESS: een flexi-
bele veer klikt vast bij het 
omlaagdrukken van de 
plank en maakt de plaat-
sing in één beweging 
mogelijk.

TOPLAAG VAN EDEL HOUT
U kunt kiezen uit meer dan 
18 hoogwaardige houtsoorten en 
tal van oppervlakteveredelingen. 

MIDDENLAAG
Zorgvuldig gekozen stroken van 
sparrenhout, met staande of half-
staande jaarringen zorgen voor 
uitstekende vormstabiliteit.

ONDERLAAG
De onderlaag van sparrenfineer is uit 
één stuk vervaardigd en garandeert een 
stabiele tegentrek.

Gegarandeerd stabiel

BOEN X-PRESS – de snellere verbinding
Profiteer bij alle BOEN Clic-producten van de 
BOEN X-PRESS-verbinding aan de kopse zijden.
± Eenvoudige en snelle verbinding van de planken, 
 helemaal zonder gereedschap
± Aanzienlijke tijdsbesparing door 
 minder werkstappen
± Directe passingscontrole door het 
 duidelijk hoorbare vastklikken
± Ook geschikt voor de volledige 
 verlijming op de ondergrond
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de opbouw
van boen-parket

Omdat wij van onze 
kwaliteit absoluut over-
tuigd zijn, verlenen wij 
20 jaar garantie!

Lage relatieve vochtigheid
Op deze afbeelding kunt u zie hoe massieve planken 
reageren bij relatief lage luchtvochtigheid of op een voch-
tige ondergrond. De massieve planken gaan holrond staan 
(concaviteit).
Tijdens het zwel- en krimpproces ontstaan voegen die niet 
meer volledig sluiten omdat de elasticiteit van het hout 
minder wordt.

Hoge relatieve vochtigheid
Op deze schets kunt u zien hoe massief hout zich ge-
draagt bij relatief hoge luchtvochtigheid. Het hout gaat 
bol staan (convexiteit). Het is ook te zien hoe tussen de 
elementen voegen ontstaan. Ook massieve planken 
krijgen na het drogen niet meer hun oorspronkelijke vorm.

Hout past zich aan het vochtgehalte van de omgeving aan
Bij de ontwikkeling van een parketvloer is het belangrijk 
om de hygroscopische krachten - het werken van het hout 
- te verminderen. Helemaal verhinderen kunnen we het 
niet, dat klopt. Maar tot een minimum terugdringen. Hoe 
we dat klaarspelen?

De exact gedimensioneerde, drielaagse opbouw van onze 
parketplanken in onderlaag, middenlaag en toplaag van 
edel hout heft de natuurlijke krachten in trek en tegentrek 
op. De met zorg gekozen breedte van de planken vermin-
dert het zwellen en krimpen aanzienlijk. We zien steeds 
weer dat BOEN-parket met zijn vormstabiliteit generaties 
lang meegaat.
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Vloerverwarming
BOEN-parket is de ideale vloerbedekking voor vertrekken 
met vloerverwarming. Een goed functionerend vloerver-
warmingssysteem - met heet water of stroom - zorgt voor 
een geregelde, optimale warmteverdeling in de verwarmde 
omgeving en garandeert zo optimaal comfort. Het is dan 
ook belangrijk dat de vloerbedekking over een goed 
geleidend vermogen beschikt en bijvoorbeeld weinig 
weerstand biedt tegen de uitbreiding van warmte. Over 
het algemeen biedt een met de ondergrond verlijmde 
houten vloer een beter warmtetransport dan een 
zwevende vloer. 

vloerverwarming en
montagetechnieken
Zwevende vloer, vast verlijmd of gespijkerd? Parket is geschikt voor de meeste 
ondergronden. Problemen zoals een ongelijke ondergrond, vocht of akoestische 
isolatie kunnen met de hulp van ons BOEN-deskundigenteam van Verkoop en 
Techniek worden opgelost.

Het vloerverwarmingssysteem moet zodanig gereguleerd 
zijn dat het een maximale capaciteit van 60W/m2 levert. 
Daarbij mag de temperatuur van de ondergrond niet meer 
dan 27 °C bedragen en moet de kamertemperatuur tussen 
20 - 22 °C liggen. In het ideale geval bedraagt de luchtvoch-
tigheid 30 - 60 %. De warmte moet zich gelijkmatig onder 
de parketvloer kunnen verdelen. Het is niet raadzaam om 
tapijten met een isolerend effect te gebruiken omdat de 
warmte daardoor gestuwd kan worden.

Vaak leiden vloerverwarmingssystemen ertoe dat het hout 
meer gaat werken als geen vocht aan de lucht wordt 
toegevoegd. Daarom kan tijdens de verwarmingsperiode 
de voegenvorming toenemen. 

Zwevende vloer op 
een warmwater-vloer-
verwarming die in een 
zwevende estriklaag 
is gelegd. 

Zwevende vloer op 
vloerverwarming met 
verwarmingsslangen in 
warmtegeleidende platen.
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Montagemethoden
In de regel worden parketvloeren in particuliere woningen 
zwevend gelegd, maar ook verlijmen of spijkeren op onder-
grond zijn goede alternatieven met hun eigen voordelen.  
In openbare gebouwen adviseren wij de directe verlijming 
op de ondergrond.

ZWEVENDE VLOER: VOORDELEN
± De meest gebruikelijke methode in particuliere woningen
± Snelle en eenvoudige montage
± Eenvoudige isolering van contactgeluid
± Kan op de meeste zelfdragende onderconstructies 
 worden gemonteerd
± Eenvoudige isolering tegen vocht vanaf de ondergrond
Zwevende BOEN-vloeren:
bijv. alle BOEN X-PRESS Clic-vloeren

VERLIJMING OP DE ONDERGROND: VOORDELEN
± Wij adviseren de verlijming in openbare gebouwen 
 met een hoge gebruiksfrequentie
± Ook goed geschikt voor particuliere woningen
± Ligt uiterst stabiel
± Goede akoestiek in de ruimten
± Grotere tolerantie tegen klimaatschommelingen 
 in het vertrek
± Goed geschikt voor grote ruimten, kan zonder onder-
 breking door meerdere vertrekken worden gelegd
Op de ondergrond verlijmde BOEN vloeren: 14 mm 
BOEN X-PRESS Clic en tand/groef, Prestige, massieve 
planken, Traffic, Strongline enz.
 
SPIJKEREN OF SCHROEVEN: VOORDELEN 
± Voor de zelfdragende, houten onderconstructie 
 met balken
± Ligt uiterst stabiel
± Geen blinde vloer vereist
± Kan zonder onderbreking door meerdere vertrekken
 worden gelegd
Gespijkerde BOEN-vloeren:
23 mm scheepsvloer, 21 mm Strongline, massieve planken 

Nadere informatie vindt u onder www.boen.com.

Meerlaags parket
Isolatielaag met 
vochtscherm, 
EPS-folie, beton

Meerlaags parket
dikte 23 mm
op houten onderstructuur 
gespijkerd

Patroonvloer
MS-polymeerlijm,
beton
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Daarbij moet u vooral op de dichtheid van de onderlaag 
letten.

Voor de verlijming van het parket op de ondergrond bieden 
wij grondering en lijm aan (voor hout- en betonvloeren).

Omdat we graag willen dat uw vloer vele jaren mooi blijft, 
hebben wij voor u een aantal hoogwaardige reinigings- en 
onderhoudsmiddelen in ons assortiment opgenomen.

Perfectie tot in het kleinste detail: de passende accessoires 
en de juiste reiniging en verzorging vormen de afronding 
van uw parket.

accessoires

Een mooi en goed functionerend parket is pas volmaakt als 
het met de geschikte middelen en de goede finish gereinigd 
en onderhouden wordt.

Bij BOEN vindt u een systeem van op elkaar afgestemde 
accessoires en montagemateriaal dat u optimale zekerheid 
biedt: montagegereedschap, isolatiemateriaal en een brede 
scala van trapneuzen, plint-, hoek- en drempellijsten.

Bij een zwevend parket is het belangrijk dat het juiste 
isolatiemateriaal wordt gekozen.
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LIJM EN PLAMUURMIDDEL
Plamuurmiddel, grondering, 
parketlijm 

ISOLATIEMATERIAAL
Voor de zwevende vloer

MONTAGEGEREEDSCHAP
Montageijzer en slagblok

PLINTLIJSTEN
Van massief hout, gefineerd, 
Oud-Duits geprofileerd

SOKKELLIJSTEN 
Sokkellijst, eind- en hoekstukken 
van aluminium

RADIATORROZETTEN
Van massief hout (esdoorn, 
berken, eiken, doussie, merbau)

PRESTIGE BIEZEN
Van massief hout, aluminium

PRESTIGE BLOKJES
Voor 10 mm eenstrooksproducten
(essen, Canadees esdoorn, berken, 
iroko/kambala, merbau)

PROFIELEN
Van aluminium en gelakt, 
massief hout

DREMPELLIJSTEN 
Van massief hout

VOOR KLEINE REPARATIES
Professionele reparatieset voor 
parketreparaties 

ONDERHOUDSMIDDELEN
Voor verzegelde en 
geoliede parketvloeren

TRAPNEUZEN
Voor 10, 14 en 20 mm parket,
Trapneuzen van BOEN-parket
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 MASSIEVE PLANK

Afmetingen: 
20 x 137, 162 of  187 x 800 - 2220 mm 

Groef/tand

Toepassingsgebied
Massieve planken fascineren met 
oorspronkelijke charme en een lange 
levensduur. Zij zorgen voor een warm, 
levendig en hoogwaardig woongevoel. 
Rondom verlopende microvelling.

Montagemethode
Met de vertrouwde groef/tand-
verbinding voor de directe verlijming 
op de ondergrond.

Vloerverwarming
Geschikt.

Gebruiksklasse
3

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

PRESTIGE/ TRAFFIC

Afmetingen: 
Prestige: 10 x 68 x 476/ 590 mm
Traffic: 12 x 68 x 476/ 590 mm

Groef/tand

Toepassingsgebied
Voor hoogwaardige designs en patro-
nen. Met zijn 6 mm dikke toplaag is 
Traffic bij uitstek geschikt voor ge-
bouwen met een hoge bezoeksfre-
quentie, bijv. winkels, restaurants enz. 
Met linker- en rechter stroken.

Montagemethode
Verlijming direct op de ondergrond.

Vloerverwarming
Prestige: uitstekend geschikt. 
Traffic: uitstekend geschikt.

Gebruiksklasse
Prestige: 1 - 2
Traffic: 3

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

MAXI

Afmetingen: 
10 x 92 x 790/ 1190 mm

Groef/tand

Toepassingsgebied
Een klassiek eenstrooksproduct met 
buitengewone afmetingen. De strook 
is langer en breder dan de gebruike-
lijke eenstrooksproducten. 
De maxistrook met zijn exclusieve 
uitstraling is bij uitstek geschikt voor 
grote vloeroppervlakken. 
Alleen linkerstroken.

Montagemethode
Verlijming direct op de ondergrond.

Vloerverwarming
Uitstekend geschikt.

Gebruiksklasse
1 - 2

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

alles met formaat

Toplaag Prestige: ca. 3,5 mm

Toplaag Traffic: ca. 6 mm

Toplaag: ca. 3,5 mm
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3-STROOKS 

Afmetingen: 
14 x 209 x 2200 mm

BOEN X-PRESS 

Toepassingsgebied
De klassieker onder de parketvloeren. 
Voor een levendige, rijk gevarieerde 
optiek, uitstekend geschikt voor 
allerlei ruimtelijke situaties.

Montagemethode
Voor de snelle en eenvoudige montage 
van een zwevende vloer, helemaal 
zonder lijm.

Vloerverwarming
Goed geschikt.

Gebruiksklasse
1 - 2

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

STRONGLINE 21 mm

Afmetingen: 
21 x 139 x 2200 mm

Groef/tand 

Toepassingsgebied
Onze sterke Strongline vloer met een 
6 mm dikke toplaag van edel hout, 
ontwikkeld voor gebouwen met een 
hoge bezoeksfrequentie (restaurants, 
hotels, tentoonstellingsruimten enz.).

Montagemethode
Met de klassieke groef/tand-verbin-
ding voor de directe verlijming op de 
ondergrond.

Vloerverwarming
Goed geschikt.

Gebruiksklasse
3

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

LANDHUISDEEL 
 

Afmetingen: 
Clic 14 x 138 x 2200 mm
Groef/tand 14 x 139 x 2200 mm

BOEN X-PRESS en groef/tand

Toepassingsgebied
Onze klassieke landhuisdelen in de 
optimale lengte- en breedteverhou-
dingen, voor een attractief vloerbeeld 
over het hele oppervlak.
Desgewenst met velling.

Montagemethode
Voor de snelle en eenvoudige montage 
van een zwevende vloer, helemaal 
zonder lijm, als Clic-plank of met de 
vertrouwde groef/tand-verbinding 
voor de directe verlijming op de 
ondergrond.

Vloerverwarming
Goed tot uitstekend geschikt.

Gebruiksklasse
1 - 2

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/FjærToplaag: ca. 3,5 mm Toplaag: ca. 6 mm

Toplaag: ca. 3,5 mm
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Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

CHALET

Afmetingen: 
20 x 200/250/300/350/395 
x 2000 - 4000 mm 

Groef/tand

Toepassingsgebied
Deze buitengewone planken in verschillende lengten en 
breedten zorgen voor een exclusieve, warme woonsfeer, 
vergelijkbaar met de adellijke vertrekken uit vervlogen 
eeuwen. Rondom met velling.

Toepassingsgebied
Met de vertrouwde groef/tand-verbinding voor de directe 
verlijming op de ondergrond. Wij ontwerpen voor u een 
individuele samenstelling van alle planklengten en 
-breedten.

Vloerverwarming
Goed geschikt.

Vloerverwarming
2 - 3

LANDHUISDEEL CASTLE

Afmetingen: 
Clic en groef/tand 14 x 209 x 2200 mm

BOEN X-PRESS en groef/tand

Toepassingsgebied
Onze attractieve landhuisdelen met hun buitengewone 
breedte voor een bijzonder fraai vloerbeeld.
Langszijde met microvelling.

Toepassingsgebied
Voor de snelle en eenvoudige montage van een zwevende 
vloer, helemaal zonder lijm, als Clic-plank of met de ver-
trouwde groef/tand-verbinding voor de directe verlijming 
op de ondergrond.

Vloerverwarming
Goed tot uitstekend geschikt.

Vloerverwarming
1 - 2

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Toplaag: ca. 3,5 mm Toplaag: ca. 4,5 mm

 90



1

9876

5

4

3

2

10

Onze formaten:

1  Prestige blokjes 68 x 68 mm

2 Prestige 68 x 476 mm

3 Prestige 68 x 590 mm

4 Maxi 92 x 790 mm 

5 Maxi 92 x 1190 mm

6 3-strooks 209 x 2200 mm

7 Strongline 21 mm 

 139 x 2200 mm

8 Landhuisdeel 138/ 139 x 2200 mm

9  Landhuisdeel Castle 209 x 2200 mm 

10 Chalet 200 - 395 mm breedte, 

 2000 - 4000 mm lengte

De gebruiksklassen
Al naargelang de plaats waar onze vloer zijn 
dienst doet, wordt hij blootgesteld aan variërende 
belastingen en slijtagefactoren. Doorslaggevend 
voor de stabiliteit en de lange levensduur van uw 
vloer zijn de Brinellhardheid van het hout, de 
breedte van de planken, de drielaagse opbouw, de 
dikte van de toplaag en de oppervlakteveredeling 
(verzegeling of oliebehandeling).

Gebruiksklasse 1 = normaal
Parket in woonvertrekken met normaal 
gebruik, uitzondering: natte ruimten en 
entree
Gebruiksklasse 2 = middel
Parket in woonvertrekken en entree, in kan-
toren, vergader- en conferentieruimten, 
scholen, kleuterscholen, artsenpraktijken met 
gemiddelde bezoeksfrequentie

Gebruiksklasse 3 = sterk
Parket in sterk belaste gebouwen: 
winkels, restaurants, overheidsgebouwen, 
tentoonstellingsruimten, hotels, conferen-
tiecentra, danszalen enz.
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Rustig = rustige, uitgezochte sorte-
ring met een gelijkmatig vlambeeld 
en principieel zonder knoesten en 
staande of liggende jaarringen.

Levendig = een natuurlijke sortering 
met kleine tot middelgrote knoesten, 
kleine kleurverschillen door spint en 
bruine kern.

Robuust = rijke structuur en levendig 
vlambeeld, grotere knoesten en 
spint, breed kleurenspectrum.

Hout is een product van de natuur. Sommige houtsoorten, bijv. beuken, 
hebben een relatief rustig vlambeeld. Andere soorten daarentegen, 
bijv. eiken, is verkrijgbaar in tal van schakeringen - van rustig tot robuust. 
Kies uit deze brede scala het voor u geschikte product. 

Adagio, Select

Andante, Nature, Special

Basic, Concerto, Contract, Finale

Animoso, Bellevue, Country, Forte, Rustic

Allegro, Baltic, Traditional

Canyon, Vivo
 

 Rustig  Levendig  Robuust  
     

boen sorteringen

RUSTIG LEVENDIG ROBUUST
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93houtsoorten

nordic light

BEUKEN  B 34

EIK ROOD  B 31

EIK  B 34

DOUSSIE  B 41

EIK TOSCANA  B 34

AM. KERSEN B 30

BEUKEN WIT  B 34

CAN. ESDOORN B 35ESSEN  B 35

CAN. ESDOORN WIT B 35 EIK WIT  B 34BERKEN  B 29

ESSEN WIT B 35 ESSEN POLAR  B 35

HICKORY  B 41

natural feeling

B = Brinellhardheid
(eenheid in N/mm2)
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houtsoorten

beautiful shades

B = Brinellhardheid
(eenheid in N/mm2)

my dreams

maritime world
EIK SCHEEPSDEK  B 34EIK DESIGNVLOER  B 34 JATOBA SCHEEPSDEK B 43JATOBA DESIGNVLOER  B 43

EIK PROVENCE B 34 EIK CORDOBA B 34EIK ARIZONA  B 34 EIK MARRON B 34

EIK NOIR  B 34

PANGA-PANGA  B 44

JATOBA  B 43

AMERIKAANS NOTEN  B 26

EIK GEROOKT B 34

MERBAU  B 43

IROKO/ KAMBALA  B 32

BUBINGA  B 38
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my dreams

STONEWASHED COLLECTION
EIK OLD GREY   B 34

STONEWASHED COLLECTION
EIK CRYSTAL B 34

STONEWASHED COLLECTION
EIK STONE B 34

MASSIEVE PLANK
EIK TRADITIONAL B 34

MASSIEVE PLANK EIK 
STONEW. OLD GREY B 34

CHALET
EIK HONEY B 34

STONEWASHED COLLECTION
EIK ALAMO B 34

STONEWASHED COLLECTION
EIK EARTH B 34

CASTLE
EIK  B 34

MASSIEVE PLANK
EIK ANTIQUE B 34

CHALET
EIK TRADITIONAL B 34

CHALET
EIK CHOCOLATE B 34

STONEWASHED COLLECTION
EIK PEARL B 34

STONEWASHED COLLECTION
EIK SAND B 34

CASTLE
EIK  WIT B 34

MASSIEVE PLANK
EIK HISTORICAL B 34

CHALET EIK 
STONEW. OLD GREY B 34

STONEWASHED COLLECTION
EIK CORAL B 34

STONEWASHED COLLECTION
EIK LAVA B 34

CASTLE
EIKEN GEROOKT B 34

MASSIEVE PLANK
EIK CHOCOLATE B 34

CHALET
EIK ANTIQUE B 34
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BOEN BENELUX BVBA
Schuurblok 15, 2520 Oelegem, België
Tel.: +32 33 55 11 70
Fax: +32 33 55 11 79
boenbenelux@boen.be

the art of hardwood flooring
www.boen.com
DUTCH


