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Det var særlig tre ting som opptok meg  
da jeg bestemte meg for å designe mine egne gulv.

 

For det første måtte det være kvalitetsgulv  
som jeg kan stå inne for. 

For det andre var det viktig for meg å ha fritt spillerom 
med hensyn til fargevalg og design. 

For det tredje er jeg opptatt av bærekraft.  
Med herdet tre bruker man 70% mindre europeisk eik 
som er en stor knapphetsfaktor med hensyn til miljøet.

 

Ønsket bak dette er å gjenspeile mitt design i gulvene, 
slik at dette igjen kan hjelpe dere til å ta gode fargevalg. 

U9Q-floors ble det perfekte valget til dette!
 

EcoWood er et fremtidsrettet kvalitetsgulv  
med børstede eikeoverflater i ultramattlakkert utførelse.  
De er lette å rengjøre og behøver ikke etterbehandling 

som hardvoksoljede gulv krever. 
 

Jeg ble gitt frie tøyler til å blande egne farger  
og jeg er stolt av å presentere kolleksjonen  

EcoWoodby Halvor Bakke 

Inspirasjon til denne flotte gulvkolleksjonen  
har jeg hentet fra arbeidet mitt gjennom Eventyrlig oppussing. 

Min nære tilknytning til naturen har også vært en stor inspirasjon. 
Alt fra fjellet til sjøen, og alt fra strand til skog og mark  

har vært inspirasjonskilder for designene. 
Håpet mitt er at dere også lar dere inspirere,  

og at dere gjenkjenner designet mitt i  EcoWoodby Halvor Bakke 
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Heltre eik
20 mm

Tradisjonell 
Meister parkett

MILJØ; utnyttelse av ressurser

HERDET TRE

95 m2 854 m2

Av 5,5 m3 (ca. 1 tre)
eikeved får vi følgende 

3600 m2

Herdet tre

Utarbeidet av parkettfabrikken Meister 

* Edelved

* Wood Powder sjikt

* HDF kjerne

* Real Wood Powder  
  backing

LINDURA SURFACE TECHNOLOGY
GUIDELINE RELATING TO THE USE OF THE LOGO

The following binding guidelines are the basis of the promotion 

of the Lindura Surface technology brand. Only a uniform 

representation of the brand grants a legally compliant and correct 

public image of this innovative surface technology. 

MeisterWerke Schulte GmbH is proprietor of the registered mark 

Lindura Surface technology.For all advertising measures with external effect we recommend 

to send us the data to be published for review | release up to 

14 days before printing.The consignment of a specimen copy is obligatory.

Intended purpose: The logo shall be used exclusively for the promotion of products 

which are produced by Meisterwerke Schulte GmbH using the 

Lindura Surface technoloy. The logo must be used at least 

once per advertising medium.
The use of the term in headlines and continuous text is only 

admissible in italics.

Colour: 
The logo shall only be shown in black and white, preferably 

as positive display. In exceptional cases, if the readability is 

lacking, a negative display is admitted.

Minimum dimensions:In order to grant a good image quality, the following minimum 

dimensions have to be observed for the representation:
In printed info and advertising material:

On packaging: 

On websites: 

On exhibition stands | outdoor advertising: 

In proportional ratio.

In product fi lms: Clearly visible for at least 5 seconds.

Protected space:The logo requires suffi cient space to be clearly visible. 

The minimum space around the logo is half of its height (1/2 x).

For further questions please contact:
Meisterwerke Schulte GmbHMarketing department Nina Middel

nina.middel@meisterwerke.com
Phone +49 2952 816 1350

positive display

negative display

protected space

x

1/2 x

1/2 x

27 x 10 mm (W x H)

60 x 22.2 mm (W x H)

150 x 99 px (W x H)

HERDET TRE
EcoWood produseres etter  
Herdet-Tre prinsippet.
Herdesjiktet fyller tomrommet  
i edel-veden når edel-veden  
presses ned mot kjernen.  
Dette forsterker treoverflaten 
og gjør den utrolig robust.
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12119 JOTUN VINTAGE BROWN

1878 JOTUN GREEN

1359 MACCHIATO

LYS SAND
Fin sortering

Bildene på denne siden er ikke en korrekt gjengivning av det faktiske produktet.  

Fargene kan avvike fra originalproduktet.
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MYK SAND

1352 Form

8470 SMOOTH WHITE

10835 VELVET GREY

produseres iht. Herdet Tre prinsippet.

Dette betyr at eika (edelveden)  
herdes under limprosessen  

og forsterkes.

Dette gir tregulvene  
sterkere egenskaper sammenliknet  

med konvensjonelle tregulv  
og de kan produseres i majestetiske  

formater uten å gå på  
bekostning av de  

dimensjonstekniske egenskapene. 

ECOWOOD  
by

Fin sortering

Bildene på denne siden er ikke en korrekt gjengivning av det faktiske produktet.  

Fargene kan avvike fra originalproduktet.
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GYLLEN EIK

10964 SMOKED OAK

1929 MUSKATNØTT

1140 SAND

Levende sortering

Bildene på denne siden er ikke en korrekt gjengivning av det faktiske produktet.  

Fargene kan avvike fra originalproduktet.
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FJELLEIK

10966 ALMOND BEIGE

1434 ELEGANT

9938 DEMPET SORT

Levende sortering

Bildene på denne siden er ikke en korrekt gjengivning av det faktiske produktet.  

Fargene kan avvike fra originalproduktet.
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DEMPET MOCCA

2732 DYP MOCCA

1623 MARRAKESH

1140 SAND

Grov sortering

Bildene på denne siden er ikke en korrekt gjengivning av det faktiske produktet.  

Fargene kan avvike fra originalproduktet.
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SORT EIK

10579 COMPLEXION

10342 KALKGRÅ

10249 SOBER

Grov sortering

Bildene på denne siden er ikke en korrekt gjengivning av det faktiske produktet.  

Fargene kan avvike fra originalproduktet.
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SORTERINGER
EcoWood er et tremateriale.  

Tre er et naturprodukt.  
Overflatene kan tas fra forskjellige trær.  

Utseende kan derfor variere noe fra bord til bord  
i farge, antall årringer og struktur.

Fin sortering;  
LYS SAND OG MYK SAND 
Fin sortering er en harmonisk og stilren sortering,  
med svært lite kvist. Noen små kvister kvisthull kan 
forekomme, noe som forsterker vedens natur. Det er 
få kraftige årringer og relativt liten fargeforskjell mellom 
individuelle gulvbord. Ønsker du at gulvet skal uttrykke 
jevnhet er fin sortering et utmerket alternativ.  

Levende sortering;  
GYLLEN EIK OG FJELLEIK
Levende sortering; også kjent som: «Levende»,  
«Classic», «lett rustikk Levende sortering har mer kvist 
og mer markant fargeskille i årringene. Litt større  
kvisthull forekommer. Dette fordi man bruker noe  
yteved til levende sortering. Veden får en større dybde 
og spillet i veden fremkommer bedre.  

Grov sortering;  
DEMPET MOCCA OG SORT EIK
Grov sortering; også kjent som: «Antikk», «Rustikk»,  
«Robust» Grov sortering inneholder større og mer  
kvist, samt fremtreden yteved som gir tydelige  
fargevariasjoner i overflaten. Veden kan også være 
sprekt og med større kvisthull. Dette gir gulvet  
en tydelig karakter og et dynamisk uttrykk.

Kvisthull – illustrerer naturlige skader i veden og fylles av bakgrunnslimet.
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FORDELER med  
HERDET TRE 

for deg:

Mer slagfast og slitesterkt enn tradisjonelle tregulv 
* 

Tåler mer vannsøl over lengre tid uten å svelle  
i skjøtene enn tradisjonelle tregulv

* 
Er mindre påvirket av tørt inneklima (Tek 17; ny byggeforskrift)

* 
Raskere installasjonshastighet. 30 bord lagt i en stue:

ECOWOOD  
by 

2,2 m x 0,27 m = ca. 18 m2   2,2 m x 0,18 m = ca. 12 m2

Tradisjonelle 
planker

BRANNKLASSE
Knapt brennbar

EN 13 501

FORMALDEHYDUTSLIPP
0,01 ppm

EN 717-1 (< 0,10 ppm)

ISOLASJONSEVNE
0,084 m2 K/ W

(Inkl. underlagsmateriale)
EN 4108.  

Godkjent til gulvvarme. 

EN 14 342: 2013
DoP: EW22101

Teknisk informasjon

Dimensjoner:

EcoWood (L, B, T) ................ : 2.200 mm, 270 mm, 11mm. Pakke: 2.376 m2  30 pk/pall

Installasjon ......................... : Installeres flytende på et underlagsmateriale eller limt mot undergulv.

Låsesystem ........................ : Klikk-system i langside og «vinkle-ned» klikk-system i kort-ende

Underlagsmateriale ........... : I henhold til EN 16 354; CS > 15 kPa. PC > 1,0 mm.

Rengjøring ......................... : Syntetiske rengjøringsmidler, lunkent vann og en godt oppvridd fille

Garanti............................... : 20 år i hjemlige miljø. 5 år i offentlige miljø.

Bruksområde ...................... : Kan brukes i hjemlig miljø og offentlige miljø som kontorer, butikker, konferanserom, 

   restauranter, hotellrom. EcoWood er ikke egnet i våtrom.
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Det betyr at vi må ha det bredeste utvalget,  
de flinkeste fagfolkene og de mest inspirerende 
gulvutstillingene. Det betyr også at vi må være 
oppdatert på trender og ikke minst være tidlig 
ute med nyheter slik at vi kan levere det  
kundene vil ha. 

En ny og tydelig bevegelse i markedet er økt 
etterspørsel etter mer robuste gulv i moderne 
farger. Dette er grunnen til at Halvor Bakke, 
U9Q-floors og Maxbo nå lanserer en helt ny serie 
med herdede gulv kalt  
ECOWOOD by 

Disse gulvene er et resultat av et solid  
utviklingsarbeid, med fokus på bærekraftige  
løsninger og ikke minst en grunnleggende  
tanke til hvordan et moderne gulvdesign  
kan løfte norske hjem.

Vi er stolte av å kunne tilby slike kvalitetsgulv  
til våre kunder.

EcoWood by Halvor Bakke  
er tilgjengelig i de fleste Maxbo varehus  
og i vår nettbutikk.

MAXBO HAR SOM AMBISJON  
Å VÆRE BEST I VÅR BRANSJE PÅ GULV.
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