
EcoWood
- majestetiske tregulv

Agder Eik



LYS OG STILREN
Ønsker du et stilrent preg?
Lyse og stilrene gulv uttrykker renhet  
og klasse og bidrar til å skape  
en harmonisk og rolig atmosfære.  
Lyse gulv har blitt godt mottatt i norske 
hjem og er fortsatt svært populære  
i Skandinavia.

EcoWood har overflater som passer  
alle, med både hardvoksoljede  
og mattlakkerte overflater. Mattlakkerte 
overflater krever ikke utpreget vedlikehold. 
Hardvoksoljede overflater behøver  
vedlikehold i form av oljing etter  
installasjon og voksing etter slitasje. 

EcoWood`s nye matt-lakkerte overflatene 
er så naturtro i utseende og «touch»  
at det er nærmest umulig å skille dem fra 
hardvoksoljede overflater. Lakken legger 
seg i og med konturer og årringer,  
og bidrar til en unik treopplevelse for 
både hånden og foten.

AGDER EIK
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate.

NORDISK EIK
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate.
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KONSMO EIK
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 



VINTER
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate.

HVIT EIK
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate..

Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

U9Q-floors har årelang erfaring 
med flytende gulv  

i kombinasjon med gulvvarme.

Vi kan svare på spørsmål  
vedrørende oppbygning  

og muligheter.

Spør oss gjerne om råd. 
E-post: post@u9qfloors.no 

www.u9qfloors.no
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Tregulv med naturlig eikefarge står seg til tidens tann  
og er tilpasningsdyktige til en rekke farger.  
«Tiden går, men EcoWood består». 

KREMGRÅ EIK
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

TIDLØS OG NATURLIG

U9Q-floors leverer underlagsmaterialer i flere varianter  
med ulike egenskaper, tykkelse og bruksområde.

Spør oss gjerne om råd.
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FJORDING
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate.

Lyse eikegulv er tidløse. 

De er like populære nå  
som for 10 år siden. 

En fin sortering skaper  
ryddighet og harmoni  
til tross for at det skulle være  
litt kaos på gulvet…

NATURLIG EIK
Fin sortering. Ultramatt-lakkert overflate.
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GÅRDSEIK
Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate.

Mørke gulv har ofte en brytende effekt  
til interiøret, vegger og tak.  

Dette er med på å gi varme og glød i gulvet, og et lunere hjem. 

Med en grov sortering i veden, skaper man  
en dynamisk atmosfære og en enda bedre tilnærmelse til treet.

BRYTENDE OG DYNAMISK
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JORDBRUN
Fin sortering. Hardvoksoljet overflate. 

HØST
Grov sortering. Hardvoksoljet overflate. 

EcoWood  
er spesielt egnet mht. 

nye norske byggeforskrifter  
som erfaringsmessig  

kan føre til tørrere inneklima.

Spør oss gjerne om  
utredning.

Mørke gulv kan fungere  
som en kontrast og et designelement  
i en ellers minimalistisk stil.
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LEIRE
Grov sortering. Hardvoksoljet overflate. 
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GULLGRÅ EIK
Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate.
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NORRØN EIK
Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 

NATURLIG  
OG LEVENDE

Gulvplankene er  
majestetiske brede og lange  
og skaper med sine dimensjoner  
et uttrykk i gulvet som får en til  
å tenke på de riktige eikegulvene  
som var vanlig i fornemme 
herskapshus, men nå  
i moderne farger.

LYNG
Grov sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate.
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HONNING
Levende sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
Klassisk sortering. Ultramatt-lakkert overflate. 
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SAND
Levende sortering. Hardvoksoljet overflate. 
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* Edelved

* Wood Powder sjikt

* HDF kjerne

* Real Wood Powder backing
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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.

EcoWood er et tregulv med bør-
stede overflater som produseres i 
henhold til «Herdet Tre» teknikken.

Gulvplankene er majestetiske 
brede og lange og skaper med 
sine dimensjoner et uttrykk i gul-
vet som får en til å tenke på de 
riktige eikegulvene som var van-
lig i fornemme herskapshus, men 
nå i moderne farger.

EcoWood har utgaver som pas-
ser alle med både hardvoksol-
jede og matt-lakkerte overflater. 
De matt-lakkerte overflatene er 
så naturtro i utseende og «tou-
ch» at det er nærmest umulig 
å skille dem fra hardvoksoljede 
overflater. Lakken legger seg i og 
med årringene og bidrar til en 
unik treopplevelse for både hån-
den og foten og gir deg formelig 
trestrukturen rett inn i stua.

EcoWood er det forbedrede tre-
gulvet som eliminerer de klassiske 
utfordringene med konvensjonel-
le tregulv.

EcoWood er designet til å tåle 
hverdagslig vannsøl som ikke 
nødvendigvis tørkes opp umid-
delbart.

EcoWood tåler at Thomas-toget 
slenges luftveien i stedet for å rei-
se sin vante gang på skinnene, 
kaffekopper som skulle ramle i 
gulvet eller om det blir dans med 
høyhælte sko.

EcoWood installeres raskt, ef-
fektivt og enkelt. Med sin «fold-
down» klikk-lås er det ikke bare 
enkelt å installere gulvet, men 
det går raskt og effektivt takket 
være dimensjonene til plankene.

UNIKE GULV ALLE VIL HA

Det beste er allikevel det siste;  

EcoWood behøver aldri å slipes!
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BILDENE PÅ DENNE SIDEN ER IKKE EN KORREKT GJENGIVNING AV DET FAKTISKE PRODUKTET.  
FARGENE KAN AVVIKE FRA ORIGINALPRODUKTET.

UTVALG ECOWOOD
– det herskapelige tregulvet.

ARTIKKEL NR. 22892227

AGDER EIK
Børstet, ultramattlakk 
Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22891927

NORDISK EIK
Børstet, ultramattlakk 
Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22894227

NATURLIG EIK
Børstet, ultramattlakk 
Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22891727

HVIT EIK
Børstet, ultramattlakk 
Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22894327  

KREMGRÅ EIK
Børstet, ultramattlakk 
Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22894527

KONSMO EIK
Børstet, ultramattlakk 
Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22894127

GÅRDSEIK
Børstet, ultramattlakk 

Grov sortering (mye kvist)

ARTIKKEL NR. 22892327

GULLGRÅ EIK
Børstet, ultramattlakk 

Grov sortering (mye kvist)

LAGERUTVALG
EcoWood: Dimensjoner L 2.200 mm, B 270 mm, T 11 mm
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BILDENE PÅ DENNE SIDEN ER IKKE EN KORREKT GJENGIVNING AV DET FAKTISKE PRODUKTET.  
FARGENE KAN AVVIKE FRA ORIGINALPRODUKTET.

ARTIKKEL NR. 22892027 

VINTER
Børstet, ultramattlakk 
Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22891427

HONNING
Børstet, ultramattlakk 

Levende sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22892127

LYNG
Børstet, ultramattlakk 

Grov sortering (mye kvist)

ARTIKKEL NR. 22890927

JORDBRUN
Børstet, naturoljet 

Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22891827

FJORDING
Børstet, ultramattlakk 
Fin sortering (lite kvist)

ARTIKKEL NR. 22891627

NORRØN EIK
Børstet, ultramattlakk 

Grov sortering (mye kvist)

ARTIKKEL NR. 22890127

LEIRE
Børstet, naturoljet 

Grov sortering (mye kvist)

ARTIKKEL NR. 22890827

SAND
Børstet, naturoljet 

Levende sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22890327

HØST
Børstet, naturoljet 

Grov sortering (mye kvist)

BESTILLINGSUTVALG
EcoWood: Dimensjoner L 2.200 mm, B 270 mm, T 11 mm

16



BILDENE PÅ DENNE SIDEN ER IKKE EN KORREKT GJENGIVNING AV DET FAKTISKE PRODUKTET.  
FARGENE KAN AVVIKE FRA ORIGINALPRODUKTET.

ARTIKKEL NR. 22892714

HVIT EIK
Børstet, ultramattlakk 

Klassisk sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22892814

LYNG
Børstet, ultramattlakk 

Klassisk sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22893014 

AGDER EIK
Børstet, ultramattlakk 

Klassisk sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22892414 

VALNØTT
Børstet, ultramattlakk 

Klassisk sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22892914

NORDISK EIK
Børstet, ultramattlakk 

Klassisk sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22892614

GÅRDSEIK
Børstet, ultramattlakk 

Klassisk sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22892514

HONNING
Børstet, ultramattlakk 

Klassisk sortering (noe kvist)

ARTIKKEL NR. 22893114

GULLGRÅ EIK
Børstet, ultramattlakk 

Klassisk sortering (noe kvist)

BESTILLINGSUTVALG
Herdet Tre, Fiskebensmønster: Dimensjoner L 700 mm, B 140 mm, T 11 mm
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Dim. 60x020 mm. L. 2.380 mm (clips)
Dim. 60x011 mm. L. 2.380 mm (spikerslag)

U9Q-Floors  
leverer fargetilpassede fotlister.
Festes på clips uten spikerslag.

Spør oss gjerne om råd.

SORTERINGER
EcoWood er et tremateriale. Tre er et naturmateriale. Overflatene kan tas fra forskjellige trær. Utseende 
kan derfor variere noe fra bord til bord i farge, antall årringer og struktur.

Fin sortering; også kjent som: «Select», «Natural», «Elegant», «Harmony» 
Fin sortering er en harmonisk og stilren sortering, med svært lite kvist.  
Noen små sparklede kvister 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. 

Klassisk sortering; også kjent som «Classic» 
Klassisk sortering er en noenlunde fin sortering med noe kvist. Noen små sparklede 
kvister kan forekomme, noe som forsterker vedens natur. Det er noen kraftige årringer 
og noe fargeforskjell mellom individuelle gulvbord.

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

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 sparklet. Dette gir gulvet 
en tydelig karakter og et dynamisk uttrykk

BILDENE PÅ DENNE SIDEN ER IKKE EN KORREKT GJENGIVNING AV DET FAKTISKE PRODUKTET.  
FARGENE KAN AVVIKE FRA ORIGINALPRODUKTET.
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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, 11 mm. Pakke: 2,376 m2   30 pk/pall 

Fiskebensmønster (L, B, T) ... : 700 mm, 140 mm, 11 mm. Pakke: 0,98 m2        56 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/ vedlikehold : Hardvoksoljede: Oljes etter installasjon,Osmo 3079 
  Osmo’s Rengjøring 8016/ Rens, - og vedl. voks 3029/ Hardvoksolje 3062 

   Lakkerte: Syntetiske rengjøringsmidler

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.

EcoWood produseres etter retningslin-
jene til PEFC (The Programme for the 
Endorsement of Forest Certification).

PEFC er verdens største skogsertifise-
ringssystem og ble etablert i 1999. 
PEFC ble opprinnelig etablert som 
et europeisk sertifiseringssystem. Fra 
2002 fikk imidlertid systemet økende 
tilslutning fra land utenfor Europa, og 
har medlemmer over hele verden. I 
Norge bruker PEFC Levende Skogprin-
sippene som grunnlag for sertifiseringen.

1. Gjenplantingssystem.  
 Det plantes skog tilsvarende  
 det volum av virke man  hogger.

2. Kun fra sertifiserte skoger,  
 noe som hindrer illegal hogst.

3. Effektiv for miljøet – bruker  
 mindre av skogens ressurser.

4. CO2 – ved å bruke våre tregulv  
 bidrar du til å kapsle karbonet  
 og begrenser dermed CO2  
 utslipp til atmosfæren.

MILJØ 
– og bedre utnyttelse av ressursene

Dette betyr at når du kjøper EcoWood, kan du være sikker på  
at de europeiske eikeskogene forvaltes etter beste evne  

og at det ikke brukes illegal hogst i tilvirkningen av EcoWood. 
Videre bidrar du til at man utnytter de europeiske eikeressursene  

på en mer bærekraftig måte.

KILDE : www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/miljo/pefc
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STOLT OG UNIK - HÅND I HÅND

U9Q-floors er en stolt leverandør av  
EcoWood og en unik aktør  

på det norske gulvmarkedet.
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U9Q-FLOORS AS
Besøksadresse:
Store Elvegate 50, 4517 Mandal
Tlf. +47 909 58 323

        post@u9qfloors.no
        www.u9qfloors.no

Lageradresse:
Langgata 15B, 4515 Mandal
Tlf. +47 906 43 862


