
Fjern all løs smuss. Støvsug eller 

tørrmoppe gulvet.

Spray Bona Cleaner for tre- og 

 parkettgulv på et område på  

10 -15 cm eller direkte på moppen.

Tørk av gulvet med en lett fuktet 

Bona Cleaning Pad.

Rengjør smart
For mye vann har aldri vært bra for tregulv. Bona har 
utviklet et rengjøringssystem som tar godt vare på din 
parkett. Følg disse trinnene så får du et vakrere gulv med 
lang levetid.

UniClick innebærer en limfri låskonstruksjon og leveres på alle våre parkettgulv.

UniClic  
- lett og limfri legging

Enkel å legge.
Lett å vedlikeholde.
Å legge en ny parkett er raskt og enkelt. Vår parkett 

har et limfritt låsesystem og en bra teknisk konstruk-

sjon som er veldig lett å installere. Her kommer en 

rekke andre gode grunner til hvorfor du skal velge 

Forshaga Parkett.

UniClic – enkel og limfri legging
UniClic innebærer en limfri låskonstruksjon og gulvet legges ved at bordene 
 vinkles mot hverandre. Dette smarte systemet leveres på alle våre parkettgulv. 
Gulvet legges raskt og enkelt takket være denne smarte konstruksjonen. Det er 
også lett å ta opp gulvet igjen og deretter legge det på nytt. Parketten har lav 
leggevinkel noe som gjør det enkelt å legge parkettbordene under innredning og 
andre elementer.

God passform
Parkettbordene overflatebehandles før profilering. Dette resulterer i at skjøtene 
i det ferdige gulvet er usynlige selv om gulvet legges på tvers av lysretningen. 
Profilering, i kombinasjon med bordenes gode passform og UniClic systemet, gir 
tette fuger.

Ripebestandig overflate
Antiscratch er vårt system for overflatebehandling av lakkert parkett. Lakkbe-
handlingen skjer i flere sjikt. De øverste lagene gir ripebestandighet, takket være 
den spesielle Antiscrach lakken. De to underliggende lagene skaper slitestyrken. 
Det underste laget gir lakken ekstra godt feste til treet og forbehandlingen legger 
grunnlaget for ripebestandigheten. Resultatet blir et meget slitesterkt gulv med 
naturlig glans.

Tette fuger
For å få tette fuger som gir lettstelte gulv, hellimes alle stavene mot hverandre. 
Denne produksjonsmetoden gjør at overflatesjiktet blir helt tett mellom stavene 
slik at gulvet blir mer bestandig mot vannsøl.

Korte parkettbord, lette å håndtere
En pakke med 3-stavs parkett er 209 x 2194 mm og veier 21 kg (6 bord/2,75 m²).  
En pakke med plank er 138 x 2194 mm og veier 23,5 kg (10 bord/3,03 m²). Formatet 
innebærer at de er enkle å håndtere og frakte og også lette å bære inn i heiser, 
trange ganger og trapper.

Miljøvennlig
Vår parkett produseres kun av tre fra nordlige breddegrader og fra skoger med 
kontrollert ettervekst. I sortimentet finnes ingen eksotiske treslag fra truede 
 regnskoger.

Miljøsertifiserte
Våre produkter kan fås sertifiserte av Forest Stewardship Council, FSC. FSC er  
en internasjonal organisasjon som fremmer miljøtilpasset, samfunnsnyttig og 
 økonomisk bærekraftig bruk av verdens skoger.

Lifetime support
Bona Lifetime Support gjelder for tregulv som er fabrikkslakkerte med Bonas 
UV-lakk, som Forbos parkett er, og dessuten for gulv som er slipt helt ned og deret-
ter lakkert med Bonas lakksystem fra grunnen. Betingelsen er at gulvet deretter 
regelmessig rengjøres og vedlikeholdes kun med Bonas produkter.

15 års garanti
Kvalitet og service ligger oss varmt om hjertet. 
Et kjøp av parkettgulv skal kjennes trygt. Det 
er tross alt en investering. Derfor får du 15 års 
garanti på alle våre parkettgulv som legges i 
private hjem.


