
To stand the test of time 
... and Norwegian winters

2022

 Embla  |  Hvit  |  Rustic



 Yme  |  Varmgrå  |  Rustic



Utviklet i Norge
For nåtid, fremtid og 

nordiske trender!

Gulvet er et av de viktigste og mest fremtredende møbel man innreder hjemmet 
sitt med. Det skal være tidsriktig, praktisk og harmonere med øvrig interiør. 
Gulvet setter tydelig retning for stilvalg og skal være vakkert over tid. 

North Wood herdet tregulv er utviklet for å imøtekomme trendene og skape 
et eksklusivt uttrykk i hjemmet. Gulvet kjennetegnes ved sin utsøkte komfort, 
hvor trefølelsen kommer til sin rett. North Wood herdet tregulv er utviklet for 
å tåle en travel hverdag og høy trafikk.

Vi søker etter det perfekte
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North Wood herdet tregulv

Gulvet består av tre deler; et toppsjikt, kjernemateriale og et stabiliserende bunnsjikt. 
Toppsjiktet er av europeisk eik og finnes i forskjellige fargevariasjoner og ulike sorteringer. 
Kjernen består av HDF (High Density Fiberboard) - et sterkt materiale laget av komprimert 
trefiber. HDF er formstabilt, slitesterkt og passer ideelt til gulv som må tåle stor daglig 
slitasje. Under HDF-kjernen er det et stabiliserende bunnsjikt i tre. 

North Wood herdet tregulv forsterkes gjennom moderne produksjonsteknikk ved at 
høy varme og trykk binder komponentene sammen til en solid og holdbar konstruksjon. 
Toppsjiktet behandles med en UV booster-teknologi som trekker ned i treverket og herder 
det fra oversiden. Deretter lakkeres overflaten med slitesterk vannbasert lakk, før det til 
slutt påføres et ekstra elastisk UV-resistent toppstrøk for en perfekt finish. Resultatet blir 
et slitesterkt gulv med en lun og ektefølt treoverflate.

Gulvets oppbygging

• Elastisk ultramatt lakk
• Lakkstrøk for høy slitestyrke
• UV booster-teknologi
• Toppsjikt av europeisk eik
• Formstabil HDF-kjerne
• Stabiliserende bunnsjikt i tre
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Genuin treoverflate

North Wood er tregulv produsert av europeisk eik tilpasset det nordiske klimaet. Gjennom 
moderne teknikk, produserer vi bærekraftige tregulv med et tynnere toppsjikt enn tradisjonell 
parkett. Dette bidrar til en effektiv utnyttelse av treverket, og hindrer unødig avskoging. 
Teknologien sørger for lang levetid og tar vare på de gode egenskapene som forventes av et 
ekte tregulv. 
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Vi tror på fremtiden, og dette er fremtidens gulv!

100% 
resirkulerbart

Alt svinn gjenvinnes og
brukes på nytt 

Over 50% av energiforbruket 
i produksjonen kommer fra 

solcelle-energi

Visste du at? 

Treverket kommer fra Europa og
fra FCS-sertifiserte skoger.

Loke  |  Brun  |  Select
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Astrid  |  Lys  |  Selct



Enkel montering med Uniclic  låsesystem

North Wood herdet tregulv benytter det verdenskjente låsesystemet Uniclic®. Gulvet 
monteres raskt og svært effektivt ved å klikke bordene sammen. Det er verken behov for 
skruer eller lim. 

Enkelt vedlikehold

Gulvet trenger ingen behandling etter montering, og er svært enkelt å vedlikeholde. Vi 
anbefaler at gulvet rengjøres med skånsomme produkter spesielt utviklet for mattlakkerte 
treoverflater. Les mer om vedlikehold har North Wood herdet tregulv på www.profag.no.

Gulvvarme 

North Wood herdet tregulv er fullt kompatibelt med de aller fleste gulvvarmesystemer. 
Gulvets overflatetemperatur skal aldri overstige 27 grader celsius, og varmesystemet skal 
alltid ha en gulvføler. 

Garanti

Det stilles 20 års slitasjegaranti på North Wood herdet tregulv. 

Installasjon

På www.profag.no finner man fullstendig installasjonsveiledning til North Wood herdet 
tregulv. Denne skal alltid leses og følges underveis i monteringen.

Visste du at? 

Alle North Wood tregulv behandles med en 
impregnering i skjøtene mellom bordene 
for å gjøre gulvet mer motstandsdyktig mot 
fuktighet og vannsøl.

®
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Gjennom moderne produksjonsteknikk er det nå mulig å produsere tregulv med svært 
eksklusive dimensjoner, samtidig som gulvet kan monteres flytende. Ved bruk av høykvalitets 
kjernemateriale og det verdenskjente Uniclic® låsesystemet, produseres North Wood tregulv i 
hele 27cm bredde, og nesten 2,4m lengder. Dette gir en følelse av luksus i hjemmet!

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302711
Nobb.nr. 57901805

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302721
Nobb.nr. 57901824

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302751
Nobb.nr. 57901843

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302741
Nobb.nr. 57901877

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302731
Nobb.nr. 57901858

Frøya - Hvit

Loke - Brun

Astrid - Lys

Balder - Varmgrå

Endre - Naturell

Embla - hvit

Frigg - Brun Yme - Varmgrå

Hild - Lys Saga - Naturell
11 x 270 x 2370
Art.nr. 302712
Nobb.nr. 57901813

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302722
Nobb.nr. 57901832

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302732
Nobb.nr. 57901862

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302752
Nobb.nr. 57901900

11 x 270 x 2370
Art.nr. 302742
Nobb.nr. 57901881

Great collection 

Great 
collection 
Rustic

I rustic-kolleksjonen 
vil treverket være 
naturlig variert og 
hente frem det vakre 
livet i eiken. Det vil 
forekomme en del 
kvister av variabel 
størrelse og kan 
forekomme sparklede 
sprekker. Oppleves 
som naturlig og variert. 

Great 
collection 
select 

I select-kolleksjonen 
vil treverket ha en 
naturlig fargevariasjon 
som gir liv til gulvet. 
Det vil kunne 
forekomme små 
kvister i treet, men 
ikke store eller i 
utbredt grad. Oppleves 
som rolig, men variert. 
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Nb. Produktbilder i denne katalogen kan avvike fra gulvets faktiske utseende. Vi anbefaler alltid å se fysiske vareprøver for mest mulig realistisk inntrykk. Det er viktig å 
huske at en vareprøve kun er et lite utsnitt av hvordan gulvet faktisk ser ut. North Wood herdet tregulv er produsert av ekte treverk og vil derfor naturlig variere i utseende.

Historiske fiskebensgulv har igjen blitt blant det mest tidsriktige å innrede hjemmet med. 
North Wood tregulv produseres i fiskebensmønster og monteres med Uniclic® låsesystem. 
Gulvene gir assosiasjoner til ektefølt luksus, og sørger for at historien gjenskaper seg.

9 x 146 x 730
Art.nr. 301412
Nobb.nr. 57986278

9 x 146 x 730
Art.nr. 301422
Nobb.nr. 57991246

9 x 146 x 730
Art.nr. 301432
Nobb.nr. 57991273

Herringbone collection

Herringbone 
collection 
Light rustic

I light rustic-
kolleksjonen vil 
treverket ha naturlig 
fargevariasjon og liv. 
Det vil forekomme noe 
kvistdannelse som gjør 
gulvet variert og 
henter frem det 
autentiske. 
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Siv - Hvit Alda - Lys

9 x 146 x 730
Art.nr. 301452
Nobb.nr. 57991685

9 x 146 x 730
Art.nr. 301442
Nobb.nr. 57991674

Njord - Brun Varg - Varmgrå

Toke - Naturell
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tilbehør

Fotlister

Det perfekte resultatet ligger i detaljene. Farge-
matchende fotlister skaper en helhet i rommet 
og lager en naturlig overgang mellom gulv og vegg.

Overgangslister 

Fargematchende overgangslister gir en sømløs 
og harmonisk overgang mellom to tilstøtende 
gulvflater.  

Trappeneser

Trappeneser i fargematchende utførelse legger 
til rette for at gulvet kan flyte videre i trappen og 
skape et helhetlig uttrykk. 

Farge Størrelse Art.nr. NOBB

Hvit 0,3 x 4,8 x 242cm 304011 58036981

Lys 0,3 x 4,8 x 242cm 304021 58036996

Naturell 0,3 x 4,8 x 242cm 304031 58037000

Brun 0,3 x 4,8 x 242cm 304051 58037026

Varmgrå 0,3 x 4,8 x 242cm 304041 58037015

Farge Størrelse Art.nr. NOBB

Hvit 2,1 x 6,6 x 242cm 305011 58037045

Lys 2,1 x 6,6 x 242cm 305021 58037053

Naturell 2,1 x 6,6 x 242cm 305031 58037064

Brun 2,1 x 6,6 x 242cm 305051 58037083

Varmgrå 2,1 x 6,6 x 242cm 305041 58037072

Farge Størrelse Art.nr. NOBB

Hvit 1,4 x 6 x 225cm 303011 58036932

Lys 1,4 x 6 x 225cm 303021 58036943

Naturell 1,4 x 6 x 225cm 303031 58036958

Brun 1,4 x 6 x 225cm 303051 58036977

Varmgrå 1,4 x 6 x 225cm 303041 58036962
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ProSmart gulvvarme

Ønske om gulvvarme i rom som stue, 
kjøkken og andre oppholdsrom er 
sterkt økende. 

Profag er stolt leverandør av 
ProSmart gulvvarmesystem, en 
gjør-det-selv løsning designet for 
å gi komfortvarme under flytende 
gulv. North Wood herdet tregulv 
passer utmerket i kombinasjon 
med ProSmart og den totale 
byggehøyden til varmesystemet er 
bare 6,6mm. Systemets oppbygging med ProPlate 6mm i bunn gir optimal trykkfasthet og 
isolasjon. ProPlaten bidrar til å beholde varmen i gulvet og er perfekt for dag- og nattsenking. 
ProSmart tilfredsstiller alle krav til et gulvvarmesystem, gir deg den behagelige varme 
følelsen, og bidrar til et godt inneklima.

Les mer om ProSmart på www.profag.no eller
se monteringsvideo ved å skanne QR-koden.

ProUnderlag

Et godt gulvunderlag må aldri undervurderes. 
Redusert trinnlyd, god akustikk eller høy 
isolasjonsevne er alle egenskaper som 
gulvunderlaget legger til rette for. I tillegg skal 
gulvunderlaget støtte opp under gulvet, slik 
at det kan bevege seg fritt og ligge stabilt over 
lang tid. Profag er leverandør av et helhetlig 
underlagssortiment, med produkter til ethvert 
formål. Alle ProUnderlag tilfredsstiller den 
europeiske kravspesifikasjonen EN 16354. 
Under North Wood herdet tregulv anbefaler vi 
ProSuper eller ProSuper med fuktsperre. Dette 
gir høy trykkfasthet og trinnlydsreduksjon 
samt veldig gode egenskaper for akustikk i 
rommet. 

Les gjerne mer om ProUnderlag på 
www.profag.no 

Profag gir deg den 
komplette gulvløsning
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www.profag.no
E-post: post@profag.no

Telefon: 69 31 45 00

NORTH
WOOD


