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Et vakkert parkettgulv gjør hjemmet ditt til noe helt spesielt. Gulvet er husets største og viktigste 

møbel - et møbel du skal trives med i mange år fremover. I SAGA Parkett serien finner du en 

rekke forskjellige treslag, behandlinger og formater. I tillegg til et meget bredt sortiment har 

SAGA Parkett markedets beste overflatebehandlinger og klikksystemer, som gjør monteringen 

ekstra lett med et proft resultat. La oss inspirere og gi deg gode ideér til hva som vil gi ditt hjem 

det utseende du ønsker.  

Ønsker du å finne en forhandler av SAGA Parkett i ditt nærområde 
klikk deg inn på sagaparkett.no

Gulvet - husets største møbel
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DesignStudio
design ditt eget rom

Hvordan velge riktig gulv til din bolig?
SAGA Parkett har et bredt utvalg av 1- og 3-stavs gulv i flotte  
design, tidsriktige farger og ulike overflatebehandlinger. 

Bruk vår parkettvelger for å finne frem til akkurat det gulvet du 
ønsker deg. Alle våre design har store gode bilder som gir deg 
et godt inntrykk av innfarging, overflate og spill i parketten. Velg 
deg et rom, og kombinér med den utvalgte parketten og et stort 
utvalg av farger på vegg. På denne måten kan du se parketten i et 
rom med ulike fargekombinasjoner og interiør før du bestemmer 
deg.

På sagaparkett.no finner du også nyttig informasjon om hva du 
bør tenke på ved valg av nytt gulv, samt informasjon om legging 
og vedlikehold.

                   sagapark ett .no
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▶ Du finner vårt DesignStudio på sagaparkett.no

▶ Galleri: Velg mellom en mengde ulike rom

▶ Velg mellom ulike farger eller paneler på veggen

▶ Velg gulv fra hele SAGA Parkett serien

Du kan også sende inn bilde av ditt eget rom, slik at du kan se hvordan de 
ulike gulvene vil påvirker ditt rom. Du finner mer informasjon om hvordan 
du gjør dette på sagaparkett.no - DesignStudio.

GALLERI         FAVORITT         HJEMME HOS DEG GALLERI         FAVORITT         HJEMME HOS DEG 

GALLERI         FAVORITT         HJEMME HOS DEG 



Innhold 

10 Wideplank
SAGA Wideplank er noe helt utenom det vanlige. Gulv-
bordene er hele 260 mm brede og gir en ekte trefølelse. 
De brede bordene gir parketten et massivt utseende 
- håndskrapt, rustikk, perfekt og elegant på en gang. 
SAGA Wideplank er for deg som vil ha noe helt spesielt.

De fotografiske gjengivelsene av farger og struktur i denne 
brosjyren kan avvike noe fra de originale produktene.
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14 Natural 
SAGA Natural finner du både naturlige og innfargede 
overflater. Noen er oljet og noen er lakkert, alt etter som 
hvilke uttrykk man vil skape. I tillegg er gulvbordene 
bredere enn vanlig, med sin 207 mm bredde gir det 
gulvet et flott, massivt og klassiskt utseende.
 

28 Classic  
SAGA Classic er en serie med tradisjonelle 3-stavs par-
ketter, og leveres også med klikksystem 5Gc og antiripe 
lakk. 5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en 
betydelig raskere installeringstid sammenlignet med 
tradisjonelle låsesystemer. 

18 Exclusive  
SAGA Exclusive med markedets beste klikksystem 5Gc. 
Serien består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å 
blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne 
innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment 
med et eksklusivt og spennende uttrykk. 



Overflater 
og sorteringer

Naturen er en fantastisk skaper av mangfold. De ulike 

tresortene har forskjellig hardhet, farge, karakter og 

mønstre, så i parkettens verden vil du helt sikkert 

finne noe som passer dine individuelle ønsker. 

SAGA Parkett er ekte tre og materialene vi benytter 

er nøye valgt for å gi parketten ønskede egenskaper 

og uttrykk. Mange ønsker seg i dag produkter med 

et naturlig utseende, og i vår kolleksjon er det derfor 

mange rustikke produkter som fremhever treets varia- 

sjon. Så vær oppmerksom på at en liten prøve ikke 

alltid er representativ og at det kan være variasjoner. 

SAGA Parkett er i tillegg behandlet for å gi overflaten 

ytterligere beskyttelse og særpreg, som oljet, lakkert 

og beiset, samt ulike behandlinger for å fremheve 

treets struktur.
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Børstet: Ved å børste overflaten i parketten 
fjernes den mykeste delen av treet. Dette 
gjøres før parketten overflatebehandles. 
Børstingen gir en varm og fin overflate med 
trepore-struktur.

Børstet

Oljet

Oljet: Oljen fremhever treets fine struktur, 
og gir gulvet et eksklusivt preg. Et oljet gulv 
trenger noe mer vedlikehold, og må oljes en 
gang i året eller mer. Oljen kan også inne-
holde fargepigment.

Røkt

Røkt: Dette er en behandling av toppsjiktet 
som gir en gjennomgående mørkere farge, 
samtidig beholdes den naturlige strukturen 
og dybden i trevirket. 

Lakkert: Dette har vært den mest vanlige 
overflatebehand lingen av parkett. Et gulv 
som er lakkert vil ha en blank og ren over-
flate og krever lite vedlikehold. 

Lakkert

Håndskrapt
(røkt og hvitpigmentert)

Håndskrapt: Håndskrapte produkter får en 
unik bølgete og ujevn overflate. Dette gir 
gulvet en ekstra rustikk overflate og kombi-
neres ofte med store kvister for et mer rus-
tikk uttrykk.

Mattlakk: Mattlakk gir gulvet en silkematt 
overflate, og har utseende som et oljet gulv. 
Fordelen med et mattlakkert gulv er at det 
krever minimalt med vedlikehold. Mattlakken 
kan også inneholde fargepigment.

Mattlakk
(hvitpigmentert)

Innfarget: Innfarging er en beis som legges på toppsjiktet. Parketten får en ny farge og 
inntrykket av struktur/mønster endres. Innfargingen er ofte med mørke farger og erstatter 
eksotiske mørke tresorter. Slipes gulvet kommer tresortens naturlige farge tilbake.

Innfarget  lys Innfarget  mørk

Gå inn på sagaparkett.no for å lese mer om produktene og de ulike sorteringene 

som er benyttet. Her vil du finne beskrivelser av blant annet fargevariasjoner og 

kvister, slik at du velger det rette.

Rustikk sortering Natur sortering
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SAGA Wideplank er noe helt utenom det vanlige. 

De brede gulvbordene gir parketten et massivt 

utseende. Overflaten spenner seg fra håndskrapt 

og rustikk, til perfekt og elegant. Bordene er hele 

260 mm brede og gir en suverent ekte trefølelse. 

SAGA Wideplank er for deg som vil ha noe spesielt.

SAGA 
Wideplank
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SAGA Wideplank Old Smoked White 

Eik, håndskrapt, røkt, hvitpigmentert, v-fuge 4 sider, naturolje. Mål: 15x260x2200 mm. Limes.
Vare nr. 101652 / 43457903
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SAGA Wideplank Old White 

Eik, håndskrapt, hvitpigmentert, v-fuge 4 sider, naturolje. Mål: 15x260x2200 mm. Limes.
Vare nr. 101651 / 43457892
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Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, 

men bidra til å fremheve stilen. Gulvbordenes 

uvanlig bredde på 207 mm understrekes med 

tydelig v-fuge på langsidene. SAGA Naturals 

varme og naturlige overflate toner ned rom-

mets innredning til en harmonisk helhet.

Patrycja Zaczyńska

Arkitekten som bidro til å utvikle kolleksjonen

SAGA 
Natural
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SAGA Natural Bliss 5Gc

Eik, 1-stav, Børstet, v-fuge på langsidene, naturolje. 
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108204 / 49618762

SAGA Natural Harmony 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene,  hvit naturolje. 
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108203 / 49618758

SAGA Natural Sense 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, brun naturolje. 
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108205 / 49618777
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SAGA Natural Touch 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, grå mattlakk. 
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108201 / 49618732

SAGA Natural Gentle 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit mattlakk. 
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108200 / 49618724

SAGA Natural Tender 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit naturolje. 
Mål:14x207x2200 mm. Vare nr. 108202 / 49618743
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SAGA Exclusive består av et bredt utvalg 

1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs 

gulvbordene med moderne innfarginger og 

behandlinger har vi laget et sortiment med 

et eksklusivt uttrykk. SAGA Exclusive gir rom-

met både karakter og et naturlig utseende.
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Exclusive



19

SAGA Exclusive Coral Ash 5Gs

Ask, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge 4 sider, 
mattlakk.  Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 106038 / 47735592

SAGA Exclusive Titan Ash 5Gc

Ask, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 sider, 
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm. 
Vare nr. 106043 / 49427257

SAGA Exclusive Marble Ash 5Gs

Ask, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider, 
mattlakk.  Mål: 14x180x2200 mm. 
Vare nr. 106039 / 48405454
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Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider, 
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm. 
Vare nr. 106046 / 49427280

SAGA Exclusive Chalk 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget gråhvit, børstet, v-fuge langside, 
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm. 
Vare nr. 106060 / 49647303

SAGA Exclusive Platinum 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 sider, 
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.  
Vare nr. 106044 / 49427261 
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SAGA Exclusive Limestone 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider, 
mattlakk.  Mål: 14x180x2200 mm. 
Vare nr. 106042 / 49427242

SAGA Exclusive Dolomite 5Gc

Eik, 1-stav, røkt hvit, børstet, v-fuge langside, 
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm. 
Vare nr.  106063 / 49647318
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SAGA Exclusive White Ash

Ask, 1-stav, v-fuge 2 sider, børstet, hvit mattlakk. 
Drop-down klikksystem. Mål: 15x189x1860 mm
Vare nr. 101410 / 48453818
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SAGA Exclusive Dark Amber 5Gc 

Eik, 1-stav, innfarget brun, børstet, v-fuge 4 sider, 
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm. 
Vare nr.  106045 / 49427276
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SAGA Exclusive Nature Brushed 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk.
Mål: 14x180x2200 mm. Vare nr. 106062 / 50727157

SAGA Exclusive Rustic Brushed 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. 
Mål: 14x180x2200 mm. Vare nr. 106061 / 50727142
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Eik, 1-stav, v-fuge 4 sider, oljet.
Mål: 14x180x2200 mm. Vare nr. 106064 / 50727138
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SAGA Classic er en serie med tradisjonelle 

3-stavs parketter, og leveres også med klikk-

system 5Gc og antiripe lakk. 5Gc er et sterkt 

og robust låsesystem som gir en betydelig 

raskere installeringstid sammenlignet med 

tradisjonelle låsesystemer.  
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Classic
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SAGA Classic Titan Ash 5Gc

Ask, 3-stav, innfarget grå, mattlakk. 
Mål:14x207x2200 mm. 
Vare nr. 106476 / 51156681

SAGA Classic Platinum 5Gc

Eik, 3-stav, innfarget grå, mattlakk. 
Mål:14x207x2200 mm. 
Vare nr. 106479 / 51156700

SAGA Classic Limestone 5Gc

Eik, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk. 
Mål:14x207x2200 mm. 
Vare nr. 106477 / 51156715
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SAGA Classic White Oak 5Gc

Eik, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk.
Mål:14x207x2200 mm. 
Vare nr. 106472 / 51156662

SAGA Classic Dark Amber 5Gc

Eik, 3-stav, innfarget brun, mattlakk. 
Mål: 14x207x2200 mm.  
Vare nr. 106478 / 51156696

SAGA Classic White Ash 5Gc

Ask, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk. 
Mål:14x207x2200 mm. 
Vare nr. 106473 / 51156677
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SAGA Classic Oak Matt 5Gc 

3-stav, mattlakk. Mål:14x207x2200 mm. 
Vare nr. 106471 / 51156658

SAGA Classic Oak 5Gc

3-stav, lakk. Mål:14x207x2200 mm. 
Vare nr. 106470 / 51156643

SAGA Classic Oak Nature 5Gc

3-stav, lakk. Mål:14x207x2200 mm. 
Vare nr. 101969 / 48118681
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Klikksystemer

5Gs
5Gs er et meget enkelt klikksystem der 
langsider og endeskjøter legges rett ned 
uten slagkloss eller annet verktøy. Det 
finnes en egen nøkkel til 5Gs hvis man 
ønsker å ”låse opp” en skjøt som allerede 
er låst. 

5Gc
5Gc er et sterkt og robust låsesystem 
som gir en betydelig raskere installer-
ingstid sammenlignet med tradisjonelle 
låsesystemer. Optimalisert profil og en 
fleksibel plastikkfjær på kortsiden av 
bordet. Når gulvet legges vil denne bli 
presset inn i noten, avgi et “klikk” og 
låse produktet vertikalt. Denne kombi-
nasjonen gjør gulvet godt rustet mot 
klimaendringer og andre krefter gulvet 
utsettes for.

Drop-down
Er et enkelt klikksystem der langsidene 
legges i hverandre i 15 graders vinkel, 
og kortendeskjøten slåes enkelt inn 
med en slagkloss og hammer. Det er 
viktig at man bruker riktig slagkloss for 
at jobben skal bli enkel og gi et perfekt 
resultat. Til dette klikksystemet finnes 
også et meget praktisk slagjern for å slå 
inn siste kortendeskjøt. Alt du trenger 
finnes hos din forhandler. 

Lim
SAGA Wideplank er en produktserie 
som leveres med not og fjær system 
som må limes. Bruk en vannbestanding 
trelim/parkettlim. Legg lim i overkant av 
fjæren og pass på å vaske bort limrester 
fra overflaten på gulvet, da limrester 
kan lage en film på overflaten som gjør 
gulvet skjoldete. 



36

Parkettlist Eik finert

Listverk skaper en helhet i rommet og er med på å fremheve gulvet. Vi leverer de riktige listene i 

en rekke profiler, høyder og ulike lakkoverflater. Du kan velge mellom massive lister eller finerte 

lister, faste lengder eller fallende lengder. Snakk med din forhandler om riktige gulvlister til ditt 

nye gulv.

Parkettlister

Massive Eik fotlister, kommer i fallende lengder:

101921 Fotlist Eik mattlakk, 
15x45 mm

101922 Fotlist Eik lakk, hvit-
pigmentert, 15x45 mm

Finerte fotlister, kommer i lengde 2500 mm

Fotlist Eik finert:
101669 Bred, 20x58 mm
101674 Smal, 20x40 mm

Fotlist Eik hvit finert:
101720 Bred, 20x58 mm
101721 Smal, 20x40 mm

101926 Fotlist Furu Bomull 
15x45 mm, lengde 4,40 m

Massive hvitmalt furulist
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Å velge riktig underlag

105540   Silent 3.0 mm 105541   Silent 3.0 mm med fuktsperre 105521 Underlagsskum 105520 Underlagsskum med fuktsperre

Mange bruker mye tid på å velge gulv, 
men glemmer ofte at underlaget til gul-
vet også er svært viktig for at man skal få 
et godt resultat. 

Hovedoppgaven til underlaget er å gi 
parketten et glidesjikte som det kan 
krympe og svelle fritt på, men i tillegg er 
det flere funksjoner som er viktig å tenke 
gjennom.

Støyreduksjon
Støyreduksjon er lyden som går gjen-
nom gulvkonstruksjonen til rommet 
under. Ønsker du støyreduksjon er Silent 
er et meget godt valg.

Trinnlydsdemping
Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden 
av trinnene en person lager i samme 
rommet som han/hun oppholder seg i.

Varmemotstand
Hvis du har gulvvarme eller skal legge 
gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke 
på isoleringsevnen til underlaget. Med 
gulvvarme ønsker du at varmen skal gå 
lettest gjennom underlaget og varme 
opp rommet, da velger du et underlag 
med lav varmemotstand. Hvis du isteden 
ønsker å isolere litt for kulde unden ifra, 
skal du velge et underlag som har høy 
varmemotstand.

Fuktsperre
Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i 
parkettgulvet fra undergulvet, og hvis du 
er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. 

Generelt kan man si at du alltid skal bruke 
fuktsperre på betong- og gulvkonstruk-
sjoner mot bakken. Du må også bruke 
fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm 
plast er godt nok som fuktsperre. 

Husk at skjøter må teipes og legges med 
minimum 20 cm overlapp. I tillegg skal 
plasten trekkes litt opp langs veggene og 
klemmes bak fotlistene til slutt.

Under parketten skal undergulvet 
minimum tilfredsstille klasse PB, dvs 
maks høydeforskjell over en måle-
lengde på 2 m er 3 mm. Dette er for 
at parkettgulvet skal ha støtte overalt 
for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er 
spesielt utsatt hvis de ikke har et plant 
underlag. Oppå undergulvet skal man 
alltid legge et underlag. Her finnes det 
flere alternativer å velge mellom.

7,7 t/m2

BELASTNINGS�
 MOTSTAND

1,4 mm
UNDERGULVS�

UTJEVNING

JA!
KAN LEGGES PÅ

GULVVARME

0,04 m2 K/W
VARME�

MOTSTAND

18dB
STØY�

REDUKSJON

2 mm

15 m

1 m15 m

3 mm

5,5 m

5,5 m

20 2t/m
BELASTNINGS�
 MOTSTAND

0,01 m2 K/W
VARME�

MOTSTAND

2,3 mm
UNDERGULVS�

UTJEVNING

JA!
KAN LEGGES PÅ

GULVVARME

19dB
STØY�

REDUKSJON

30%
TRINNLYD�
DEMPING
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Å legge parkett behøver ikke å være så vanskelig som det høres ut til. Med 

dagens klikksystemer kan de aller fleste klare denne jobben selv, men det 

er viktig å følge råd og anvisninger, samt bruke riktig verktøy og tilbehør. Følg 

alltid leggeanvisningen som medfølger i pakkene og med riktig vedlikehold, 

får du et vakkert gulv i mange år fremover.

Viktig å vite

Før du går i gang
Mål opp rommet hvor gulvet skal legges. 
Regn ut antall kvadratmeter (lengden 
x bredden) og legg til ca 5 % for svinn. 
På gulvpakken er det angitt hvor mange 
kvadratmeter pakken inneholder.

Akklimatisering
SAGA Parkett må akklimatiseres i det 
rommet parketten skal legges i mini-
mum 48 timer. Pakkene må ikke åpnes 
under akklimatiseringen. 

Undergulv
Parkett kan legges på de fleste typer 
undergulv så lenge de tilfredsstiller 
kravet i forhold til ujevnheter. Ved en 
målelengde på 2 m kan det maks være 
3 mm høydeforskjell i undergulvet. Pass 
på at undergulvet er plant, rent og fritt 
for smuss. 

Avstand til vegg
Det er viktig at parkettgulv som ligger 
flytende har klaring til vegger og alle 
andre faste punkter. Dette gjør at par-
ketten kan bevege seg fritt når klima en-
drer seg. Åpning til vegg og andre faste 
punkter må være minimum 8-10 mm.  
Pass på at åpningen til vegg og faste 
punkter dekkes godt av gulvlisten.

Avstand mellom kortender
Avstanden mellom kortendeskjøtene 
fra rad til rad må være minimum 30 cm. 
Dette gir et fint spill og gjør parkettgul-
vet stabilt.

Hvilken vei skal parketten ligge?
Det finnes ingen regler for dette. I de al-
ler fleste tilfeller blir parketten finest om 
den legges i rommets lengderetning og 
den veien lyset faller i rommet. 
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Første rad
Husk å skjære bort fjæra mot veggen på 
første rad. Dette må man gjøre for å få 
riktig avstand mellom parkettbordet og 
veggen (8-10 mm). 

Inneklimaets påvirkning på parkett
SAGA Parkett er laget av 3-sjikt naturlig 
trevirke som er limt sammen. Dette gir 
en stabil og holdbar konstruksjon. Like-
vel er parkett et naturlig produkt som vil 
leve med endringene gjennom våt og 
tørr sesong. 

For at ditt parkettgulv skal være mest 
mulig stabilt anbefaler vi en luftfuktighet 
mellom 35-65 %. 

Vedlikehold
Det er viktig med jevnlig vedlikehold av 
gulvet for at det skal holde seg pent. Følg-
er du disse rådene under, vil du ha glede 
av ditt SAGA gulv i mange år fremover.

Normalt vedlikehold
Den mest vesentlige faktoren for til-
smussing og slitasje av et tregulv er 
skitt og smuss som kommer utenfra, 
som sand, vann og salt. Bruk derfor, 

i nødvendig utstrekning, matter ved 
inngangspartiet:
·  Gummimatte utenfor inngangs-

døren

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler 
slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kon-
torstoler skal ha bløte gummi hjul hvis det 
ikke brukes underlagsplater. Søles det 
f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller an-
net, fjernes dette omgående. Når sølet 
er fjernet, ettertørkes gulvet med en 
godt oppvridd klut.

Rengjøring
Regelmessig pleie
Den regelmessige rengjøringen av et lak-
ket/oljet gulv er støvsuging. Husk at børs-
tene på munnstykket skal være nede. Det 
oljede gulvet kan også tørkes over.

Gulvvask
Når gulvet begynner å bli skittent, vaskes 
det forsiktig med en godt oppvridd klut. 
Bruk rent vann eller et rengjøringsmid-
del beregnet på lakket/oljet gulv. Gulvet 
bør utsettes for så lite vann som mulig.

Fjerning av flekker
Flekker kan fjernes med rengjørings-
middel beregnet for lakket/oljet gulv 
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(følg produsentens anvisninger). Flekker 
som har gått ned i overflaten kan fjernes 
ved å pusse over flekken med et veldig 
fint sandpapir. Etterpå må du lakke/olje 
over flekken.

Årlig vedlikehold av oljet gulv
Det er viktig å pleie gulvets oljede over-
flate regelmessig. På steder med stor 
slitasje påføres vedlikeholdsolje ofte 
med spray eller kanne. Oljen danner en 
beskyttende hinne på gulvet. Denne 
regelmessige pleien er viktig for at gulvet 
skal beholde sin flotte overflate. 

Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, 
avhengig av bruk og slitasje, forslagsvis 1 
gang i året i private hjem og 3-5 ganger i 
året i bruksområder som kontor ol.. 

Er det ikke foretatt regelmessig pleie og 
vedlikehold, og gulvet er blitt slitt og mis-
farget må gulvet slipes, og ny oljebehan-
dling må foretas.

Reparasjoner
Mindre riper
Gulvet behandles med vedlikeholds-
lakk/-olje i samme farge som gulvet ble 
levert i. Oljen må deretter tørkes av med 

en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke 
fjerne ripen, men den vil være beskyttet 
med et lag lakk/olje og vil ikke være så 
synlig.

Større riper og skader
Gulvet slipes forsiktig med sandpapir 
korn 180 eller 240 og støvsuges grun-
dig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med 
vedlikeholdslakk/-olje i samme farge 
som gulvet er levert i. 

Husk at lakken/oljen må herde mellom 
hver påføring. 

Pass på det nye gulvet
Det er meget viktig at du setter deg inn 
i forebyggende pleie av tregulv. Hvis 
uhellet er ute og gulvet får en skade eller 
overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte 
fremgangsmåter.

VIKTIG
Olje
Husk at all olje er selvantennelig, så 
brukte kluter, poler svamper/-skive, sli-
pestøv m.m. må på gunn av fare for selv-
antennelse, legges i vann eller opp-bev-
ares i lufttett metallbeholder etter bruk.
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Sortimentoversikt

Art. nr. NOBB nr. Artikkelnavn Pk. m2 Pall m2 Pk. pall   Dimensjoner Klikksystem V-Fuge Slitesjikt Overflate Sortering  Lakk/farge/dekor Tre
           
101969 48118681 SAGA Classic Oak Nature  3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gs   Nei   3,2 mm   Glatt  Select Lakk  Eik
106470 51156643 SAGA Classic Oak  3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc   Nei   3,2 mm   Glatt  Family Lakk  Eik
106471 51156658 SAGA Classic Matt Oak  3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc  Nei   3,2 mm   Glatt  Family Mattlakk  Eik
106472 51156662 SAGA Classic White Oak  3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc  Nei   3,2 mm   Glatt  Family Hvit mattlakk  Eik
106473 51156677 SAGA Classic White Ash  3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc   Nei   3,2 mm   Glatt  Family Hvitpigmentert mattlakk  Ask 
106476 51156681 SAGA Classic Titan Ash  3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc   Nei   3,2 mm   Glatt  Family Innfarget grå mattlakk  Ask
106477 51156715 SAGA Classic Limestone  3,18   127,20   40  14x207x2200 mm   5Gc   Nei   3.2 mm   Glatt  Family Hvitpigmentert mattlakk Eik
106478 51156696 SAGA Classic Dark Amber  3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc  Nei   3.2 mm   Glatt  Family Innfarget brun mattlakk  Eik
106479 51156700 SAGA Classic Platinum  3,18   127,20   40  14x207x2200 mm   5Gc   Nei   3.2 mm   Glatt  Family Innfarget grå mattlakk Eik
           
106064 50727138 SAGA Exclusive Oiled Oak  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V4 - 1.0   2,5 mm   Glatt  Family Oljet  Eik
106061 50727142 SAGA Exclusive Rustic Brushed Oak  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V4 - 1.0   2,5 mm   Børstet Country Mattlakk  Eik
106062 50727157 SAGA Exclusive Nature Brushed Oak  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V4 - 1.0   2.5 mm   Børstet  Family Mattlakk  Eik
106042 49427242 SAGA Exclusive Limestone  2,77   110,80   40  14x180x2200 mm   5Gc   V4   2,5 mm   Børstet  Various Hvitpigmentert mattlakk Eik
106044 49427261 SAGA Exclusive Platinum  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V4   2,5 mm   Børstet Family Innfarget grå mattlakk Eik
106045 49427276 SAGA Exclusive Dark Amber  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V4   2,5 mm   Børstet Country Innfarget brun mattlakk     Eik
106046 49427280 SAGA Exclusive Pearl  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V4   2,5 mm   Lett børstet Various Hvitpigmentert mattlakk Eik
106060 49647303 SAGA Exclusive Chalk  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V2   2,5 mm   Børstet  Vintage Innfarget grå/hvit mattlakk Eik
106063 49647318 SAGA Exclusive Dolomite  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V2   2,5 mm   Børstet, røkt  Country Innfarget hvit mattlakk Eik
106043 49427257 SAGA Exclusive Titan Ash  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gc   V4   2,5 mm   Børstet Natur Innfarget grå mattlakk Ask
106038 47735592 SAGA Exclusive Coral Ash  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gs   V4 - 1.0   2.5 mm   Lett børstet Family Innfarget hvit mattlakk  Ask
106039 48405454 SAGA Exclusive Marble Ash  2,77   110,80   40   14x180x2200 mm   5Gs   V4   2,5 mm   Glatt Family Hvitpigmentert mattlakk Ask
101410 48453818 SAGA Exclusive White Ash  2,81   112,48   40   15x189x1860 mm   Drop-down  V2 - 1.0    2.5 mm   Glatt  A B C Hvit mattlakk Ask
          
108200 49618724 SAGA Natural Gentle   3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc   V2   3,2 mm   Børstet  Various Hvit mattlakk  Eik
108201 49618732 SAGA Natural Touch  3,18   127,20   40  14x207x2200 mm   5Gc   V2   3,2 mm   Børstet  Various Grå mattlakk  Eik
108202 49618743 SAGA Natural Tender   3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc   V2   3,2 mm   Børstet  Country Hvit naturoljet   Eik
108203 49618758 SAGA Natural Harmony  3,18   127,20   40   14x207x2200 mm   5Gc   V2   3,2 mm   Børstet  Family Hvit naturoljet Eik
108204 49618762 SAGA Natural Bliss  3,18   127,20   40  14x207x2200 mm   5Gc   V2   3,2 mm   Børstet  Various Naturoljet Eik
108205 49618777 SAGA Natural Sense  3,18   127,20   40  14x207x2200 mm   5Gc   V2   3,2 mm   Børstet  Country Brun naturoljet   Eik 
           
101651 43457892 SAGA Wideplank Old White  3,43   113,26   33   15x260x2200 mm   Limes   V4 - 0.5  4,0 mm  Håndskr.  Super rustikk Hvitpigmentert, oljet Eik
101652 43457903 SAGA Wideplank Old Smoked White  3,43   113,26   33   15x260x2200 mm   Limes   V4 - 0.5  4,0 mm  Håndskr., røkt  Super rustikk  Hvitpigmentert, oljet  Eik

Sortering:  For å se hva de ulike sorteringsklassene betyr, gå inn på våre nettsider sagaparkett.noSA
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sagaparkett.no

Distributør: RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl  -  Tlf. 69 92 19 20  

SAGA Parkett finner du hos ledende 
gulvforhandlere i Norge og Sverige
SAGA Parkett er utviklet av RBI Interiør AS for det skandi-
naviske markedet. Parketten fremstilles hos ledende parkettpro-
dusenter og er tilpasset vårt strenge nordiske klima. Det er et mangfold 
av produkter og vårt sterke fokus på kvalitet, sikrer at SAGA Parkett vil være 
et gulv du vil glede deg over i mange år fremover. Vi tar vare på miljøet og vi 
benytter ingen eksotiske tresorter. For mer informasjon 

og forhandlerkart: sagaparkett.no
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