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SAGA Natural er ekte trevirke, bearbeidet på eiketreets 

premisser for å bevare den sterk og vakker lenge. Hva er 

vel mer ekte enn det naturen skaper selv, unike samspill 

og kombinasjoner i farger og strukturer. 

I 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.

Bruk tid til å finne ditt gulv 

- det skal passe til deg og til ditt rom.

sagaparkett.no



Gulvets skjønnhet avhenger av kvaliteten på råvarene 

og presisjon i gjennomføringen av produksjonen. Hver 

av disse gulvene reflekterer de siste trendene innen 

interiørdesign og industridesign. Gulvene i Natural 

kolleksjonen er en kreativ blanding av stort format, duse 

farger og naturlig skjønnhet. Overflaten på gulvene 

er i vakkert oljet eik eller mattlakk, bordene er bredere 

enn standard bredde med sine 207 mm. Bordene har en 

tydelig v-fuge på langsidene. Fargene gjenspeiler myke 

jordfarger og naturlig tre, strukturen fremheves av natur-

olje eller mattlakk.

Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra 

til å fremheve stilen. Gulvbordenes uvanlig bredde 

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

Gulvene i SAGA Natural kolleksjonen er utviklet av den internasjonale arkitekten Patrycja Zaczyńska. Patrycja er 

grunnlegger av det internasjonale arkitektkontoret ADP ARCH LTD (New York, London, Moskva, Monte Carlo) som 

har spesialiseret seg på high-end interiørdesign. Hun har blant annet jobbet med eksklusive Balenciaga og Bottega

Veneta (Gucci Group). Patrycja Zaczyńska er også vert for et TV-program om luksusboliger.

En pryd for interiøret både nå 
og i fremtiden
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“Den beste design er gjenkjennelig med det 

sparsomme designet og de raffinerte detaljene 

- det betyr at det vil være en pryd for interiøret 

både nå og i fremtiden.”

Kolleksjonen er designet for alle som vet hvor 

viktig detalj er, at mindre er mer for å skape et 

eksklusiv interiør. 



SAGA Natural 

Gentle

SAGA Natural 

Touch

108201
SAGA Natural Touch

Eik
1-stav
Børstet 
V-fuge på langsidene  
Grå mattlakk 
Mål:14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc

108200
SAGA Natural Gentle

Eik
1-stav
Børstet 
V-fuge på langsidene 
Hvit mattlakk 
Mål:14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc
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SAGA Natural 

Tender

SAGA Natural 

Harmony

108203
SAGA Natural Harmony

Eik
1-stav
Børstet 
V-fuge på langsidene  
Hvit naturolje
Mål:14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc

108202
SAGA Natural Tender

Eik
1-stav
Børstet 
V-fuge på langsidene  
Hvit naturolje 
Mål:14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc
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SAGA Natural 

Bliss

SAGA Natural 

Sense

108205
SAGA Natural Sense

Eik
1-stav
Børstet 
V-fuge på langsidene 
Brun naturolje
Mål:14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc

108204
SAGA Natural Bliss

Eik
1-stav
Børstet 
V-fuge på langsidene 
Naturolje 
Mål:14x207x2200 mm
Klikksystem: 5Gc
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SAGA Natural leveres med 5Gc klikk - et av markedets 

desidert enkleste klikksystem. Den spesielle fjærpa- 

tenten sørger for en stabil og sterk sammenføring i 

kortendene, dette gjør også at gulvet holder seg stabilt 

og pent i mange år fremover. 

Klikksystemet er svært enkelt, og gir rask legging. 

Sammenlignet med andre klikksystemer sparer man 

også mye tid ved å velge parkett med 5Gc klikk.

Lett å legge

fjær

Ja til gulvvarme

Takket være SAGA Natural parkett sitt design med krys-

sede lag, ledes varmen lettere bort slik at gulvet fint kan 

monteres på varmekabler og vannbåren gulvvarme.

Legging
Gulvet kan legges på to måter - som et flytende gulv 

eller limt til undergulvet. 

Før du installerer SAGA Natural parkett over et gulv-

varme system er det nødvendig å skrive en rapport 

som bekrefter at undergulvet er blitt varmet opp i 30 

dager. Man bør følge monteringsanvisningen nøyak-

tig. Varmesystemets effekt kan ikke være høyere enn 

60 W / m2.

Etter legging
Gulvet må ikke utsettes for plutselige endringer i tempe- 

ratur. Når gulvet er montert bør man sette varmesys-

temet på 21°C i minst to dager. Senere kan man øke 

temperaturen sakte med 1-2 °C hver dag til du kommer 

til optimal temperatur. 

Temperaturen på gulvflaten må ikke overstige 27 °C 

noen steder. Husk at temperaturen under gulvtepper 

vil være betydelig høyre enn ellers i rommet. Den ideelle 

relativ luftfuktighet (RH) i rommet er 45-60 % ved ca. 

20°C. Det anbefales å holde fuktigheten innenfor dette 

området i løpet av året. RF må ikke gå under 30 %.

Arkitektoniske trender - hele veggen eller bare som 
en detalj
Naturlige materialer, hovedsakelig tre, er fortsatt meget 

aktuelt i henhold til arkitektoniske trender. På den ene 

siden er vi på jakt etter nye måter å utnytte tre på - og 

på den annen side, går vi tilbake til de mer tradisjonelle 

løsninger men på en ny måte.
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V-fuge
V-fuge eller fas er en 1.0 mm dyp linje mellom bordene. 

Dette er med på å markere bordet og gjøre det enda 

røffere og mer naturlig. SAGA Natural leveres med 

v-fuge på begge langsidene.

Innfarget / beiset
Innfarging er en beis som ligger på toppsjiktet. Parket-

ten får en ny farge og inntrykket av struktur/mønster 

endres. Innfarging er ofte med mørke farger og erstatter 

eksotiske mørke tresorter. Slipes gulvet kommer tre-

sortens naturlige farge tilbake.

Børstet
Den børstede overflaten gir treverket en flott og rustikk 

overflate. Et børstet gulv er enten oljet eller mattlakkert 

for å beholde det rustikke preget.

Kjekt å vite

Normalt vedlikehold
Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og sli-

tasje av et tregulv er skitt som kommer utenfra, som 

sand, vann og salt. Bruk derfor, ved behov, matter ved 

inngangspartiet.

Vi anbefaler også å sette filtputer under møbler slik at 

gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte 

gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Søles 

det f.eks. veske, mat eller drikkevarer, fjernes dette 

omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med 

en godt oppvridd klut.

Årlig vedlikehold av oljet gulv
Det er viktig å pleie gulvets overflate regelmessig. På 

steder med stor slitasje påføres vedlikeholdsolje oftere,  

gjerne med spray. 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 osv. 

etter behov. Er det ikke foretatt regelmessig pleie og 

vedlikehold, og gulvet har blitt slitt og misfarget kan 

gulvet slipes, og ny oljebehandling foretas.

Vedlikehold

sagaparkett.no
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RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl - Tlf: 69 92 19 20 - E-post: ordre@rbi.no - rbi.no

PR-589

SAGA Parkett finner du hos ledende gulvforhandlere i Norge og Sverige. 

SAGA Parkett er utviklet av RBI Interiør AS for det skandinaviske markedet. 

Parketten fremstilles hos ledende produsenter 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 kan glede deg over i 

mange år fremover. Vi tar vare på miljøet og vi benytter ingen eksotiske 

tresorter. For mer informasjon og forhandlerkart se sagaparkett.no


