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Kork er et naturlig materiale som kommer fra barken på korkeik treet. 
Menneske har ennå ikke klart å kopiere eller forbedre korkens unike kvaliteter. 
Cellestrukturen i kork ligner en bikube, noe som gir korken en naturlig termisk 
og lydisolerende egenskap. Cellestrukturen gjør også at kork absorberer støt. 
Med disse unike egenskaper er kork ideel til å bruke som gulv. Samtidig får 
du et vakkert og unikt gulv med høy gangkomfort av et materiale som ikke 

minst er fornybart og bærekraftig.

Ønsker du å finne en forhandler av Wicanders i ditt nærområde klikk deg inn 
på wicanders.no

Nature at your feet

De fotografiske gjengivelsene av farger og struktur i denne brosjyren kan avvike noe fra de originale produktene.
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BÆREKRAFTIG HØY KOMFORT SLITESTERKT FLOTT UTSEENDE
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o DesignStudio
design ditt eget rom

Hvordan velge riktig gulv til din bolig?
Wicanders har et bredt utvalg av korkgulv i flotte design med tids-
riktige dekorer.

Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt 
inntrykk av gulvet. Bruk vår gulvvelger for å finne frem til akkurat 
det gulvet du ønsker deg. Velg deg et rom, og kombinér med det 
utvalgte gulvet og et stort utvalg av veggfarger. På denne måten 
kan du se den utvalgte dekoren i et rom med ulike fargekombi-
nasjoner og interiør før du bestemmer deg.

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

                 wicanders .no

▶ Du finner vårt DesignStudio på wicanders.no

▶ Galleri: Velg mellom en mengde ulike rom

▶ Velg mellom ulike farger eller paneler på veggen

▶ Velg gulv fra hele Wicanders sortimentet

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.
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Integrert korkunderlag 1,3 mm

Beskyttende film

Dekorativ overflate

Presset kork 2,7 mm

HDF kjerne med Corkloc®

Wicanders 
Wood /Stone Resist+ 

FRI FOR 
FTALATER

Wicanders har valgt å gi Resist+ både 
tre- og steinutseende for å imøtekomme 
ulik smak. Tredekorene spenner seg fra 
klassisk til det mer rustikke utseende i flere 
fargevariasjoner, og steindekorer med en 

unik naturtro overflate. I en kombinasjon 
med imponerende realistiske dekorer og 
sofistikerte pregede overflater, er Resist+ 
med på å heve et hvert interiør.

Privat Kommersiell Wear Layer

0,55 mm33
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1220 x 185 x 10,5 mm
4 sider mikrofas

Flott utseende

184058 / 52883157 Wood Resist+ 
Frozen Oak, 10.5 mm, AC5/33

165369 / 51541465 Wood Resist+ 
Grey Washed Oak, 10.5 mm, AC5/33

Wicanders har valgt å gi Resist+ både tre- og 

steinutseende for å imøtekomme ulik smak. 

Tredekorene spenner seg fra klassisk til det 

mer rustikke utseende i flere fargevariasjoner, 

og steindekorer med en unik naturtro 

overflate. I en kombinasjon med imponerende 

realistiske dekorer og sofistikerte pregede 

overflater, er disse gulvene med på å heve et 

hvert interiør.

Wood Resist+ Grey Washed Oak

Wicanders Wood Resist+ 
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Bærekraftig

På grunn av sin globale tilstedeværelse 

er Wicanders alltid på toppen når det 

gjelder miljøspørsmål. Med 4 mm kork som 

kommer fra en bærekraftig og miljøvennlig 

produksjon, er Resist+ et grønt alternativ til 

massivt tre og steingulv. 

Resist+ er fri for skadelige ftalater, og bidra 

dermed til et renere inneklima, og fremstår 

som et av de beste økologiske valgene du 

kan ta.

184057 / 52078505 Wood Resist+ 
Alaska Oak, 10.5 mm, AC5/33

184056 / 52105673 Wood Resist+ 
Sand Oak, 10.5 mm, AC5/33

1220 x 185 x 10,5 mm
4 sider mikrofas

Wicanders Wood Resist+ 

Wood Resist+ Sand Oak
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165368 / 51541446 Wood Resist+ 
Dark Grey Washed Oak, 10.5 mm, AC5/33

Realistisk Surface Technology (RST) er 
en moderne teknologi for å gjengi en så 
ekte og naturlig overflate som overhodet 
mulig. RST er nøye utviklet for å redusere 
repetisjon av planker. Utrolig nok tillater 
den ikke gjentagelse av hver planke på 
mindre enn 20 gulvbord.

Ved å blande naturkork med den nyeste 
optiske bildeteknologien, har Wicanders 
oppnådd en høyere standard innen 
naturkorkgulv. 

Taturtro

Wood Resist+ Dark Grey Washed Oak

Wicanders Wood Resist+ 

165373 / 51541503 Wood Resist+ 
Grey Rustic Pine, 10.5 mm, AC5/33
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165371 / 51541484 Wood Resist+ 
European Nature Oak, 10.5 mm, AC5/33

165370 / 51541473 Wood Resist+ 
White Washed Oak, 10.5 mm, AC5/33

165372 / 51541492 Wood Resist+ 
Elegant Dark Oak, 10.5 mm, AC5/33

Wicanders Wood Resist+ 

Wood Resist+ Elegant Dark Oak



905 x 295 x 10,5 mm

4 sider mikrofas
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165375 / 51541522 Stone Resist+ 
Jurassic Limestone, 10.5 mm, AC5/33

Godt å gå på

Korken er mykere enn tre men hardere enn 

tepper og er derfor den perfekte blandingen. 

Gulvet er både godt for føtter, ben og rygg. 

Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en 

optimal gulvtemperatur hele året, og sikrer en 

varmere og mer behagelig atmosfære, som 

igjen gir en energikostnadsbesparelse.

Stone Resist+ Black Marble

Wicanders Stone Resist+ 

165374 / 51541518 Stone Resist+ 
Black Marble, 10.5 mm, AC5/33
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Wicanders 
Cork Essence

Slitesterk overflate
Ekstra motstandsdyktig

Ekte korkfinér
Naturlig og vakkert

Presset kork
Trinnlydsdempende, varmt og komfortabelt

HDF Kjerne med Corkloc
Rask og enkel montering

Integrert korkbakside
Støydemping og termisk forsterkning

WRT (Wear Resistance Technology) 
Slitesterk, og enkelt vedlikehold

Gjennom årene har Wicanders utviklet 
gulv- og veggbelegg med unike egenskaper, 
med sin innovative Corktech teknologi. 
Kork kommer fra barken av korkeik treet, 

Privat Kommersiell

og den høstes for hånd uten å skade treet. 
Barken vokser ut igjen og gjør dette til en 
fornybar og bærekraftig ressursforvaltning. 
Innovativ teknologi med de unike naturlige 

egenskapene til kork, oppnår man en høyere 
standard innen gulv. Cork Essence er en 
perfekt kombinasjon mellom skjønnhet, 
komfort og holdbarhet.

WEAR RESISTANCE 
TECHNOLOGY

Xtreme WRT31



22 23

Det unike med Wicanders gulv oppnås ved 

å integrere tre lag kork med ulike formål. 

Det dekorative og visuelle oppnås ved å 

kombinere forskjellige former av naturlig 

kork, for å kunne fremstille tynne plater av 

finér full av autentisitet og personlighet. 

Et annet, tykkere lag av kork gir overlegen 

komfort, støyreduksjon og varme. Den inte-

grerte korkbaksiden forsterker termiske 

og akustiske egenskaper, noe som resul-

terer i et rolig miljø og viktige energikost-

nadsbesparelser.

184061 / 51435035   Cork Essence 
Fashionable Macchiato WRT, 10.5 mm

184062 / 51741756 Cork Essence 
Fashionable Cement WRT, 10.5 mm

Et varmt gulv

905 x 295 x 10,5 mm

Cork Essence Fashionable Macchiato

Wicanders Cork Essence
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184063 / 48152160 Cork Essence 
Originals Rhapsody WRT, 10.5mm 

184060 / 51435046 Cork Essence 
Identity Moonlight WRT, 10.5 mm

Slitesterkt

Med Cork Essence får du det optimale gulvet 

av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert 

med en vakker og naturtro overflate der 

korkens vakkre utseende kommer til sin rett. 

Det 0,55 mm tykke slitesjiktet er spesielt 

utviklet for å tåle hard bruk. Enten i et livlig 

hjem fylt av glade barn, eller i et offentlig 

bygg med travle forbipasserende, er Cork 

Essence konstruert for å holde seg like pent 

år etter år. 

Cork Essence har 25 års garanti for 

hjemmebruk og 15 års garanti ved bruk i 

kommersielle områder.

905 x 295 x 10,5 mm 

Cork Essence Identity Moonlight

Wicanders Cork Essence
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Vinyl underlag 1.2 mm

Beskyttende film 0.55 mm, med preget tekstur

Dekorativ overflate

Vinyl 1,2 mm

Presset kompositt kjerne av kork 
med pressfit System 3 mm

Wicanders 
Hydrocork
Hydrocork er tilgjengelig i flotte tredekorer 
med 0,55 slitesjikt. Gulvbordene tåler fuktig-
het og vil ikke svelle når de utsettes for vann. 
Hydrocork er godt egnet for miljøer med høy 
slitasje, og hvor lite vedlikehold er et krav.

Med en tykkelse på kun 6 mm er Hydrocork 
det ultimate gulvet for renovering og nybygg. 
Med Hydrocork får du alle de fantastiske 
egenskapene Corktech gir. Corktech tekno-
logien har gjort det mulig å bruke en kjerne 

av kompositt kork i gulvbordene, noe som 
gjør kjernen fuktbestandig og meget stabil. 
Samtidig som den opprettholder korkens 
elastiske egenskaper og høye komfort. 

Privat Kommersiell Wear Layer

0,55 mm33
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159729 / 49592340   Hydrocork 
Limed Grey Oak, 6 mm

 Hydrocork Linen Cherry

165352 / 50376775    Hydrocork 
Linen Cherry, 6 mm

Hydrocork er et ypperlig gulv for steder 

som utsettes for fuktighet. Hydrocork 

bygger veldig lite, samtidig som du får 

alle de fantastiske egenskapene Corktech 

teknologien gir. 

Corktech teknologien har gjort det 

mulig å bruke en kjerne av kompositt 

kork i gulvbordene. Dette gjør kjernen 

fuktbestandig og meget stabil. Samtidig 

som den opprettholder korkens elastiske 

egenskaper og høye komfort. 

Tåler fuktighet

Wicanders Hydrocork
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159730 / 49592374 Hydrocork 
Sawn Bisque Oak, 6 mm     

Hydrocork Castle Raffia Oak

159726 /  49592355 Hydrocork 
Castle Raffia Oak, 6 mm   

Corktech teknologien gjør Resist+ til et 

unikt konstruert gulv som utnytter korkens 

eksklusive egenskaper optimalt. Kork gir 

deg et overlegent gulv med høy gangkomfort, 

meget god støyreduksjon og varmeisolasjon, 

støtmotstand og ikke minst et vakkert og 

holbart gulv i mange år fremover. 

Med Resist+ får du det optimale gulvet av 

et unikt og miljøvennelig råstoff, kombinert 

med en vakker og naturtro overflate.

Gangkomfort

Wicanders Hydrocork
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159727 / 49592366 Hydrocork 
Castle Toast Oak, 6 mm  

159728 / 49592336  Hydrocork 
Cinder Oak, 6 mm

Enkelt å legge

Hydrocork Pressfit komprimeringssystem 

fungerer som en korkpropp, og gir gulvet 

tette fine skjøter. Gulvet bygger kun 6 mm, 

og gjør derfor Hydrocork til det ultimate 

valget både ved renovering og nybygg. 

Når bordene er helt i sammen, ekspanderer 

korken tilbake til sin opprinnelige form og 

lager en sterk og stabil skjøt. Det er også 

svært enkelt å installere, siden det kun krever 

to enkle trinn for å installere en planke.

1225 x 145 x 6 mm 

Hydrocork Cinder Oak

Wicanders Hydrocork
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Varenr Nobb nr Navn  Pr. pakke 
 

165368 51541446 Wood Resist+  Dark Grey Washed Oak 1,81 m2 

184057 52078505 Wood Resist+  Alaska Oak 1,81 m2  

165372 51541492 Wood Resist+  Elegant Dark Oak 1,81 m2  

165371 51541484 Wood Resist+  European Nature Oak 1,81 m2  

184058 52883157 Wood Resist+  Frozen Oak 1,81 m2  

165373 51541503 Wood Resist+ Grey Rustic Pine 1,81 m2  

165369 51541465 Wood Resist+  Grey Washed Oak 1,81 m2  

184056 52105673 Wood Resist+  Sand Oak 1,81 m2  

165370 51541473 Wood Resist+  White Washed Oak 1,81 m2 

165374 51541518 Stone Resist+  Black Marble 2,14 m2  

165375 51541522 Stone Resist+  Jurassic Limestone  2,14 m2  

159726 49592355 Hydrocork Castle Raffia Oak 1,60 m2 

159727 49592366 Hydrocork Castle Toast Oak 1,60 m2 

159729 49592340 Hydrocork Limed Grey Oak 1,60 m2 

165352 50376775 Hydrocork Linen Cherry 1,60 m2 

159730 49592374 Hydrocork Sawn Bisque Oak 1,60 m2    

184062 51741756 Cork Essence  Fashionable Cement 2,14 m2  

184061 51435035 Cork Essence  Fashionable Macchiato 2,14 m2  

184060 51435046 Cork Essence  Identity Moonlight  2,14 m2  

184063 48152160 Cork Essence  Originals Rhapsody  2,14 m2 

 

       

    

Wicanders sortimentoversikt

Hydrocork Sawn Bisque Oak

  Hydrokork

 Bruksklasse PRIVAT  AC5/33, vinyl, garanti 25 år

 Bruksklasse KOMMERSIELL  AC5/33, vinyl garanti 15 år

 Oppbygging
 Beskyttende film 0,55 mm slitesjikt, - dekorpapir - vinyl   
 - kompositt kork - vinyl underlag. Tåler vann!

 Dimensjon  1225 x 145 x 6 mm

 Klikk / V-fuge / Garanti  Pressfit / Ingen fas / Privat 25 år - Kommersiell 15 år 

 Resist+

Bruksklasse PRIVAT  AC5/33, vinyl 0,55 mm slitesjikt, garanti 25 år

Bruksklasse KOMMERSIELL  AC5/33, vinyl 0,55 mm slitesjikt, garanti 15 år

Oppbygging
 Beskyttende film 0,55 mm slitesjikt, - dekorpapir 
 - presset kork - HDF kjerne - integrert korkunderlag

Dimensjon Wood  1220 x 185 x 10,5 mm

Dimensjon Stone  905 x 295 x 10,5 mm

 Klikk / V-fuge / Garanti   2G / 4 sider mikrofas / Privat 25 år - Kommersiell 15 år

  Cork Essence

 Bruksklasse PRIVAT  AC3/31, WRT, garanti 15 år

 Bruksklasse KOMMERSIELL  AC3/31, WRT, garanti 5 år

 Oppbygging
 Slitesterk 3,2 mm WRT overflate - ekte korkfinèr 
 - presset kork - HDF  kjerne - integrert korkunderlag

 Dimensjon  905 x 295 x 10,5  mm

 Klikk / V-fuge  2G / Ingen fas / Privat 15 år - Kommersiell 5 år



Distributør:   Farveringen  -  Kundeservice + 47 06250  -  kundeservice@farveringen.no
wicanders.no


