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  Soar Duo Eik Frost Natur 220 mm



Soar Duo er et gulv med livskvalitet. Den naturlige, tidløse elegansen til et ekte tregulv er 
et inspirerende utgangspunkt for interiørdesign.

Med tidens bruk blir det holdbare gulvmaterialet bare vakrere og mer personlig. Det oljede 
plankegulvet fås i lange lengder og brede bredder, med et 6 mm tykt toppsjikt av edeltre. 
Det øko-vennlige produktet egner seg også til gulvvarme. De slitesterke egenskapene til 
to-lags planken Soar Duo gjør den unik i sitt slag.

Gulvet kan slipes opptil flere ganger og overflaten som er behandlet med hardvoksolje gjør 
den enkel å vedlikeholde. Dette gjør at Soar Duo egner seg like godt i offentlige 
næringsbygg, restauranter, hoteller og butikker som i private hjem der man ønsker det lille 
ekstra for sitt interiør.

Soar Duo er fremstilt av de fineste råmaterialer under strenge kvalitetskrav. Produktene 
utvinnes utelukkende av FSC-sertifisert trevirke, med kjerne av finskprodusert kryssfinèr 
av bjørk, og med toppsjikt av europeisk eik. 9-11 lag med finèr gjør kjernen ekstra 
motstandsdyktig mot fukt, bevegelse og kjemikalier. Derfor egner gulvet seg også til 
montering på gulvvarme. Duoplanken produseres med 12 mm og 15 mm tykt sjikt med 
kryssfinèr.
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Universell utforming med Soar Duo Eik Leire



•  Kjerne av finsk bjørkefinèr

  Toppsjikt av europeisk eik fra 4-6 mm•

  Alt trevirket er tørket ned til 6 - 7,5% fuktighetsinnhold•

Stabilt i alle retninger•  

 Kan monteres i kombinasjon med gulvvarme• 

  Faset på langsidene•

 Spennende utførelser og farger• 

 Leveres i bredder opp til 300mm og i tykkelsene 16mm og 21mm• 

  Kan leveres i børstet utførelse•

  Egner seg like godt i næringsbygg med høy trafi kk som i private hjem•

Hvorfor velge
Soar Duo
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  Soar Duo Eik Aske



Mørke flater gir rommet 
dybde og karakter

Lyst på en forandring? Velg mørkt og eksklusivt. Et mørkt gulv vil skape 
en spennende kontrast til lysere veggflater og interiør. 

Fargede detaljer kommer enda bedre frem på en mørk palett. Soar Duo kommer
i flere mørke fargenyanser som kan tilføre ditt hjem en intim og sensuell atmosfære.
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Interiørarkitekt og driver av Mondo Interiør, Laila Sjøholt, 
valgte Soar Duo Eik Snø i sin bolig



Lyse gulv gir følelsen av
romslighet og luftig eleganse

I Soar Duo sin kolleksjon har vi viet de lyse fargetonene mye plass. 
Alt fra kjølige hvite flater til varme lystoner. 

Den skandinaviske vinteren er mørk og lang, og det er 
akkurat derfor det lyse interiøret ligger så nært våre hjerter. 
Hvitoljede gulv gir en romslig og luftig følelse. 

Er man ute etter å understreke fargekontraster og
interiørdetaljer, finnes ikke et bedre utgangspunkt
en et hvitoljet tregulv fra Soar Duo.
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Stilig og moderne 
med grå fargetoner

Vi ønsker å føre den lyse gulvtrenden et
skritt videre. Ved å presentere en rekke
gråtonede gulv i vår kolleksjon gir vi rom
for enda flere spennende gulvløsninger.

Soar Duo sine gråtoner er inspirert av farger 
vi finner i naturen, stemninger av lys og mørke 
og andre røffe materialer som betong.

Ved å kombinere eikens struktur og varme,
med pigmentert olje i grått, fremtrer en stilig
og moderne overflate som gir ditt hjem et
personlig preg.
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Soar Duo Eik Snø



Lek med struktur 
og dybde 

gir spennende 
fargekombinasjoner

Ved å børste treets overflate ernes 
mye av den mykeste yteveden og man 
sitter igjen med en røffere og mer
slitesterk overflate. 

Oljepigmentene får et annet 
festegrunnlag og dette skaper 
nye og spennende fargenyanser og gir 
treverket en annen dybde. 

Hva med et strukturert drivvedfarget 
gulv som blir vakrere med årenes løp?
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I Fjordallèen på Aker Brygge ligger det Soar Duo Eik Original Rustik.



Bring naturen inn med
eikens naturlige glød

De varme fargetonene i eika gjenspeiler
treverkets særegenhet. 

En naturlig glød som skaper en lun 
atmosfære. Det tidløse 
utseendet gir mange muligheter for 
innredning og variasjoner over tid.

Tilfør duse nyanser av bruntoner 
på eikens overflate og det vil få en 
enda dypere og lun glød.
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Kontorlokaler med Soar Duo Eik Frost



Sortering

Natur
Har naturlige fargevariasjoner og en kombinasjon av mørk og lys ved. 
Kvist og noe sparklet kvist forekommer. 
Den naturlige trestrukturen er gjeldende. Natur sorteringen er 
levende og klassisk.

Rustik
Har en livlig trestruktur med naturlige fargevariasjoner og små og store 
kvistandeler. Sparklet og bearbeidet kvist av forskjellige størrelse 
forekommer i stor grad. Denne sorteringen gir rommet et 
unikt og rustikt særpreg.

Soar Duo er kategorisert i 2 forskjellige sorteringer:
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Edel
Er en roligere sortering, med mindre innslag av kvist og sparklet kvist. 
Treets naturlige fargespill og struktur er gjeldene. 
Lys yteved forekommer. Edel gir et balansert og elegant inntrykk.



4 mm toppsjikt av heltre eik, i breddene 180/220 mm

12 mm kryssfinèr av finsk bjørk

Overflatebehandlet med Rubio Monocoat olje

6 mm toppsjikt av heltre eik, i breddene 180/220/260/300 mm

15 mm kryssfinèr av finsk bjørk

Profil 21 mm

Overflatebehandlet med Rubio Monocoat olje

Vi leverer også trappeneser og fotlister i heltre eik med 
spesialtilpasset fargenyanse.

Dimensjonene på fotlist er 18 x 45 / 50 /70 mm.

Profil 16 mm

Tilbehør



Duoplanken har not og ær profil, for liming på langsidene og kortsidene. På områder med 
gulvvarme og på større arealer, anbefaler vi å skru eller hellime gulvet. Dette vil også gi 
en ekstra trinnlydsdempende effekt.

Den harde og stabiliserende kjernen av 9-11 lag med finsk bjørkefinèr gjør Soar Duo til et 
velegnet produkt tilpasset det skandinaviske klimaet, motstandsdyktig mot fuktighet, 
bevegelse og kjemikalier. 

Derfor egner gulvet seg også til montering på gulvvarme. Duoplanken produseres med 9 
mm, 12 mmg 15 mm tykt sjikt med kryssfinèr. Det tykke toppsjiktet av heltre eik gir en 
eksklusiv og slitesterk overflate som egner seg like godt i offentlig næring som i private 
hjem.

Soar Duo er overflatebehandlet med Rubio Monocoat hardvoks olje. Dette resulterer i et 
meget naturlig utseende og utallige spennende fargevariasjoner. Rubio Monocoat er en 
slitesterk og hardfør olje, med enkle metoder for vedlikehold. Den egner seg også meget
godt på gulv med høy slitasje og mye trafikk. 

Rubio Monocoat er helt uten løsemidler og 100% VOC-fri. Vi anbefaler vedlikehold med 
Rubio Monocoat produkter for å gi gulvet best mulig beskyttelse. Ta kontakt med oss for 
mer informasjon.
Alle produktene i Soar Duo sin kolleksjon kan leveres med ekstra børsting.

Teknisk informasjon

Bordene fås i tykkelsene 16mm og 21mm, breddene 180, 220, 260 og 300mm.
Plankelengden varierer fra 1600 - 2400mm lengde.

Dimensjoner

Overflatebehandling

Montering
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Eik Frost Eik BetongEik Snø

Eik Torden  - Medium børstet Eik Drivved - Medium børstetEik Rim

Eik HøstEik Original Eik Sjokolade - Medium børstet

Eik Antik - Medium børstet

Soar Duo Kolleksjon 

Eik Aske Eik Kull
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Bildene er ment for å illustrere, og kan avvike noe fra det faktiske produktet.

Tre er et naturlig materiale. Husk derfor at variasjoner kan forekomme mellom hver produksjon 
– både når det gjelder pigmentering, kvist og fargespill. 

Eik Strå

Eik Dugg - Medium børstet Eik Glød - Medium børstet Eik Skumring

Eik Leire Eik Ubehandlet



Miljø
Vi er opptatt av miljø og at våre produkter er produsert i 
samsvar med kravene til en bærekraftig utvikling. 

Materialene i våre produkter hentes primært fra 
pålitelige og dokumenterte kilder.

100% VOC-fri
Rubio Monocoat olje er 100% fri for løsemidler og vann, og er kun basert på 
naturlige ingredienser. 
Det betyr at den er trygg å bruke og økologisk vennlig mot miljøet.

FSC
Soar Duo fremstilles utelukkende av FSC-sertifiserte råmaterialer.

Ingen Formaldehyd
Soar Duo opprettholder de strenge Europeiske kravene 
(UNI EN 14342) i forbindelse med formaldehyd emisjoner.
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Vedlikehold
Renhold

Det beste renholdet for et oljet tregulv er støvsuger og tørrmopp. 

• Vask kun etter behov.
• Bruk aldri skurepulver, grønnsåpe eller vaskemidler tilsatt ammoniakk til renhold av parkett. 
• Det beste er en myk gulvklut og lunkent vann med Rubio Monocoat Såpe eller 
   Rubio Monocoat Surface Care. 
• La aldri vann eller sand, bli liggende på parketten. 
• Bruk filtknotter og oppretthold en god luftfuktighet i rommet. 
• Ideell luftfuktighet i rommet er 40 – 60 % RF ved ca. 20°C. 
 

Vedlikeholdsoljing

Ethvert oljet gulv krever vedlikehold. For privat bruk anbefaler vi Rubio Monocoat Refresh 
Eco Spray. Den er vannbasert og påføres enkelt med mopp. Den har en tørketid på 1 time.

For større arelaer og røffere bruk anbefaler vi Rubio Monocoat Maintanance olje. 
Den påføres med poleringsmaskin. Skulle det oppstå større slitasje eller skader i
overflaten, kan gulvet repareres og behandles med Rubio Monocoat 2C Plus, pigmentert olje



F O R H A N D L E R :


