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Tema: Oppussing

En ny gulvfavoritt seiler opp

3-stav eik har vært den absolutte bestselgeren på
gulv i mange år. Nå er det tidligere førstevalget
erstattet av noe langt bredere og lysere. Kvalitet er
viktig, og prisen – den er vi ikke så opptatt av!
Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no

- Det er en helt klar vridning
fra 3-stav til bredere bord, og vi
merker godt denne endringen
i salget. Det vi selger av 3-stav
nå er i stor grad til prosjektmarkedet; private husholdninger ønsker 2-stav eller plank
sier Lill-Ann Mo hos Tarkett.
Anders Roxenhed hos Alfort
& Cronholm, støtter oppunder
påstanden, og sier videre at selv
om nybyggmarkedet fortsatt
står for en stor andel 3-stav i
Norge, er det nå en økende tendens at også flere utbyggerne
begynner å tilby 1-stavsgulv for

å møte kundenes ønsker. Han
peker også på en interessant
forskjell i norske og svenske
gulvpreferanser.
- Vi ser store forskjeller på det
norske og det svenske markedet. Nordmenn er langt mindre
prissensitive, og legger gjerne
mer penger i gulvene for å få
den kvaliteten og utseendet de
ønsker. I Sverige regner vi med
at 70 prosent av totalmarkedet
er eik 3-stav, mens her er det
motsatt. Våre salgstall for
Arenagulv i Norge ligger på
rundt 65 prosent 1-stav, sier
han.

SMIJERN – 40% PÅ GJERDER OG PORTER
Rekkverk – Gelender – Vindusgitter - Møbler – Interiør
Toppkvalitet til markedets laveste priser. Livstidsgaranti.
Også rehabilitering og oppussing av gammelt smijern.
Uforpliktende befaring: Ring 965 10 640

Lite mørkt, mye lyst
Når det gjelder farger, er det
ingen tvil om hvilke farger som
dominerer.
- Trendene holder seg lyse, og
det er ulike hvit- og gråtoner
de aller fleste vil ha, sier Mo
hos Tarkett. De lyse og grålige fargevalgene kan ganske
enkelt forklares ut ifra å se
på de øvrige fargetrendene i
interiøret. - Gulv har gått fra å
være en bygningsdel til å være
en prioritert del av interiøret.
Det gulstikket et ufarget
eikegulv har, er en utfordring
med dagens fargetrender, og
det er derfor helt naturlig at
vi beveger oss i retning av mer
hvit- og gråpigmenterte tregulv,
sier Bjørg Owren, kreativ leder
hos ifi.no.
Men til tross for at vi stort sett
velger innen de samme fargetonene, er det store forskjeller
fra gulv til gulv. Det finnes et
enormt utvalg av ulike fargenyanser og overflater, og gulvprodusentene har mange varianter
for at alle skal kunne finne sin
egen favoritt.
- Vi har nisjet oss mot et
relativt stort utvalg av nettopp disse med tanke på den
stigende etterspørselen samt

at vi også ser dette som en stor
konkurrent til vårt opprinnelige

Levende overflater
- Det er en klar tendens i retning oljede gulv. Når man
velger 1-stav ønsker man jo
i større grad heltrefølelsen
enn det man ville ha fått i en
3-stavsparkett, og da er det
naturlig at man søker overflater
som gir den ekstra nærheten
som en oljet overflate gir sammenliknet med lakkerte flater,
sier Skaugen videre. Tarkett
opplever den samme utviklingen i retning mattere overflater,
og tror det skyldes søken etter
noe utenom det helt vanlige.
- Folk er mer opptatt av å velge
noe som er spesielt, og de tør
å velge noe annet enn naboen,
sier Lill-Ann Mo. I tillegg til
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matte overflaten, er struktur en viktig faktor. Her er det
ulike grader av børstet overflate
gjelder.
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www.artsteel.net
Showroom og fabrikkutsalg i
Verkseier Furulundsvei 44 0668 Oslo

Vårveien 51 . 1182 Oslo . 22 19 44 93

3 liter veggmaling
- alle farger

fra kr.

149.-

- alle farger

fra kr.

199.-

10 kg sparkel

fra kr.

139.-

10 liter veggmaling

Vurderer du å
montere ny trapp
eller rehabilitere
gammel trapp?
Trappemakeren har gratis
befaring og du får et godt
tilbud innen én uke.
SHOWROOM: Ole Deviksvei 38, 0668 Oslo • mobil 99 62 33 18
90 92 22 16 • trappemakeren.no

1 liter villamaling olje
- Før kr. 159,-

nå kr.

hovedprodukt, heltregulvene,
sier Truls Skaugen hos Södra
Interiör.

69.-

Obos rabatt – 20% på alle varer unntagen tilbudsvarer
Åpningstider: Mandag-Fredag 8-17 ● Lørdag 9-15
● Grei parkering
Vårveien 51 - 1182 Oslo ● 22 19 44 93
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➔

Glassmester

Velg Kaarud på taket!
Med snart 80 år i blikkenslagerbransjen har vi kunnskapen
og produktene for å skreddersy en løsning for deg.
Vi kan hjelpe deg med:
➔
➔
➔
➔

Taktekking/omlegging av alle typer tak
Snøfangere og taksikring med snømåking.
takrenner og nedløp
Og mye mer!

e-mail: post@kaarudas.no
tlf: 22 37 42 44

Gøteborggata 38
0556 Oslo
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Glassmester
Dusjvegger
Dusjvegger
Bilglassmontering
Glassdører
Glassdører
Glasshyller
Dusjvegger
Glassdører

Oslo Glass & Vindu
Smalvollveien 63, 0667 Oslo
Oslo
Glass
Tlf.: 22 08 &
17 80Vindu
Oslo Glass & Vindu
www.osloglass.no

Smalvollveien
63,0667
0667
Smalvollveien 63,
OsloOslo
Tlf.:
178080
Tlf.:22
22 08
08 17
www.osloglass.no
www.osloglass.no

