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Nyt innovativt træfibergulv erstatter laminat
Bjoorn Flooring præsenterer sit nye banebrydende træfibergulv til ARCHITECT @ WORK i
København mellem 25. og 26. maj 2016. Den nye teknologi forventes at have samme markedspotentiale
som laminatgulve havde, da de blev indført i 1977.
Den svenske gulvproducent Bjoorn Flooring er særligt kendt for deres sildebensparketgulve med kliklås. De udvider nu sortimentet med et revolutionerende træfibergulv, hvor toplaget er blevet forstærket
med keramiske partikler. Træfibergulv er den næste generation af laminatgulve, og det nye træfiber
materiale fra Bjoorn Flooring kombinerer følelsen af ubehandlet træ med slidstyrken fra et stengulv.
”Den nye træfiber teknologi vil ændre gulvindustrien, fordi det i høj grad forventes at erstatte
laminatgulve” siger Marie Nordengren, Produkt Manager hos Bjoorn Flooring.
Med et klassisk Skandinavisk design, en større slidstyrke end laminatgulve og med det nyeste klik-lås
system som gør lægningen af gulvet både lettere og hurtigere, er træfibergulvet velegnet til de mest
trafikerede steder – både i det moderne hjem såvel som i butikker, kontorer og indgangspartier.
Det nye træfibergulv er udviklet i samarbejde med den anerkendte svenske designer Marie-Louise
Hellgren. Kollektionen består af sildebensmønstrede parketgulve i mange spændende farver, og
kollektionen kan ses og opleves på stand nr. 102 til ARCHITECT @ WORK messen i Forum Copenhagen
d. 25. og 26. maj.Resultatet är ett perfekt lagt golv som behåller sin lyster, kvalitet och utseende under
golvets livstid.
”Materialet har en smuk naturlig kvalitet, er enormt holdbart, og det er en fornøjelse at arbejde
med. Det traditionelle sildebensmønster repræsenterer en klassisk tidløshed, og farveudvalget
gør, at gulvene er spændende at arbejde med i den moderne bolig” siger Marie-Louise Hellgren.

Vi byder dig velkommen til Bjoorn Flooring ved stand nr. 102, hvor du kan møde vores
danske agent ECOWOOD, som vil være til stede under ARCHITECT @ WORK.

For flere informationer og detaljer om Bjoorn Flooring, kontakt venligst vores danske agent:
Lukasz Tkacz, ECOWOOD, lukas@ecowood.dk eller +45 50 22 12 12 www.ecowood.dk
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Om Marie-Louise Hellgren

Marie-Louise Hellgren har viet sit talent til design af objekter til daglig brug. Hendes signatur design
er naturlige bløde former, subtile og fyldt med udstrålende harmoni. Hun arbejder på forkant med
upcycling bevægelsen.
Hendes første internationale gennembrud kom i begyndelsen af 1990 med en bedst sælgende kaffekop
designet til Höganäs (keramik). Hendes populære genstande kan findes i mange, svenske hjem i dag, og
hendes design er elsket over hele verden og har solgt i millioner i Skandinavien, Japan og USA.
www.marielouisehellgren.com
Om Bjoorn
Bjoorn er en innovativ svensk gulvproducent, der designer og fremstiller gulve baseret på den patenterede
klik-lås gulv teknologi samt andre teknologier udviklet af affiliate selskabet Välinge Innovation.
Bjoorn Flooring lancerede sit første Sildebensparket med klik-lås i 2012. Darko Pervan, en af
grundlæggerne, har bl.a. været med til at udvikle laminatgulve på industri virksomhed Perstorp, en
teknologi der er vokset til en milliard-dollarindustri.
www.bjoorn.com

