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Slik velger du
Av LINN JOHANSEN

Ola nordmann har sett seg lei på
den tradisjonelle eikeparketten: Nå
vil vi leke med farger og materialer.
Gulvkjedene VG har
vært i kontakt med melder nemlig om et tydelig
trendskifte.
– Tidligere ville de fleste ha vanlig eik. Nå vil
folk ha flere fargenyanser, sier pressekontakt
Henrik Thrap i gulvkjeden Prosjektgulv.
Nå vil vi ha fliser, parkett og laminat med andre farger – enten hvitpigmentert, gråtoner eller
bruntoner. Alt er lov, skal
vi tro ekspertene.

Lysere tider
Konkurrenten i kjeden
Gulvdeal er enig:
– For bare 5–6 år siden
valgte man stort sett den
tradisjonelle eika. Nå er
utvalget av både materiale, design og nyanser
enormt, sier daglig leder
Vegard Slotta.
Ifølge ham går det
mye i lyse, drivved-inspirerte toner.
Interiørdesigner Tove
Meldgaard påpeker at
gulv er mer permanent
enn både vegger og tak.
– Det er mange hensyn
å ta i valg av gulv. Skal
det varme under? Er det
lett og legge? Allergivennlig? Og ikke minst:
Pris, sier interiørdesigner Tove Meldgaard til
VG.
Første bud er å tenke
langsiktig: Hvis du legger
kvalitetsgulv kan det holde i nesten et halvt århundre.
– Trendene vil alltid
forandre seg. Derfor anbefaler jeg alltid gulv etter bruksområder og
ikke motebildet. Dersom
det er mulig forsøker jeg
også at gulvet passer til
resten av rommet, sier
Meldgaard.
Gulvekspertene
VG
har snakket med melder
om en tydelig vridning
mot en lysere parkett, i
enten hvite, grå eller brune toner.

Soverommet
I tillegg er laminatgulvet
er tilbake for fullt – nå i
langt bedre kvalitet.
– Laminat er blitt et
veldig godt alternativ for
barnefamilier og andre
som trenger et slitesterkt

Snur alt på hodet
På gutterommet til Ludvik Lerbekk (13) blir
det fliser på gulvet og parkett på veggen.

gulv. Disse gulvene tåler
litt juling – og utseendemessig er laminatgulv
blitt langt bedre de siste
årene, sier daglig leder
Thomas Iversen i Bygg
24, og legger til:
– Det ser ut som ekte
tre. Folk flest vil ikke se
forskjell, sier han.
Det tradisjonelle veggtil-vegg-teppet er derimot ikke like trendy:
– Slike tepper hadde
sin storhetstid på 80-tallet, og selv om industrien
prøver å påstå noe annet
er salgstallene tydelige:
Vegg-til-vegg-tepper er
ganske umoderne, sier
Slotta.
Det kan imidlertid være praktisk for eldre par
som ønsker å unngå glatte gulv, eller personer
som reagerer på støv.
Enkelte ønsker også å
ha gulvteppe på soverommet sitt fordi det gir
en deilig varme i gulvet.
– Vi selger en del gulvtepper, særlig til soverom og trapper. På soverommet gir det en lun atmosfære, sier Henrik
Thrap.

– Her er det mye å tenke på:
Verandadøren i stuen hans
kommer til å fungere som
inngangsdør, så her trenger
vi noe slitesterkt. Fliser er
egentlig eneste alternativ, sier interiørdesigner Tove
Meldgaard. VG møter henne
hos familien Lerbekk på
Montebello i Oslo.
Sammen med Britt Lerbekk og sønnen Ludvik har
hun brukt lang tid på å drodle, og nå står de i underetasjen hvor Ludvik skal få både
stue og soverom.
– Siden fliser fort kan bli litt
hardt, har vi bestemt oss for
å legge parkett på en av veggene i stedet. Å blande materialer på den måten gir nemlig en fantastisk energi til
rommet, sier Meldgaard ivrig.

Britt Lerbekk peker på inspirasjonspaletten som består av en grå parkett, smørebetong og rødt gulvbelegg
av gummi:
– Dette skal jo bli et kult
sted å være for ungdommen.
Derfor snur vi ting litt på hodet og tenker annerledes, sier hun.
Interiørdesigner Meldgaard mener at vi langt på vei
bør unngå å ha mange forskjellige gulv i huset. Det betyr ikke at alle rom trenger å
ha det samme gulvet – men
at vi tenker helhetlig når vi
pusser opp.
For eksempel skal soverommet til Ludvik ha parkettgulv – den samme parketten
som skal legges på veggen i
naborommet.

E-post: linn.johansen@vg.no

NÅR DU SKAL
VELGE GULV …
● Sjekk under gulvet du har
nå før du kjøper nytt! Kanskje
det har vært en lekker parkett
der tidligere – som bare trenger en nedsliping?
● Tenk langsiktig. Kommer
du til å bli pensjonist i løpet av
de neste tiårene? Planlegger
du barn? Har du tenkt til å leie
ut eller selge? Velg så et gulv
som er tilpasset ditt behov.
● Husk at budsjettgulv holder
seg kortere og ta dette med i
beregningen.
● En tommelfingerregel er å
velge maks to forskjellige typer gulv per etasje. Dersom
du har bad med fliser bør resten av etasjen ha det samme
gulvet.
● Hvis du ønsker å spare
penger kan du legge samme
materiale, men forskjellig parkett, i møtende rom. Du kan
for eksempel velge en ettplanks-parkett i stua, og toplanks-parkett på soverommet.

PUSSER OPP GUTTEROMMET: Ludvik Lerbekk (13) skal få fliser på gulvet og parkett på veggen på det nye guttero
Lerbekk om oppussing.

Parkett

DE MEST
VANLIGE
GULVENE

● Bygget av tre. Finnes i mange forskjellige materialer, farger og tykkelser. Har lang holdbarhet og kan som
regel slipes ned og lakkeres flere ganger, avhengig av tykkelsen. Gir mer
naturlig varme enn laminat og flis. Finnes i ulike størrelser og kan legges på
mange forskjellige måter.

sterkt enn parkett og egner seg bedre
på gulv med innlagt varme. Kan ligne
på alt fra parkett til fliser. Finnes i
mange forskjellige prisklasser, men er
jevnt over et rimelig alternativ.

● Avgir mye varme, noe som egner
seg godt på soverom. Har den fordelen at det ikke blir glatt. Må rengjøres
oftere enn andre gulv.

Fliser

● Har en svært god holdbarhet, gir
god lyddemping og varme i gulvet.
Kan slipes ned en rekke ganger. Materialet er imidlertid levende, og kan
både utvide seg og krympe og skape
sprekker i gulvet.

● Keramikkfliser har lang levetid og
er veldig slitesterkt. Tåler vann og kan
derfor brukes i for eksempel inngangsparti. Gir ingen varme, som for
Laminat
● Består av flere lag, med et belegg eksempel parketten.
av laminat på toppen. Er mer slite- Teppegulv

● Veldig slitesterkt. Legges gjerne på
kjøpesentre og i butikker – men kan
også legges hjemme. Vinyl er et mykt
materiale som kan legges selv.

Heltre

Vinyl

KAN SPREKKE: Heltre er levende gulv som kan utvide seg og
krympe med temperaturforskjeller
og luftfuktighet. Dette gulvet er et
heltre massivt furugulv som er limt
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flytende.

