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Vi produserer egne gulv i tett sam-

arbeid med to fabrikker i Europa. 

Dette gir våre kunder muligheten 

til å velge fritt i farger, sorteringer 

og overflatebehandlinger i tillegg til  

mange forskjellige dimensjoner.  

Disse gulvene har fått navnet Tilje.

Navnet Tilje har norrønt opphav,  

þilja, og har flere betydninger som er 

passende for våre fantastiske gulv.

Tilje eller tile er fra gammelt av navn 

både på gulvflater i hus, ett enkelt 

golvbord og golvdekningen i en små-

båt. Det kan også bety dansegulv: 

Golvtil. 

Vi fører gulvbord som blir til vakre 

gulvflater, og vårt tilholdssted er i 

plankebyen Fredrikstad. En by med  

lang historie bygget på alle sag- 

brukene som foredlet tømmeret som  

kom ned Glomma, og på all skips- 

byggingen i byen. Fredrikstad har i dag  

et maritimt senter for bygging og  

rehabilitering av trebåter, og du finner 

også landets eneste båtbyggerlinje.

Det er med litt ærefrykt og mye stolt-

het vi bruker navnet Tilje på våre egne 

flotte gulv. 

Alle våre Tilje-gulv har tilnavn opp-

kalt etter stedsnavn i Fredrikstad og 

Østfold. Hvert gulv assosieres med 

stedenes lokale historie, og gulvenes 

karakter speiles i særtrekkene til de 

stedene vi er stolte av å komme fra.  

Dermed vil du finne navn som  

Storesand, Isegran, Hvaler, Engels- 

viken og Hvitsten i vårt sortiment. 

Hver av disse stedene har sin unike 

historie og dette er vår måte å ta vare 

på vår lokale kulturarv.

Vakre gulv 
– unike historier

”Vår hyllest til plankebyen og fortiden”

”Vi har 
ditt gulv”

”Gå 
deg 

glad”
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Parketteksperten fører de fleste  

typer gulv som laminat, vinyl, kork, 

teppefliser, heltre, parkett og plank. 

Vårt eget gulvmerke Tilje finnes i 

dag som parkett og plank. Men hva 

er forskjellen?

 

Tilje parkett er bygget opp med 3 sjikt 

bestående av et toppsjikt, et midtsjikt 

og et bunnsjikt. Den totale tykkelse  

på et slikt parkettgulv varierer fra  

13-15 mm. 

Årsaken til at parkettgulv og lamell- 

parkett blir produsert med 3 horison-

tale sjikt, som ligger i kryss, er at gul-

vet skal være så formstabilt som mulig. 

Toppsjiktet består av selve treverket, 

mellomsjiktet av tverrgående gran- 

lameller som styrker gulvets fleks- 

ibilitet, og bunnsjiktet består av 

gran-finèr som igjen stabiliserer og  

stiver opp hele bordet.

Våre parkettgulv monteres flytende og 

med en enkel klikk. Parkettgulv kan 

monteres på gulvvarme, med unntak 

av lønn og bøk.

Tilje plank har ingen bestemt lengde 

og leveres i fallende lengder opp til 3,6 

meter. Dette gjør at rommet ser større 

ut og man får et harmonisk utseende. 

Dette er fantastiske gulv som blir brukt 

både i restauranter og hoteller såvel 

som i private hjem. Tilje Plank leveres  

med not og fjær og må hellimes til  

underlag eller skrues til bjelkelag.

Tilje plank er bygget opp på kryss- 

finer og har et tykt lag med heltre på  

toppen. Overflaten er helt lik et  

heltregulv, både når det kommer til 

utseende og følelse – det kan også  

slipes like mange ganger. Det er den 

underliggende oppbyggingen som dif-

ferensierer vår heltre lamellplank fra 

et vanlig heltre gulv og som gir Tilje 

Plank et bredere bruksområde. 

I vårt nordiske klima opplever vi bety-

delige temperaturforskjeller og sving-

ninger i luftfuktighet. Et lamellgulv 

fra Tilje er perfekt for det nordiske 

klimaet og vil ligge like stødig og sta-

bilt i områder med høy luftfuktighet 

som i områder med lav luftfuktighet. 

Varmen strømmer enkelt gjennom la-

mellene og gjør Tilje Plank helt suve-

ren sammen med gulvvarme.  
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Velkommen til oss
– Høy kvalitet, service og 

konkurransedyktige priser

Finn ditt gulv 
– Tilje parkett eller plank

Innhold

Det hele begynte i Fredrikstad, som 

en familiebedrift med oppstart på 

begynnelsen av 60-tallet. Dette har 

gitt oss en solid og god erfaring 

innen gulvfaget. 

Vi har spesialisert oss på salg, sliping, 

legging, reparasjon og vedlikehold 

av alle typer trapper og tregulv, samt 

snekkertjenester. 

Dagens eier er 3. generasjons gulv- 

sliper og gulvlegger, og har i tillegg 

jobbet som møbelsnekker.

Firmaets varemerke gjennom disse  

generasjonene har hele tiden vært 

høy kvalitet, service og konkurranse- 

dyktige priser.

I dag er Parketteksperten AS en del 

av Svensen Holding AS og har søster- 

selskapene Svensen-Eiendom AS, 

Byggo AS og Fredrikstad Bygg og  

Parkettsliperi AS. Dette gjør oss til  

en stor og solid aktør innen gulv  

og snekkertjenester. 

Dette gjør at vi ikke bare forhandler 

våre egne og andre kjente gulvmerker. 

Vi bistår alt fra private som skal ha 

gulv på et lite rom til de store entre-

prenørene og det offentlige med sine 

store prosjekter.

Vår lange historie og størrelse i  

bransjen, sikrer oss de beste innkjøps- 

avtalene som gjør at vi alltid kan  

tilby markedets kanskje største utvalg 

til de beste prisene.

Hvorfor velge oss?
 • Dine drømmer blir virkelighet
 • Topp kvalitet til riktig pris
 • En kontaktperson
 • Leveranse i henhold til avtalt plan
 • Vi lever av og for fornøyde kunder
 • Service er vårt viktigste verktøy
 • Vi garanterer kvalitet

”Vi fører 
gulvet du 
ser etter”
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Tilje Askedal

Askedal er et lyst og livlig gulv. Det har 

fått navnet sitt etter husmannsplassen 

Askedal, som ligger i det vi i dag kjen-

ner som Torsnes, i Fredrikstad. 

Trolig har navnet Askedal sitt opphav 

etter Ask som ifølge norrøn mytologi 

var den første mannen på jorda.

Det var trolig ikke et enkelt liv å bo 

ved husmannsplassen i Askedal, og 

man måtte nok være ganske sterk og 

hardfør. Akkurat som tresorten vi har 

valgt i dette vakre gulvet.

Tilje Askedal Natur Krem har en hvit 

og lys farge med dominante innslag av 

mørke kontraster som finnes i denne  

sterke tresorten. Den ultramatte  

lakken eliminerer reflekser samtidig  

som den beskytter treverket mot  

slitasjen den vil utsettes for.

Parketteksperten leverer Tilje Askedal 

som både 1- og 3-stavs gulv.

Navn: Tilje Askedal

Gradering: Klassisk

Tretype: Ask

Stav: 1- og 3-stavs

Farge: Krem

Overflate: Mattlakk

Fas: 2-sidig

Dimensjon: 14x182x2200 og 14x182x2190 

Parkett

”Hverdagsluksus”
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Tilje Hankø

Et av våre mest klassiske gulv kunne 

ikke hete noe annet enn Hankø.

Øya Hankø er et idyllisk ferie- og 

badested, og kanskje mest kjent som 

den norske kongefamiliens feriested 

(Bloksberg) og for Hankø Fjordhotell.

Da teglverket ved Elingaardskilen ble 

startet på 1800-tallet, oppdaget man 

at det fantes en helsebringende svovel- 

holdig gytje. Denne gytjen, som man 

mente kunne kurere en mengde syk-

dommer, var foranledningen til at 

det ble startet et Badehotell og Kyst-

sanatorium på Hankø, Hankø Bad og 

Kystsanatorium i 1877, senere Hankø 

Fjordhotell & Spa.

Hankø utviklet seg videre når promi-

nente plankebaroner bygget ferievillaer 

i området rundt hotellet, og i dag bærer 

øya fortsatt en klang om idylliske sol-

dager og varme sommernetter.

Velger du Tilje Hankø i ditt hjem, er 

vi overbevist om at gulvet vil gi deg 

assosiasjoner til Hankø-idyllen, og 

hjemmet ditt vil oppleves fredelig og 

harmonisk. 

Parkett

Navn: Tilje Hankø

Gradering: Klassisk

Tretype: Eik

Stav: 3-stav

Farge: Krem

Overflate: Mattlakk

Dimensjon: 14x182x2190

”Oppdag skjønnheten”
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Hvitsten er en skogkledd holme på 

nord-øst siden av Kirkøy på Hvaler og 

et yndet sted for bading og telting, da 

det har en naturhavn som gjør det lett 

å legge til med båt. Man kan se for seg  

sjøsprøyten slå inn over svabergene  

og legge igjen et lite hvitt saltlag på 

omgivelsene. 

Navnet kommer av norrønt Hvíti-

stein; gårdsnavn flere steder rundt  

Oslofjorden og sikter nok til hvit- 

aktige fjell eller steiner, slik som du så 

vakkert finner på denne holmen. 

Da dette gulvet er lyst og hvit- 

pigmen-tert kler det navnet Tilje 

Hvitsten meget godt. 

Parketteksperten leverer Tilje Hvitsten  

med sorteringene Klassisk og Natur  

- Børstet.

Tilje   Hvitsten

Parkett

”Føl velbehag”

Navn: Tilje Hvitsten

Gradering: Klassisk og Natur

Tretype: Eik

Stav: 1-stav

Farge: Hvit

Overflate: Oljet

Effekt: Børstet

Fas: 2-sidig

Dimensjon: 14x182x2200
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Et av våre mest populære gulv har vi 

hedret med navnet til den vakre og  

meget populære øykommunen Hvaler. 

I munningen av Oslofjorden ligger den  

stolt med historie helt tilbake til  

bronsealder. Med skjærgårdsnatur, 

måkeskrik og et mylder av aktiviteter 

er dette et yndet reisemål for lokal- 

befolkningen og turister. En 506 kilo-

meter lang kystlinje tiltrekker tusenvis 

av mennesker hvert år som vil finne en 

naturlig ro og harmoni i Østfolds oase. 

Ro og harmoni finner du også i  

parketten Tilje Hvaler. Med den  

jevne fargevariasjonen mellom plan-

kene og tilnærmet kvistfrie overflate 

har vi skapt et gulv med tidløse toner 

som passer godt i både det moderne 

og i det mer tradisjonelle hjem.

Parketteksperten leverer Tilje Hvaler 

med sorteringene Elegant og Klassisk.Tilje Hvaler

Parkett ”Gi rommet karakter 
og et naturlig utseende”

Navn: Tilje Hvaler

Gradering: Elegant og Klassisk

Tretype: Eik

Stav: 1-stav

Farge: Hvit

Overflate: Supermatt lakk

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 14x182x2200
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Denne parketten har nydelige lune, 

naturlige toner og en tilnærmet kvist-

fri overflate. Parketten har fått navnet  

sitt fra Hvalers største og mest popu- 

lære badeplass som ligger idyllisk til i en 

stor bukt på sørsiden av Kirkøy. Den 

idylliske sandstranden er omgitt av  

flere flotte svaberg, og området byr på 

en rekke fortidsminner og en interes-

sant flora.

For mange vil denne parketten gi en 

følelse av sanddyner som bølger frem-

over, og selv om gulvet ikke gir deg 

sandkorn mellom tærne så vil det føles 

lunt og behagelig å gå på. 

Tilje Storesand

Parkett

”Gulvet – husets 
største møbel”

Navn: Tilje Storesand

Gradering: Elegant

Tretype: Eik

Stav: 1-stav

Farge: Klar

Overflate: Oljet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 14x182x2200
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Denne vakre 1-stavs, naturlig hvite 

parketten, er oppkalt etter Isegran for  

å løfte frem den stolte båtbygger- 

tradisjonen i Fredrikstad. Historiske 

Isegran ligger nydelig til i elveløpet 

mellom Gamlebyen og Kråkerøy i 

Fredrikstad. 

På øya finnes også maritimt senter for 

bygging og rehabilitering av trebåter, 

og også landets eneste båtbyggerlinje.

Isegran er det første stedet i Fredrikstad 

som er nevnt i historien, så tidlig som 

på 1200-tallet. 

Vår vakre parkett Tilje Isegran er en 

hyllest til båtbyggertradisjonen, og selv 

om gulvet ikke ligner på en tilje i en 

båt, var det viktig for oss å la en av våre 

bestselgere skinne med navnet Isegran.

Tilje IsegranParkett

”Gulvet du søker finner du hos oss”

Navn: Tilje Isegran

Gradering: Elegant

Tretype: Eik

Stav: 1-stav

Farge: Kveldsgrå

Overflate: Supermatt lakk

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 14x182x2200

Tegning av Gamlebyen, Fredrikstad, med Isegran i forgrunnen. 
Av Joacim Frich.
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Dette lekre og spennende gulvet er 

oppkalt etter ferieøyene Søndre – og 

Nordre Sandøy. I dag har øyene noen 

fastboende, men det er flest feriehytter 

her. 

Det var særlig mye aktivitet på øyene 

under sildefiske, og vi vet med sikker-

het at det har bodd mennesker her 

svært lenge. På Søndre Sandøy finnes 

det en 300 år gammel steinrøys fra 

bronsealderen. 

Som en liten kuriositet kan vi nevne at 

prins Christian Frederik av Danmark 

som innkalte til riksforsamlingen på 

Eidsvoll, gikk i land på norsk jord 

nettopp på Søndre Sandøy.

Tilje Sandøy har et naturlig og kanskje 

litt røft uttrykk, slik det er ute i denne 

flotte naturen helt ute i havgapet. I treets 

årringer er det lagt litt hvitfarge. Dette 

gir gulvet et livlig preg som når vinden 

lager skum på toppen av bølgene

Tilje Sandøy

Parkett

Navn: Tilje Sandøy

Gradering: Rustikk

Tretype: Eik

Stav: 1-stav

Farge: Gråhvit

Overflate: Oljet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 14x182x2200

”Vi har 
ditt gulv”
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Tilje Engelsviken

Engelsviken er et gammelt gårdsnavn 

som første gang dukker opp i et konge- 

brev fra 1369. Det ble da skrevet  

Ingiældzwiik. Engelsviken er et  

sammensatt navn og kommer etter 

all sannsynlighet av mannsnavnet  

Ingjaldr+vik. Denne Ingjald slo seg  

ned ved en vik og ryddet en gård for 

seg og sine. Engelsviken har vært en  

viktig fiskehavn, og i dag er stedet  

kanskje mest kjent for fiskesuppen 

du kan nyte ute i denne fantastiske  

skjærgården.

Med stedets spennende historie, mye 

bygget på fiske og båtbygging, var  

Engelsviken et helt naturlig valg på  

dette vakre og populære eikegulvet.  

Tilje Engelsviken er i ferd med å bli en 

av våre suksesser, og et gulv som stadig 

er på vei ut til nye og fornøyde kunder.

Gulvet er helt nytt og lansert i 2020 i  

samarbeid med lokale entreprenører  

i Fredrikstad.

Parkett

”Et moderne og tidløst 
utseende som påvirkes av 
det stadig skiftende lyset”

Navn: Tilje Engelsviken

Gradering: Natur

Tretype: Eik

Stav: 1-stav

Farge: Klar

Overflate: Supermatt lakk

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 13,3x182x2200
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• Du må sørge for riktig inneklima. 

Det vil si at temperaturen bør være 

mellom 18-23 grader, og mellom 

30-60 % relativ luftfuktighet. Alt 

arbeid med fuktige materialer (f.eks. 

støpning, flislegging og maling) bør 

være avsluttet. 

• La parketten ligge uåpnet innendørs 

i det rommet det skal legges i minst 

48 timer før du begynner å legge. På 

denne måten vil parketten tilpasse 

seg fuktighet og temperatur i rom-

met. 

• Husk at undergulvet må være jevnt. 

Det kan ikke være mer enn 2-3 mm 

skjevhet pr. 2 meter. Er gulvet ujevnt, 

kan du oppleve knirk og svikt i gul-

vet. Undergulvet må videre være fast 

og rent.

• Før du starter leggingen, må du sør-

ge for riktig underlag. Skal du legge 

parkett direkte på betonggulv, er det 

krav om 0,2 mm fuktsperre. Spør oss 

gjerne om råd dersom du er usikker 

på hva slags underlag du trenger til 

ditt gulv. 

• Før du starter, er det viktig at du 

tenker gjennom hvilken retning par-

ketten skal ligge. Plankene bør følge 

lengderetningen i rommet, og sol- 

lyset bør følge plankeretningen.  

Dersom du må prioritere, anbefaler 

vi at du monterer parketten i rom-

mets lengderetning. 

• Les gjennom bruksanvisningen fra 

gulvprodusenten før du starter. Pro-

dusentene opererer med ulik vei- 

ledning på hvor langt og bredt man 

kan legge parketten. 

• Før du starter, er det lurt å blande 

bordene slik at du får en god spred-

ning av farger og kvist. Husk også å 

sjekke hvert enkelt bord for skader 

eller lakkfeil. Du må regne med noe 

svinn (ca. 5 %) på kapp og sortering. 

• Husk at du ikke skal legge parkett-

gulv under tunge møbler slik som 

kjøkken og trapp. 

Har du lyst til å legge parkettgulvet 

selv? Parketteksperten har mye er-

faring og høy kompetanse, og deler 

gjerne gode tips og råd med deg! 

Det er ikke nødvendigvis vanskelig å 

legge parkett selv. De fleste gulv har 

klikkpatent, og det gjør leggingen 

mye enklere. 

• Parketten skal bevege seg fritt i 

rommet, og du må sørge for at det 

første parkettbordet har litt avstand 

til veggen. Riktig avstand er 6-10 

mm fra vegg. Husk at et tregulv er 

et levende materiale som endrer seg 

i takt med temperatur, fuktighet og 

tid. En tommelfingerregel er 1 mm 

pr. meter rombredde. For eksempel: 

Dersom rommet er 10 meter bredt, 

skal avstanden til veggen være 10 

mm på hver side. 

• Fjærsiden på det første bordet skal 

skjæres av og legges mot veggen, slik 

at notsiden vender inn mot rommet. 

Start i et av rommets hjørner, og be-

nytt hele bordets lengde (220 cm).

 

Viktig å huske på før du legger parkett: 

Nå er du klar til å starte jobben: 

• Kapp av det andre bordet slik at 

du har et bord på 160 cm. Kapp av 

notsiden på enden som vender mot 

veggen. Legg bordet på yttersiden 

av det første bordet. 

• Kapp det tredje bordet slik at du 

har et bord på 100 cm, og legg det 

utenfor bord nummer 2.

• Kapp det fjerde bordet til en lengde 

på 40 cm, og legg det utenfor bord 

nr. 3. Da kan du se at du har laget 

en form som et trappetrinn. 

Tips til legging av parkett

 • Legg til side de første avkappede 

bordene. De skal ikke brukes før 

helt til slutt, i motsatt hjørnet av 

rommet.

 

• Bygg så videre på «trappetrinnet» 

du har laget. Legg hele bord på de 

fire radene, og bygg videre med 

samme prinsipp i resten av rommet. 

Start alltid neste «trappetrinn» med 

kapp fra de siste lengdene.

• Det du fikk som kapp i begyn- 

nelsen, avslutter du hele leggingen 

med. Du vil da få minst mulig kapp, 

og kan klare deg med mellom 3-5% 

kapp (svinn). På denne måten får 

du også gulvet til å se harmonisk ut.

• Det er viktig at det er en viss for-

skyvning mellom skjøtene på gulv-

bordene, helst rundt 50–60 cm, 

men minimum 40 cm. Dette gjør 

gulvet så solid som mulig.

• Om det siste bordet i lengde- 

retningen inn mot vegg er så lite som 

2 cm, spiller det ingen rolle. Klikk-

patenten i parketten sørger for at det 

allikevel ligger stabilt og riktig. 

Husk at dersom du ikke ønsker å gjøre 

jobben selv, har vi i Parketteksperten 

en egen avdeling med dyktige gulv- 

leggere, og legger alle typer gulv effek-

tivt, med høy kvalitet og selvsagt med  

garanti. 

Lykke til! 
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Tilje Skogen

Skogen var en husmannsplass i Engels-

viken, i tidligere Onsøy Kommune. 

Østre og Vestre Engelsviken repre-

senterer den første gårdsbebyggelse i  

området, og eiendommen Skogen ble 

utskilt tidlig på 1800-tallet. Det er  

funnet gravhauger på gården så det er 

ingen tvil om at dette er et sted som det 

har bodd mennesker i mange år. 

Nærheten til havets goder gir assosi-

asjoner til tiljene i en båt, og skogen 

som bekler mye av Onsøylandet gjør at 

navnet Tilje Skogen Rustikk kommer 

til sin rett.

Tilje Skogen Rustikk er et heltregulv du 

kan få som både lamellplank og med 

fiskebensmønster.

Plank

”Naturlig 
skjønnhet”

Navn: Tilje Skogen

Gradering: Rustikk

Tretype: Eik

Stav: Hel plank og fiskeben

Farge: Brun

Overflate: Oljet

Effekt: Børstet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190 (68x408 - fiskeben)
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Tilje Svanekil

Ask er et sterkt og hardt treslag, enda 

hardere enn eik. Ytterveden i treet er 

nesten hvit, og kjerneveden spenner fra 

grått til lys brun og lysegult med brune 

striper.  

Tilje Svanekil Natur er et så vakkert 

gulv at assosiasjonene falt umiddelbart 

til den majestetiske fuglen Svanen, og 

naturperlen av et sted på Hvaler med 

navn Svanekil. Stedet har en lang og 

spennende historie, som den gang 

da gården ble vekket av uro en tidlig 

morgen i 1813. Det banket på dø-

ren. Utenfor stod den danske prinsen 

Christian Frederik. Han trengte skyss 

for å komme hjem til Danmark. 

Tilje Svanekil Natur er heltregulv i ask 

som kun er behandlet med klar olje, 

noe som gjør at vi bevarer og frem- 

hever det vakre særpreget som du fin-

ner i asken. 

Plank

”Ask – et holdbart treslag 
med en varm, lys tone og 
livlig struktur”

Navn: Tilje Svanekil

Gradering: Natur

Tretype: Ask

Stav: Hel plank

Farge: Klar

Overflate: Oljet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190
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Tilje Dypedal

Dypedal ligger på Spjærøy som er en  

av Hvalerøyene. Spjærøy har en lang  

historie innen stenhugging og båt- 

bygging. En tur på Dypedalsveien om  

våren anbefales på det varmeste. Veien  

slynger seg gjennom et vakkert land-

skap med husmannsplasser, flotte  

hytter og gamle Hvaler-hus. 

Tilje Dypedal er et mørkt gulv, og har 

et helt særegent og litt røft uttrykk. Det 

er lett å assosiere navnet med stedets 

historie om båtbyggeriet, og livet de 

levde på den tiden. 

Plank

Navn: Tilje Dypedal

Gradering: Rustikk A

Tretype: Eik

Stav: Hel plank

Farge: Basaltgrå

Overflate: Oljet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190

”Tregulv skaper atmosfæren i ditt hjem”
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Tilje Tangen

Gulvet har fått navnet sitt etter et  

idyllisk badeparadis på Kråkerøy i 

Fredrikstad. Her finner du sand- 

stranden omkranset av svaberg og skog. 

I dette lyse gulvet finnes liv og mønster 

som lett gir assosiasjoner til naturen her 

ute. Linjene kan oppleves som myke og 

rolige bevegelser, akkurat som tangen 

som du finner under havoverflaten på 

Tangen. 

Søker du harmoni i et gulv, kan  

Tilje Tangen være gulvet for deg.  

Gulvet er mye likt Tilje Sand, men  

dette gulvet har en børstet overflate og 

en oljet finish.

Og har du ikke vært ute på Tangen på 

Kråkerøy, anbefaler vi at du tar turen 

en varm sommerdag. Vi lover at du 

ikke vil angre!

Plank

Navn: Tilje Tangen

Gradering: Natur

Tretype: Eik

Stav: Hel plank

Farge: Lys hvit

Overflate: Oljet

Effekt: Børstet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190

”Her er det 
godt å være”
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Tilje Sand er oppkalt etter stedet Sand 

som ligger på Hvaler øyen Spjærøy.  

Stenindustrien var lenge viktig for de 

som bodde der, og stedet er nok mest 

kjent for sin flotte marina og for å dele 

navn med kunstnertvillingene Vebjørn 

og Aune Sand.

Skulle du en gang ta turen til Sand, vil 

vi anbefale at du ser etter et skipsvrak 

som titter opp over vannoverflaten. 

Skipet har en lang historie igjennom 

1800-tallet og var en fullrigger bygget i 

Massachusetts i USA for å frakte trelast 

til Canada. Skipet var også et slaveskip 

i mange år før det seilte til Fredrikstad,  

ble avrigget og tjenestegjorde som  

lekter sine siste år på sjøen.

Tilje Sand har en rolig fremtoning og 

minner nok mer om vakre sandbanker 

enn om skipsrestene som stikker opp  

av havet, og er et gulv for deg som  

ønsker et vakkert smykke i ditt hus.

Plank

”Design 
følger 
naturen”

Navn: Tilje Sand

Gradering: Natur

Tretype: Eik

Stav: Hel plank

Farge: Lys hvit

Overflate: Lakk

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190

Tilje Sand
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Helt nord på Kirkøy finner vi Paradis-

bukta. Dette stedet ligger godt i le for  

sjø og vind og er et yndet sted for sjø- 

ørretfiskere. 

Ordet Paradis har mange betyd- 

ninger, og navnet på vårt Tilje Paradis  

ble naturlig nok inspirert av den  

bibelske betydningen «himmelen» og 

«edens hage». Og kanskje er det slik 

at Store norske leksikon beskriver best 

hva vi mener at dette gulvet vil være 

med på å skape i ditt hjem: «I overført 

betydning brukes ordet paradis om et 

behagelig sted.»

Tilje Paradis Rustikk er et heltregulv du 

kan få som både lamellplank og med 

fiskebensmønster.

Plank

”Finn din favoritt og 
gjør hjemmet komplett”

Navn: Tilje Paradis

Gradering: Rustikk

Tretype: Eik

Stav: Hel plank og fiskeben

Farge: Hvit

Overflate: Oljet

Effekt: Børstet og Dyp børstet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190 (100x600 - fiskeben)

Tilje Paradis
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Tilje Ekevika

Dette gulvet er vår hyllest til Eika, hvor 

gulvet er overflatebehandlet med en  

ren og klar olje. Resultatet blir et  

vakkert Eikegulv uten kosmetiske  

korrigeringer.

Akkurat slik oppleves også Ekevika på 

Singløy. En perle av en naturhavn for-

met av naturen selv. Vika ligger nord-

vendt slik at sjøen ofte er rolig og livet 

blir lett å nyte for båtfolket som finner 

veien hit. 

Sørvest på Singløy kan du more deg 

med spennende formasjoner i stein. 

Det er trolig bare Herføl som har flere 

jettegryter i Norge. Å se de fantastiske 

jettegrytene bør være god nok unn-

skyldning alene for å bestrebe seg på å 

reise ut til Singløy.

Har du ingen mulighet til å oppleve 

Singløy, er vi trygge på at Tilje Ekevika 

er gulvet for deg som ønsker et stykke 

naturlig og ekte eikegulv i ditt hjem. 

Plank ”Klassisk og elegant”

Navn: Tilje Ekevika

Gradering: Rustikk

Tretype: Eik

Stav: Hel plank

Farge: Klar

Overflate: Oljet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190
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Ute på Hvaler ligger det en liten og 

meget vakker vik kalt Sildeviken.  Her 

finner vi mange godt bevarte hustufter 

helt tilbake til middelalderen. 

Siden stedet ligger godt i le for vinden 

og har havet som matfat, kan man lett 

forstå hvorfor mennesket har bodd her 

i så lang tid.

Tilje Sildevika har sølvgrå pigmenter 

som gir gulvet en meget vakker farge, 

og gulvet er hedret med et lokalt navn 

etter havets sølv. 

Plank

”Lange linjer skaper dybde og flyt”

Navn: Tilje Sildevika

Gradering: Rustikk

Tretype: Eik

Stav: Hel plank

Farge: Sølvgrå

Overflate: Oljet

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190

Tilje Sildevika
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Tilje Lauer

På Lauerøyene er det flotte, hvitmalte 

sommerhus, og små vakre hager hvor  

dagens klesvask får tørket seg i sol- 

vinden. Tidligere var Lauer et viktig 

senter for det omfattende sildefisket 

som foregikk på Hvaler. Soltilbederne 

har behagelige skålgroper i svaberget å 

meske seg med, og som gjør oppholdet 

på øyene til et herlig velbehag. Lauer 

ligger ute i havgapet og har et impo- 

nerende rikt planteliv. Akkurat som 

Tilje Lauer, har stedet imponerende 

mange og spennende detaljer. 

Tilje Lauer Rustikk er et gulv som er  

lakkert med både hvite og sølvgrå  

pigmenter, noe som gulvet sitt vakre 

særpreg.

Plank

”Slipp kreativiteten 
løs og skap ditt gulv”

Navn: Tilje Lauer

Gradering: Rustikk

Tretype: Eik

Stav: Hel plank

Farge: Hvit og sølvgrå

Overflate: Lakk

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190
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Tilje Brunsvik

Ute på Hvaler, ikke langt fra Sildevika, 

finner vi et sted med navnet Brunsvik. 

Det var ikke tvil om at Tilje Brunsvik, 

et utrolig vakkert, rustikk og brunt 

tregulv, skulle få sitt navn etter dette 

stedet.

Gulvet er behandlet med matt lakk 

i fargen Valnøtt, og selv om vi ikke 

kjenner til om det har vokst valnøtter 

i Brunsvik, var det lett å assosiere dette 

flotte gulvet med vakre Brunsvik. 

Tilje Brunsvik Rustikk er et heltregulv 

du kan få som både lamellplank og med 

fiskebensmønster.

Plank

Navn: Tilje Brunsvik

Gradering: Rustikk

Tretype: Eik

Stav: Hel plank og fiskeben

Farge: Valnøtt

Overflate: Lakk

Fas: 4-sidig

Dimensjon: 16x190 (68x408 - fiskeben)

”Mørke og 
rustikke tregulv 
er en sterk trend”



Ønsker du å designe ditt eget helt 

unike gulv? Tilje Unik gjør dette 

mulig.

Et gulv i et hus eller leilighet kalles  

gjerne for «husets smykke». Du  

legger kanskje ikke bevisst merke til 

det umiddelbart når du går inn i et 

nytt hus, men gulvet forsterker og  

løfter alle elementene i huset ditt 

og legger rammen for det helhets- 

inntrykket du ønsker å skape. 

Valgmulighetene av type gulv og  

farger er nærmest uendelige. 

Ønsker du å skape et røft gulv som står i  

kontrast med mykere møbler og  

farger, eller et gulv som er mer dempet 

og elegant, og som lar møbler og inter- 

iør stå i sentrum? Det er opp til deg.  

Finner du ikke et gulv i vårt sortiment 

som tilfredsstiller dine drømmer, kan 

du med Tilje Unik selv designe ditt 

helt unike gulv.  

Med vår kompetanse kan vi sammen 

trylle frem unike farger, og eksperi-

mentere helt til du ikke bare er for-

nøyd, men like entusiastisk som oss 

når vi skaper et magisk gulv til ditt 

hjem. 

Børstet eller ikke børstet. Mye eller 

lite kvist. Lange eller korte lengder. 

Alt dette er det du som bestemmer når 

du designer ditt eget gulv.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med å 

skape ditt perfekte drømmegulv. 
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Design ditt eget gulv 
– med Tilje Unik

Tilje Unik

”Drømmen vi 
kan oppfylle”
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I Strykerveien på Torp i Fred-

rikstad har vi et stort showroom 

hvor vi viser frem det som trolig 

er Norges største utvalg av gulv.  

Her finner du heltre, plank, parkett, 

laminat, kork, vinyl, teppefliser,  

industri- og mønstergulv.

 

I tillegg fører vi lakk, oljer og vedlike-

holdsprodukter samt et økende utvalg 

med byggevarer som verktøy, dører, 

smartpanel, våtromspanel, Hunton-

plater, listverk m.m. Vi har 1000m2 

lager med lagerførte produkter og en 

kort imponerende leveringstid.

La deg inspirere.

Vi er eksperter på gulv og har fokus på 

kvalitet og deg som kunde. Vi strekker 

oss langt for å hjelpe deg med ditt valg, 

og gir oss ikke før du er 100% fornøyd 

og føler at du har funnet gulvet som 

passer ditt hjem og dine behov.

I vår butikk og showroom er vi sikre 

på at du vil la deg inspirere slik at du 

finner gulvet som du lever godt med i 

mange år fremover.

Mer enn bare gulv.

Svært mange kjenner til at vi i tillegg 

til å selge gulv til svært konkurranse-

dyktige priser, legger, vedlikeholder, 

sliper og reparerer gulv. Det færre 

kjenner til er at vi er en solid aktør 

innen alle typer snekkertjenester og at 

vi selger det meste av byggevarer svært 

gunstige priser. 

Så om du trenger en snekker til å 

ordne noe hjemme hos deg eller selv 

ønsker å bytte ut f.eks. dørene i huset 

selv, så hjelper vi deg med dette. 

Kom innom butikken eller besøk 

oss på www.parketteksperten.no 

Parkett er et naturlig levende gulv 

som vil endres sammen med deg 

gjennom hele sin levetid. Det føles 

varmt og mykt under føttene og ser 

fantastisk ut. 

De fleste parketter kan slipes og vil 

dermed ha en lang levetid, men hva 

kan man gjøre for å forebygge at  

slipingen blir nødvendig med det 

første? På grunn av parkettens myke 

overflate er den spesielt utsatt for riper 

og hakk. I en travel hverdag kan det å 

benytte seg av filtputer under møbler 

vise seg å være et lite tiltak med stor 

gevinst. Om skaden har skjedd finnes 

det måter å reparere uten å ta opp  

gulvet eller skifte ut bord. Det finnes 

flere ulike typer reparasjonssett som er 

enkle å bruke selv for den uerfarne.

Rengjøring spiller også en stor  

rolle i holdbarheten til gulvet ditt. En 

fin huskeregel er så lite vann og såpe 

som mulig. Ikke bare kan for mye vann 

tørke ut gulvet, men vann binder også 

støv, noe som kan ende med at støvet 

setter seg godt fast i eventuelle faser på  

parketten. Bruk av såpe som ikke 

er tilegnet tregulv kan også skade  

parketten. Regelen er at tørrmopp  

og støvsuger er det beste alternativet. 

Om du har flekker så anbefales det å 

bruke en fuktig og godt oppvridd klut. 

De fleste leverandører leverer såper som 

er tilpasset gulvene.

Oljet parkett

En oljet parkett krever oftere vedlike-

hold enn en lakket parkett. Det anbe-

fales å gå over med en vedlikeholdsolje 

rett etter legging og i ettertid ca. 1 gang 

i året. De fleste ser for seg dette som 

en tidkrevende og slitsom prosess med 

flytting av møbler – det er det ikke. 

Med vedlikeholdsvoks er påføring av 

vedlikeholdsolje like lett som å vaske 

gulvet. Vedlikehold av slitte partier og 

gangbaner på et oljet gulv kan enkelt 

gjøres uten at hele flaten bør tas.

En lakket parkett trenger ikke samme 

årlige behandling som en oljet parkett.  

Men etter flere års bruk kan man vur-

dere å gå over en lakket parkett med 

en lakk-refresher.

Hos Parketteksperten.no finner du et 

bredt utvalg produkter som vil hjelpe 

deg med å ivareta ditt nye eller gamle 

gulv. 

   

Se flere tips og råd på 

www.parketteksperten.no

Vi forenkler gulvkjøpet Leverandører Hvordan ta vare på parketten

”Vi tilbyr et av Norges
 største utvalg av gulv 

– både på nett og i butikk”



Showroom / butikkadresse: 
Strykerveien 22 B 

1658 Torp

95 91 40 40
post@parketteksperten.no
www.parketteksperten.no

G
is

le
 N

y
g

re
n

 D
e
si

g
n


