VÁŠ STYL, VAŠE PODLAHA.

„DETAILY NEJSOU JEN
DETAILY. DETAILY TVOŘÍ
DESIGN.“
Charles Eames

VÝZNAM DETAILU
Při plánování vzhledu vašich prostor pamatujte na drobné detaily,
které dodají vašemu interiéru ucelený vzhled. Zkombinujte podlahu
s podlahovými lištami a s obklady schodů z materiálů, které k sobě
přirozeně ladí.

Když schody v obou podlažích ladí s podlahami, umocňuje to krásu
schodiště. Vzhled schodů často nejlépe posoudíte při pohledu
zdola.

Podlahové lišty vkusně
dotvářejí vzhled pokoje

BARVY PRO KAŽDÝ STYL
Při renovaci pokojů nebo zařizování novostavby
vybírejte barvy a strukturu podlah, podlahových
lišt a schodů tak, aby dohromady tvořily
nepřekombinovaný, konzistentní celek.

SCHODIŠTĚ NEMÁ JEN
PRAKTICKOU FUNKCI
Schodiště je důležitý designový prvek každé budovy. Sladěním vzhledu schodiště
s podlahami vzniká plynulý estetický přechod mezi podlažími.

MODERNÍ OHÝBACÍ TECHNIKA
Obklady vyrobené technikou, které říkáme Origami Tech, nejsou
tvořeny dvěma spojenými kusy desek, ale jedním kusem ohnutým
do pravého úhlu. Hrany schodů jsou díky tomu oblejší a jejich povrch
není narušený, takže jsou chráněné stejně, jako zbytek podlahy.

OBKLADY SCHODŮ NA MÍRU VAŠEHO
PROJEKTU
Společnost BOEN nabízí obklady schodů ke každé podlaze
s naprosto identickým povrchem. Naše široká nabídka vám umožní
vytvořit si své bydlení snů. Od otevřených schodišť s bočními obklady
po bezpečnostní protiskluzové pruhy – kompletní řešení.

VAŠE SCHODIŠTĚ
VAŠE VOLBA
Při výběru schodů zvolte design, který odpovídá vašemu vkusu a ladí s celkovým
stylem vašeho bydlení. Můžete vybrat povrch, který bude efektně kontrastovat se
zbytkem interiéru, nebo ho naopak bude doplňovat. Pokud se rozhodnete pro
stejný povrch v celém interiéru, dosáhnete čistého, jednotného vzhledu.

OTEVŘENÉ SCHODIŠTĚ
Moderní, lehké a elegantní. Otevřené
schodiště může být šperkem interiéru.
Z jeho dřevěného obkladu bude vyzařovat
teplo a přirozenost.

KLASICKÉ SCHODIŠTĚ
Dřevěná schodiště mají své kouzlo a zkrášlují
místnost svým vzhledem a vůní. Pro zajištění
vysoké kvality provedení je důležitá pečlivá
práce zkušeného řemeslníka.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
Všechny naše obklady schodů je možné
objednat se zabudovanými protiskluzovými
pruhy, které zviditelňují každý schod a zvyšují
bezpečnost pohybu po schodišti.

SNAZŠÍ INSTALACE
Přizpůsobte schodiště svým představám a potřebám. Vyberte si
horní i boční obklady, které budou skvěle ladit s vaší podlahou.
Maximální velikost bočního obkladu odpovídá základní velikosti
podlahové parkety. Boční obklady lze objednat spojené s horními
obklady.

NEVIDITELNÉ PŘECHODY
BOEN nabízí obklady schodů ve variantě se širšími stupni (až do 154 mm), aby
mohl vzniknout plynulý vizuální přechod ze schodiště na podlahu
s jednopruhovou strukturou parket. Čím širší parkety, tím působivější tento
efekt je.

PŘEHLED PROFILŮ
Nabízíme obklady schodů z parketových podlahových desek
ve všech barvách, površích a strukturách podlah BOEN.
● PROFILY: L/ A

● PROFILY M/ B

OBKLADY SCHODŮ PRO TŘÍVRSTVÉ PRODUKTY BOEN CLIC
56 × 83 × 2200 mm, jednostranné se zacvakávacím profilem
na podstupnicovém rameni

OBKLADY SCHODŮ PRO TŘÍVRSTVÉ PRODUKTY BOEN CLIC
56 × 63 × 2200 mm, jednostranné s dýhovaným
podstupnicovým ramenem

● PROFILY: S/

● PROFILY: 1/ 2

OBKLADY SCHODŮ PRO DESKY CHALET/CHALETINO
62 × 85 × 1370 mm, jednostranné, podstupnicové rameno s perem
a drážkou nebo dýhované

OBKLADY SCHODŮ PRO DVOUVRSTVÉ PRODUKTY BOEN PRESTIGE
40 × 101 × 1150 mm, jednostranné, podstupnicové rameno
s perem a drážkou nebo dýhované

NA VYŽÁDÁNÍ:

Jiné rozměry stupňů a podstupnic
Parketové obklady pro otevřené části schodiště
Tloušťka: 3,5 mm, max. rozměr: zákl. velikost parketové desky
Protiskluzové pruhy různých šířek (1 – 2 cm)
Obklady schodů pro jiné dvouvrstvé produkty: Maxi, Finesse
Obklady schodů s 14 mm profilem s perem a drážkou

Pokud máte speciální požadavek nebo chcete
vědět více, obraťte se na obchodní zastoupení
společnosti BOEN.
Dostupné barvy protiskluzových pruhů

PODLAHOVÉ LIŠTY
Vytvořte pomocí lišt orámování, které barevně ladí
s podlahou a zvelebuje pokoje.

DETAILY A ZNOVU DETAILY
Vneste do pokojů estetický soulad pomocí lišt ze stejného materiálu, z jakého je
podlaha. Vznikne tak dojem prodloužené podlahy. Takové detaily mají vliv
na celkový dojem z prostoru a vytvářejí domov. Podlahové lišty BOEN jsou
vyrobené z podlahových parket, takže mají stejnou barvu, jako podlaha. Nové
dýhované lišty jsou nyní dostupné ve všech barvách podlah BOEN.

OPTIKA A ESTETIKA
Olemování podlahy bílými lištami navodí pocit vzdálenosti. Lišty v barvě podlahy, které jako
by prodlužovaly podlahu na zeď, pokoj opticky zvětší.

Nabízíme lišty ke všem podlahám BOEN. Pro více
informací kontaktujte naše obchodní zastoupení.

DÝHOVANÉ LIŠTY
Dýhované lišty nabízíme ve všech barvách podlah. Mají oblé
hrany a na povrchu 0,5mm dýhu. Díky celkové tloušťce 16 mm
jsou obzvlášť vhodné pro zakrytí širších mezer.

›
›

Obsah balení: 1 balík – 10 kusů
Rozměry: 58 × 16 × 2700 mm

LIŠTY VYROBENÉ Z PARKET
Tyto deskové lišty jsou vyrobené z našich vysoce kvalitních
vícevrstvých parket. Dodáváme je ve všech barvách, typech a
strukturách aktuálně nabízených parket. Mohou být vyrobeny
s našimi lakovanými nebo olejovanými povrchovými úpravami Live
Satin, Live Matt, Live Pure a Live Natural.

›
›

Obsah balení: 1 balík – 10 kusů
Rozměry: 58 × 14 × 2180 mm

LIŠTY VYROBENÉ Z PARKET
Tyto deskové lišty jsou vyrobené z našich vysoce kvalitních
vícevrstvých parket. Dodáváme je ve všech barvách, typech a
strukturách aktuálně nabízených parket. Mohou být vyrobeny
s našimi lakovanými nebo olejovanými povrchovými úpravami Live
Satin, Live Matt, Live Pure a Live Natural.

›
›

Obsah balení: 1 balík – 8 kusů
Rozměry: 58 × 16 × 2500 mm

LIŠTY MDF
Elegantní klasický profil německého typu s MDF jádrem
a dýhovaným povrchem (RAL 9016).

›
›

Obsah balení: 1 balík – 8 kusů
Rozměry: 70/ 100/ 120 × 18 × 2500 mm

PODLOŽKY
Výběr správné podložky je důležitý. Podložky pod dřevěnou
podlahu musí být kvalitní, aby dokázaly zabránit pohybu
a skřípání podlahy. Dokáží také dobře pohlcovat hluk.

MAXIMA
Pod dřevěné podlahy doporučujeme podložku Maxima. Díky své vysoké hustotě nabyde
po instalaci pod podlahou svůj původní tvar. Tato podložka pomáhá uchovat původní
vlastnosti dřevěných podlah a účinně pohlcuje zvuky.

›
›
›
›

Díky vysoké hustotě (120 kg/m3) je ideální na dřevěné podklady.
Při aplikaci na betonový podklad použijte parozábranu tloušťky 0,2 mm.
Snižuje kročejový hluk v místnosti až o 16 %.
Zajišťuje nejúčinnější snížení přenosu zvuku podlahou (až o 21 dB).

BOENGARD
Podložku BoenGard doporučujeme pro betonové podklady. Standardní součástí podložky
BoenGard je parozábrana. Její instalace je proto mnohem rychlejší a snazší. Ostatní
vlastnosti jsou stejné jako u podložky Maxima.

› Rychlejší instalace na betonový podklad.
› Nepoužívejte na dřevěné podklady!
› Kombinovaná podložka s vysokou hustotou (100 kg/m3), vybavená parozábranou a
přesahem se samolepicím proužkem.

› Snižuje kročejový hluk v místnosti až o 10 %.
› Snižuje přenos zvuku podlahou až o 20 dB.

VISCOH AIR
Špičková podložka z polyolefinové pěny pro všechny druhy podkladů. Díky nové technologii
dokáže výborně pohlcovat hluk a udržovat statické a dynamické zatížení.

›
›
›
›
›

Lze ji použít na všechny podklady, je velmi dobře tvarovatelná.
Při aplikaci na betonový podklad použijte parozábranu tloušťky 0,2 mm.
Snižuje kročejový hluk v místnosti až o 30 %.
Snižuje přenos zvuku podlahou až o 20 dB.
Je nejlepší volbou, pokud potřebujete snížit kročejový hluk i přenos zvuku podlahou.

PÁR UŽITEČNÝCH INFORMACÍ
› Podklad musí být suchý, rovný a dostatečně únosný. Betonový podklad musí být rovný a zbavený cementových hrudek apod.
› Tolerance nerovností je ± 3 mm na dva běžné metry.
› Parozábrana: Podlaha nesmí být vystavena vlhkosti z podkladu. Na betonový podklad je nutné dodatečně použít plastovou fólii
›
›
›

tloušťky 0,2 mm, která izoluje podlahu od zbytkové vlhkosti.
Přenos zvuku podlahou: Hluk přenášený podlahovou strukturou do jiných místností.
Kročejový hluk: Hluk v místnosti způsobený chůzí po podlaze.
Zátěžová odolnost: Podložka s větší hustotou nebo statickou únosností snižuje pohyb podlahy a pohlcuje hluky v místě jejich vzniku i v okolních
místnostech.

PÉČE A ÚDRŽBA
Pečujte o svou podlahu a bude vám sloužit celý život.
Vysoce kvalitní lakované nebo olejované povrchy jsou
snadno udržovatelné a chrání podlahy před prachem a
špínou.
Naše čisticí prostředky jsou přizpůsobené různým povrchovým
úpravám. Obecně platí, že lakované podlahy je třeba čistit
syntetickými prostředky (bez mastné složky) a olejované povrchy
mýdlem (s mastnou složkou).

vodu, protože dřevo by mohlo nabobtnat a to by podlahu
poškodilo. Při pravidelném používání čistící prostředky
podlahu zvlhčují, činí ji odolnější vůči zašpinění a snižují její
opotřebení a výskyt prasklin.

Když je nutné podlahu vytřít, použijte prostředek vhodný
pro daný typ podlahy. Nikdy na dřevěnou podlahu nelijte

Další odborné informace
najdete na

www.boen.com

Ať už jste si vybrali jakýkoli
typ povrchu, máme ty správné
čistící prostředky.

Oblast: Skandinávie
BOEN Bruk AS
4658 Tveit, Norsko
Telefon: +47 38 06 66 00
boen.com/no
Oblast: Západní Evropa
BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Industriestraße 41, 23879 Mölln, Německo
Telefon: +49 4542 8003 0
boen.com/de
Oblast: Střední a východní Evropa
UAB Bauwerk BOEN
Siltnamiu Street 6, 21411 Kietaviskés,
Elektrénu sav. Litva
Telefon: +370 686 551 55
boen.com/lt
Oblast: Velká Británie, Irsko
BOEN UK LTD
320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Telefon: +44 (0) 800 652 5280
boen.com/uk
Oblast: USA a Kanada
BOEN Hardwood Flooring Inc.
1156 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32119
Bezplatná linka: +1 877 638 3078
boen.com/us
Oblast: Asie
BOEN Asia
Unit D, 21/F Seabright Plaza,
9-23 Shell Street, Tin Hau, Hong Kong
Telefon: +852 2367 1000 / 1012
boen.com
Oblast: Francie
Boen Service Commercial France
1, Place de l’Abattoir
F - 67190 Mutzig
Telefon: +33 3 88 99 36 45
boen.com/fr
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norsko
Parketová podlaha dle EN 13489:2014
a EN 14342:2013
Celková tloušťka 10 – 23 mm. Parkety
pro vnitřní použití.

boen.com

Dfl-s1; E1, hustota ≥ 500 kg/m3
tepelná vodivost ≥ 0,14 W/(mK)

