KATALÓG PODLÁH
BOEN
Edícia Home

Dub Brown Jesper, live hnedý olej + kartáč 2V

Parketová podlaha
z pravého dreva.
Vysoko kvalitná parketová podlaha z pravého dreva je zosobnením čistej
prírody. Výrazná, živá, teplá a s dlhou životnosťou je perfektným základom
pre váš nový domov a vyššiu kvalitu života.

S kolekciou parkiet Home vám uľahčíme realizovanie vášho osobného štýlu a kreativity. Umožňuje to výber rôznych druhov dreva: tmavý a tajomný
americký orech Andante, temperamentný a útulný Dub Vivo alebo svetlý
a jasný dub Boulevard s bielym olejom – je to celkom na vás.
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Dub Arizona, matný lak

Dub White Snow, live biely olej + kartáč 2V
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Dub Old Grey, biely olej 2V

Dubové 1-lamelové
parkety
Klasické dubové parketové podlahy v dlhom a elegantnom formáte sú
v trende. Naše špeciálne varianty s fazetou vám poskytujú veľký výber.
Či sa rozhodnete pre nadčasový vzhľad s transparentným prírodným olejom, škandinávsky vzhľad bieleho naolejovaného dubu alebo pre tajuplný
tmavý dub, vďaka ošetrovaniu povrchu je podlaha vždy dobre chránená.
Palubovky so spájaním BOEN X-press Clic umožňujú rýchlu a jednoduchú
pokládku celkom bez lepidla a dajú sa tiež bez problémov pokladať
na podlahách s podlahovým kúrením.

1-LAMELOVÁ PALUBOVKA
s profilom BOEN X-press Clic
ROZMERY
13 x 138 x 2200 mm
13 x 181 x 2200 mm
nášlapná vrstva cca 2,5 mm
OBSAH BALÍKA
138 mm: 10 lamiel = 3,04 m2/ 24 kg
181 mm: 8 lamiel = 3,19 m2 / 25 kg
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Dub Village/Rock, olej + kartáč 2V

Dub Vivo/Rock, lak + kartáč
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Dub Village/Rock, olej + kartáč 2V

Vzory dubových
1-lamelových parkiet
kód – EBHDVKFV

kód – EBH8V5FD

Dub Village / Rock

Dub Vivo / Rock

povrchová úprava olej + kartáč 2V, 13 x 181 x 2200 mm

povrchová úprava lak + kartáč, 13 x 138 x 2200 mm

kód – XVG8VMFD

kód – XZG8VKFD

Dub White Snow

Dub Brown Jesper

povr. úprava live biely olej + kartáč 2V, 14 x 138 x 2200 mm

povr. úprava live hnedý olej + kartáč 2V, 14 x 138 x 2200 mm

kód – OGH84KFV

Dub Old Grey
povrchová úprava biely olej 2V, 13 x 138 x 2200 mm
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Dub Techno, lak

Trojlamelové
parkety
Podlaha z trojlamelových parkiet – to je moderná klasika medzi parketovými podlahami. Prírodná hra farieb a mnohovrstvová štruktúra pravého
dreva sa celkom zvláštne uplatňuje prostredníctvom vrstiev parketových
paluboviek. Vzniká živý a rozmanitý vzhľad, ktorý harmonizuje s mnohými
štýlmi zariadenia. Či už so 7-vrstvovým lakom alebo prírodným olejovaným povrchom, ktorý zdôrazňuje charakter dreva, podlaha je vždy dobre
chránená a ľahko sa ošetruje. Vďaka spojeniu BOEN X-press sa parkety
pokladajú jednoducho a rýchlo. Samozrejme je tiež možná pokládka
na podlahové kúrenie.

TROJLAMELOVÁ PARKETA
s profilom BOEN X-press Clic
ROZMERY
13 x 215 x 2200 mm
nášlapná vrstva cca 2,5 mm
OBSAH BALÍKA
6 lamiel = 2,84 m2/ 22 kg
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Dub Arizona, matný lak

Boen - kolekcia Home | 9

Dub Techno, lak
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Dub Arizona, matný lak

Vzory
3-lamelových parkiet
kód – EQGL35TD

kód – EIHLTKTV

Dub Arizona

Dub Finale/Blues

povrchová úprava matný lak, 13 x 215 x 2200 mm

povrchová úprava natural olej + kartáč, 13 x 215 x 2200 mm

kód – EBHLTMTV

kód – EIHLNPTV

Dub White Blues

Dub Techno

povr. úprava biely olej + kartáč, 13 x 215 x 2200 mm

povrchová úprava lak, 13 x 215 x 2200 mm

kód – EKHLNPTD

Dub Gunstock Techno
povrchová úprava svetlohnedý lak, 13 x 215 x 2200 mm
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Jednoduchá
a rýchla údržba
Povrchy
Lakované podlahy
7-násobné zapečatenie z výroby, vysoko odolné proti
oderu, zreteľne znižuje náklady na ošetrovanie a
zvyšuje životnosť parketovej podlahy. Neobsahuje
rozpúšťadlá ani formaldehyd a zaručuje žiarivý pohľad
na prírodný povrch dreva.
Olejované podlahy
Tieto podlahy vo výrobe finálne olejujeme prírodne
tvrdnúcim oxidačným olejom. Prírodný olej zdôrazňuje
charakter dreva a poskytuje parketám celkom prírodnú haptiku, bez biocídnych účinnych látok a konzervačných prostriedkov.

Zušľachtenie povrchu našich lakovaných, alebo naolejovaných parketových podláh optimálne chráni podlahu
pred prachom a nečistotami a umožňuje jednoduché
ošetrovanie. Parkety v závislosti od intenzity namáhania
podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Stopy používania na povrchu ostávajú po čase aj v prípade tvrdého
dreva a vysoko kvalitnej povrchovej úpravy. Preto odporúčame preventívne opatrenia a pravidelné ošetrovanie.
Aby sa zabránilo zbytočnému poškriabaniu, mali by sa na
nábytok, zvlášť stoly a stoličky, upevniť plstené klzáky.
Pri stoličkách s pojazdnými kolieskami je účelné použitie
vhodných podložiek pod stoličky. Vo vstupných oblastiach
by mali byť ako zachytávače nečistoty umiestnené rohože, pretože špina a piesok pôsobia ako brúsny papier. V
silne frekventovaných oblastiach sa odporúčajú zodpovedajúco veľké čistiace zóny a zachytávače nečistôt.

Čistenie a ošetrovanie parkiet z dreva
Vaša parketová podlaha Home je bezpečne chránená
lakom alebo olejom. Čistenie a ošetrovanie drevenej
podlahy je jednoduché a nekomplikované.
Čistenie vašej drevenej parketovej podlahy
1. Na bežné čistenie je postačujúce odstránenie prachu
a nečistôt mopom, vysávačom alebo metlou.
2. Parketovú podlahu utierajte navlhko, aby ste
odstránili ľahké nečistoty. Dávajte pozor na to, aby
ste drevenú podlahu nevystavovali vode. Používajte
zriedenú prísadu do vody na stieranie.
3. Na silnejšie znečistenia odporúčame používanie
koncentrovanej prísady do vody na stieranie.
Ošetrovanie vašej drevenej parketovej podlahy
1. V závislosti od namáhania parketovej podlahy sa
odporúča z času na čas naniesť ošetrovací prostriedok Freshen UP, ktorý vráti podlahe jej prirodzený lesk
a dlhodobo ju tiež spoľahlivo chráni.
Dôležité upozornenie: olejované parketové podlahy
odporúčame po pokádke ošetriť Freshen Up olejom.
Vaša špecializovaná predajňa vám s radosťou poradí pri
výbere vhodných čistiacich a ošetrovacích produktov!
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Klíma v miestnosti
Na zaručenie dlhej životnosti vašej parketovej podlahy
dbajte na zdravú klímu v miestnosti, ktorú dosiahnete
správnym vykurovaním a vetraním. Teplota v miestnosti
20 až 22 °C a relatívna vlhkosť vzduchu približne 50 až
65 % nielen zvyšujú vašu pohodu, ale sú tiež ideálnym
prostredím pre drevenú podlahu. Zdravá klíma v miestnosti prispieva k udržaniu hodnoty parkiet a zabraňuje
elektrostatickému výboju. Zvlášť v novostavbách môže
byť v dôsledku vlhkosti z múrov a podkladu potrebné
dočasné použitie odvlhčovačov vzduchu.

Podlahové vykurovanie
Parkety a podlahové vykurovanie – ide to vôbec dokopy?
Skúsenosť ukazuje: áno, má to dokonca výhody. Klíma
v miestnosti s podlahovým vykurovaním je vo všeobecnosti rovnomernejšia ako v miestnostiach s vykurovacími
telesami. Tepelný odpor parkiet je nízky, to znamená, že sa
nebráni prietoku tepla. Parkety na podlahovom vykurovaní sú teda celkom ekonomické riešenie. Samozrejme sa
musí počítať s tým, že drevo ako buk, jaseň a javor vykazujú intenzívnejšie tvorenie škár v porovnaní napríklad
s tvrdým dubom. Ako už bolo popísané vyššie, je dôležité
dodržiavať správnu klímu v miestnosti. Ďalej sa odporúča
pevne prilepiť parkety na podlahové vykurovanie. Potom
budete mať natrvalo pevnú podlahu pod nohami.

ČISTENIE A OŠETROVANIE VAŠEJ PARKETOVEJ PODLAHY,
KTORÁ JE Z VÝROBY FINÁLNE NAOLEJOVANÁ OXIDAČNE
TVRDNÚCIM PRÍRODNÝM OLEJOM
Prvé ošetrenie
Odporúčame prvé ošetrenie prípravkom BOEN OIL
FRESHEN UP TRANSPARENT na olejované povrchy trans-parentným olejom, alebo BOEN OIL FRESHEN UP WHITE
na olejované povrchy bielym olejom. OIL FRESHEN UP
sa nanáša handrou, ktorá nepúšťa vlákna; plný uzáver
postačuje na 1 – 2 m2. Nechajte povrch vysušiť a potom ho
preleštite.
Čistenie
Pri bežnom čistení postačuje odstránenie prachu a špiny
mopom, metlou alebo vysávačom. Ak je potrebné ošetrovanie stieraním, pridajte 3 uzávery BOEN FLOOR SOAP
na 5 I vody a stierajte navlhko. BOEN FLOOR SOAP je koncentrovaná prísada do vody na stieranie na jednoduché
a dôkladné čistenie a ošetrovanie finálne naolejovaných
parketových podláh. Parkety nikdy nevystavujte spodnej vode, pretože inak môžu vzniknúť škody v dôsledku
napučania dreva. Pri pravidelnej aplikácii pôsobí čistiaci
prostriedok odmasťujúco a povrch bude odolnejší voči
novému znečisteniu a prejavom opotrebovania. Na veľmi
silno znečistené podlahy sa môže aplikovať prípravok
BOEN FLOOR SOAP v zvýšenej koncentrácii (zmiešavací
pomer s vodou do 1:1).
Ošetrovanie
Vaša naolejovaná parketová podlaha by sa mala z času
na čas ošetriť prípravkom BOEN OIL FRESHEN UP; to platí
zvlášť pre silno namáhané a často čistené podlahy. Vďaka tomuto ošetreniu budú naolejované povrchy odolnejšie; narušené povrchy získajú hodvábne matný prírodný
lesk. Pred aplikáciou by mala byť podlaha suchá a bez
nečistôt. Pred použitím dobre zatraste. OIL FRESHEN UP
sa nanáša handrou, ktorá nepúšťa vlákna; plný uzáver
postačuje na 1 – 2 m2. Nechajte povrch vysušiť a potom ho
preleštite. Na odstránenie fľakov dajte malé množstvo na
suchú handru a vytrite špinu.
Odporúčanie pre intervaly používania
• Mierne namáhané podlahy, napr. v spálňach a obývacích izbách: 1 – 2-krát za rok
• Stredne silno namáhané podlahy, napr. na chodbách
alebo v kancelárskych miestnostiach s pohybom osôb:
podľa intenzity namáhania 1-krát za mesiac
• Zvlášť silno namáhané podlahy, napr. v reštauráciách,
na schodoch, v obchodných domoch, kasárňach, školách podľa intenzity namáhania 1-krát týždenne alebo
častejšie. Tu sa uskutoční nanášanie jednokotúčovým
strojom s bielym padom. Po vyschnutí vyleštite jemnou
kefou alebo plsteným kotúčom
Dôležité upozornenie pre finálne naolejované parketové
podlahy: Pri silno namáhaných parketových podlahách sa

pri prejavoch opotrebovania odporúča včasné dodatočné
ošetrenie PRÍRODNÝM NATURAL OLEJOM BOEN na RENOVÁCIU, aby sa neporušený povrch zachoval čo najdlhšie.
Avšak, skôr ako uskutočníte toto dodatočné ošetrenie,
mali by ste podlahu intenzívne očistiť vodou na stieranie
s pridaním prípravku BOEN FLOOR SOAP. So svojím pokladačom parkiet si dohodnite pravidelnú inšpekciu.
ČISTENIE A OŠETROVANIE VAŠEJ PARKETOVEJ PODLAHY,
KTORÁ JE Z VÝROBY FINÁLNE NALAKOVANÁ
Čistenie
Pri bežnom čistení postačuje odstránenie prachu a špiny
mopom, metlou alebo vysávačom. Ak je potrebné ošetrovanie stieraním, ošetrite podlahu prípravkom „Čistič na
parkety“ značky Bona.
Ošetrovanie
Pri matných povrchoch odporúčame prvé ošetrenie
prípravkom „Polish Matt“ značky Bona. „Polish Matt“ je
produkt, ktorý bol vyvinutý na pravidelné ošetrovanie
matných lakovaných parketových a drevených podláh.
Produkt osvieži starý lak, ochráni ho a postará sa o vodoodpudivý povrch. Pred aplikáciou by mala byť podlaha
čistá a bez leštidla, vosku a nečistôt. Špongiou alebo
handrou naneste tenkú vrstvu „Polish Matt“ a nechajte
schnúť jednu hodinu, skôr ako na podlahu znova umiestnite nábytok, koberce atď. „Polish Matt“ je vhodný aj na
bodové čistenie.
Odporúčanie pre intervaly používania
• Mierne namáhané podlahy, napr. v spálňach a obývacích
izbách: 1 – 2-krát za rok
• Stredne silno namáhané podlahy, napr. na chodbách
alebo v kancelárskych miestnostiach s pohybom osôb:
podľa intenzity namáhania každé 1 až 2 mesiace
• Zvlášť silno namáhané podlahy, napr. v reštauráciách,
na schodoch, v obchodných domoch, kasárňach, školách podľa intenzity namáhania 1-krát týždenne alebo
častejšie
Odolné fľaky odstránite pomocou
• čistiaceho prostriedku pre domácnosť: víno, ovocie,
bobule, šťava, smotana, nealkoholické nápoje, pivo,
káva, čaj
• čistiaceho benzínu: krém na topánky, stopy opätkov,
decht, asfalt, olej, tuk, čokoláda
• liehu: atrament, rúž, guľôčkové pero, tlačiarenská farba,
farbiace pásky
• studenej vody: krv
Dôležité upozornenie pre lakované parketové podlahy:
Keď sa pri intenzívne namáhaných parketových podla-hách ukazujú zreteľné prejavy opotrebovania, odporúča
sa včasné vybrúsenie a nové nalakovanie, aby sa neporušený povrch zachoval čo najdlhšie. So svojím pokladačom parkiet si dohodnite pravidelnú inšpekciu.
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Dub Gunstock Techno, svetlohnedý lak

Dub Vivo/Rock, lak + kartáč

Prečo si vybrať
podlahu Home
V 17. storočí začala na juhu Nórska firma BOEN písať

Keďže sme si kvalitou našich podlách takí istí, poskyt-

svoje dejiny postavením píly. Tu boli pred 60 rokmi

neme vám na ňu 20-ročnú záruku.

vyrobené prvé viacvrstvové parketové podlahy. Dnes
architetkti a stavitelia na celom svete oceňujú dizajn a
kvalitu našich parketových podláh z pravého dreva. S
výberom parketovej podlahy Home profitujte z našich

20-ročná záruka !

skúseností. Vychutnajte si krásu a prirodzenosť parketovej podlahy z pravého dreva s dlhou životnosťou
od firmy BOEN.

Preberáme zodpovednosť.
Ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť
tvoria u nás základ vývoja a výroby našich parketových podláh. Požiadavka a skutočnosť sú vo firme
BOEN tesne späté. Dôkazom sú početné certifikáty
a výsledky testov:
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Podľa záručných podmienok

Dub White Snow, live biely olej + kartáč 2V

Dub Techno, lak

Štruktúra a spojenie
parketových podláh Home.
Chcete parketovú podlahu, ktorá sa dá klásť jednodu-

2. Stredná vrstva: Rýchlo dorastajúce smrekové drevo.

cho, bezpečne a rýchlo ako plávajúca? Potom využite

Stojace alebo polostojace letokruhy poskytujú vysokú

výhody spojovacieho systému VBOEN X-press parke-

tvarovú stálosť.

tových podláh Home z čelnej strany:
 Jednoduché spojenie jednotlivých paluboviek
celkom bez náradia.

3. Spodná vrstva: Z jedného kusa vyrobená
spodná vrstva zo smrekovej dyhy sa stará o
stabilný protiťah.

 Rýchla pokládka s malým počtom pracovných
krokov.
 Bezpečnosť vďaka akustickej kontrole úspešnosti
počas pokládky prostredníctvom „signálu kliknutia“
pri zaskočení paluboviek.
 Bez problémov je možné aj celoplošné lepenie
na podklade.
Viacvrstvové parkety. Výhra pre životné prostredie aj
pre váš domov.
Viacvrstvová parketová podlaha s 3-vrstvovou štruktúrou je tvarovo stála a má dlhú životnosť. Vzácne
ušľachtilé drevo sa z dôvodu chránenia zdrojov používa výlučne na kryciu vrstvu.
1. Krycia vrtstva: Stabilná krycia vrstva zo vzácneho
ušľachtilého dreva.
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Nórska firma BOEN je rešpekovaná
európska značka vďaka svojej 350-ročnej histórii a tradíciách založených na ohľade
k prírodným zdrojom. Ako jeden z popredných dodavateľov kvalitných drevených podláh
sme si dali záväzok inšpirovať uživateľa k dosiahnutiu konzistentného štýlu bývania.
K tomuto cieľu nás vedú naše 3 kľúčové hodnoty: 1. Inovácie ako cesta k obnoviteľným
zdrojom, 2. Cit pre kompaktný dizajn interiéru a 3. Orientácia na koncového uživateľa.

Edícia parkiet Home od prestížneho nórskeho výrobcu BOEN je určená pre Vaše
domovy. Parkety sú vyrobené z čistej prírody - kvalitného dreva. Majú temperamentný, teplý charakter, odolnú štruktúru a sú dobrou základňou pre Váš nový
domov a kvalitnejší život. Pre slovenský trh sme vybrali paletu ôsmych dekorov
s rôznymi povrchovými úpravami.

DLH SLOVAKIA s.r.o.
Tuhovská 1 | 831 07 Bratislava
e-mail: info@dlhslovakia.sk
web: www.dlhwood.sk

