
Dřevěné 
třívrstvé podlahy

Dřevo
je dřevo…



kolekce design wood

Nechte se naplno inspirovat  
třívrstvými dřevěnými podlahami  
Design Wood…
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Dřevo ve své  
nejkrásnější podobě.

Z vizuálního hlediska je dřevo nejatraktivnější z možností 

výběru podlahy. Je autentické, teplé, krásné, ale také 

extrémně robustní. Dřevěné podlahy jsou vyrobeny, aby 

byli součástí každodenního života a zároveň zůstávají stále 

dlouhodobě krásné.

Vybrali jsme pro Vás speciální nabídku atraktivních dekorů 

od špičkového výrobce dřevěných podlah — Boen.



[5]Dub Finale

dub finale

Dub Finale
saténový lak

rozměr 
14×215×2200 mm 

nášlapná vrstva 
3,5 mm 

povrch 
Saténový lak

provedení 
3 – lamela

sražené hrany 
Ne



[6] Dub Animoso

dub animoso

Dub Finale

Dub Animoso
matný lak

rozměr 
14×138×2200 mm

nášlapná vrstva 
3,5 mm 

povrch 
Matný lak

provedení 
Prkno, 1 – lamela

sražené hrany 
Ano 2V



[9]Dub bílý Concerto

dub bílý concerto

Dub bílý Concerto
matný lak

rozměr 
14×215×2200 mm 

nášlapná vrstva 
3,5 mm 

povrch 
Matný lak

provedení 
3 – lamela

sražené hrany 
Ne



[10] Dub Arizona

dub arizona

Dub Finale

Dub Arizona
matný lak

rozměr 
14×215×2200 mm 

nášlapná vrstva 
3,5 mm 

povrch 
Matný lak

provedení 
3 – lamela

sražené hrany 
Ne



[13]Jasan bílý Mercato

jasan bílý mercato

Jasan bílý Mercato
matný lak

rozměr 
14×215×2200 mm 

nášlapná vrstva 
3,5 mm 

povrch 
Matný lak

provedení 
3 – lamela

sražené hrany 
Ne



[14] Dub Super Finale

dub super finale

Dub Finale

Dub Super Finale
super matný lak

SUPER MATNÝ LAK LIVE PURE
   

   
   

   
   

   
 S

UP
ER M

ATNÝ LAK LIVE PURE

LIVE
PURE

rozměr 
14×215×2200 mm 

nášlapná vrstva 
3,5 mm 

povrch 
Super matný lak Live Pure

provedení 
3 – lamela

sražené hrany 
Ne



[17]Dub bílý Super Concerto

dub bílý super concerto

Dub bílý Super Concerto
super matný lak

SUPER MATNÝ LAK LIVE PURE
   

   
   

   
   

   
 S

UP
ER M

ATNÝ LAK LIVE PURE

LIVE
PURE

rozměr 
14×215×2200 mm 

nášlapná vrstva 
3,5 mm 

povrch 
Super matný lak Live Pure

provedení 
3 – lamela

sražené hrany 
Ne
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Dřevo je dřevo…

Katalog DesignWood [19]

Podlahy vyrobené z pravého dřeva reagují na klimatické podmínky a v průběhu 

času se přirozeně opotřebovávají a poškozují. Pomůžeme vám s tím, aby vaše 

dřevěné podlahy odolaly vlivům každodenního využívání a dokázaly trvale 

odolávat klimatickým podmínkám.

zajistěte své dřevěné 
podlaze dlouhou životnost

Správná volba:
Třívrstvá  
parketa

1) Svrchní vrstva

Řešení šetrné k životnímu prostředí, 

protože pouze svrchní vrstva je  

z masivního dřeva. Věděli jste,  

že z jedné masivní podlahy by šlo 

vyrobit šest třívrstvých podlah?

2) Jádro

Pečlivě vybrané pásy smrkového 

dřeva s příčnými nebo polopříčnými 

letokruhy zaručují vysokou 

rozměrovou stabilitu.

3) Podkladní vrstva

Podkladní vrstva je vyrobená  

z jednoho kusu a zajišťuje pevnou 

oporu.

Kvalita
od společnosti
BOEN

Vyrábíme parketové podlahy 

špičkové kvality. Díky důslednému 

dohledu nad každým detailem 

výroby jsme si tak jistí vysokou 

kvalitou našich výrobků, že na ně 

poskytujeme záruku 25 let.

Úplné informace otéto záruce najdete 

na stránkách www.boen.com.

BOEN X-press  
— technologie 
pro rychlou 
montáž

Využijte technologie BOEN X-press 

locking, která spojuje čela všech 

desek BOEN Clic.

—  Nejlepší volba při instalaci 

plovoucích podlah

—  Rychlejší a snazší způsob instalace 

desek bez nástrojů

— Mnohem rychlejší instalace

—  Díky zřetelnému zacvaknutí víte,  

že desky jsou řádně spojeny

—  Vhodná i pro celoplošné lepení  

k podkladu

První pomoc  
pro vaši podlahu

Na škrábance a skvrny je možné 

použít speciální opravářskou 

soupravu.

Pokud povrch vaší podlahy za léta 

nasbíral spoustu viditelných skvrn,  

lze jej snadno přebrousit a znovu 

nalakovat. V tomto případně 

kontaktujte realizační firmu.

BO

EN 25 YEARS WARRANTY
   

   
   

   
   

   
  B

O
EN

 25 YEARS WARRANTY

25
YEARS
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Dřevo je dřevo…

Katalog DesignWood [21]

Optimální 
podmínky 
pro dřevěnou 
podlahu

1) Pokojové klima  

Vlhkost 30–60 %. Používejte 

vlhkoměr a zvlhčovač, obzvlášť pokud 

bydlíte v nízkoenergetickém domě. 

Ideální teplota je 18–21 °C.

2) Ochrana 

Chraňte svou podlahu před 

poškrábáním. Nábytek opatřete 

filcovými podložkami. Rozlité tekutiny 

utřete co nejrychleji.

3) Čištění a péče 

Využívejte naše specializované 

produkty pro čištění a údržbu různých 

povrchů.

Klimatické 
podmínky

Dřevo je materiál, který neustále 

pracuje a ovlivňuje ho okolí.

Jeho vlhkost je ovlivňována relativní 

vlhkostí vzduchu, což je poměr mezi 

skutečným množstvím vodních par 

ve vzduchu a maximální vlhkostí, 

jakou vzduch při dané teplotě může 

absorbovat. V některých zemích se 

podnebí v průběhu roku výrazně mění 

(léto, zima). Tyto výkyvy se projevují 

i v uzavřených prostorách, zvláště 

během topné sezóny. Relativní 

vlhkost může během chladného 

období klesnout až na 10–15 %.  

Ve veřejných budovách (kanceláře 

atd.) nebo v pasivních domech, kde 

platí přísné předpisy ohledně větrání, 

může relativní vlhkost klesnout  

až na 10 %.

Podlahy BOEN snášejí relativní 

vlhkost v rozmezí 30–65 % při teplotě 

18 °C. Veškeré dřevo v interiérech 

schne na hodnotu vlhkosti okolního 

vzduchu. Při nízké vlhkosti tak 

dochází k sesychání a vzniku prasklin. 

Proto je vhodné vzduch zvlhčovat, 

například pomocí zvlhčovače. Vlhčí 

vzduch je příjemnější jak pro lidi,  

tak i pro rostliny.

Tvrdé dřevo má vysokou tepelnou vodivost a skvěle se hodí pro kombinaci  

s podlahovým topením. Mějte na paměti následující informace:

podlahové topení

Dřevěná podlaha a podlahové
topení? Žádný problém!

—  Dřevěné podlahy, které plně doléhají na podklad, budou lépe přenášet teplo

—  Maximální výkon podlahového topení: 60 W/m2

—  Maximální teplota podkladu: 29 °C

—  Pokojová teplota mezi 18–21 °C

—  Relativní vlhkost 30–65 %

—  Nepoužívejte koberce, působí jako izolace a brání přenosu tepla do místnosti
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Dřevo je dřevo…

Katalog DesignWood

Saténový lak
Velmi odolná šestivrstvá hedvábná povrchová úprava aplikovaná při výrobě. Výrazně 

snižuje nároky na péči a zvyšuje odolnost podlahy. Povrch je vytvrzovaný UV zářením 

a neuvolňují se z něj žádné nebezpečné látky nebo plyny.

Matný lak
Tato šestivrstvá úprava s velmi nízkým leskem vytváří dojem, jako by podlaha byla 

naolejovaná. Zachovává přirozený vzhled podlahy a zároveň zvyšuje její odolnost 

proti poškrábání.

Super matný lak — live pure
Live Pure je moderní technologie úpravy povrchu vyvinutá společností BOEN. 

Dubová podlaha s povrchovou úpravou Live Pure má velmi přírodní vzhled s ultra 

matným povrchem a velmi dobrými ochrannými vlastnostmi. Díky speciální 

povrchové úpravě chrání Live Pure podlahu před prachem, špínou a tekutinami. 

Podlaha přitom působí hladce, čistě a přirozeně, jako by byla ze surového dřeva.

Čistící prostředky Dr. Schutz
Čistící prostředky Dr. Schutz jsou přizpůsobené různým povrchovým úpravám. 

Obecně platí, že lakované podlahy je třeba čistit syntetickými prostředky (bez 

mastné složky). Pro profesionální čistící prostředky se obraťte na realizační firmu, 

která Vám podlahu zprostředkovala, případně můžete čistící prostředky Dr. Schutz 

zakoupit na všech pobočkách Supellex — svět podlah.

Když je nutné podlahu vytřít, použijte prostředek vhodný pro daný typ podlahy. 

Nikdy na dřevěnou podlahu nelijte vodu, protože dřevo by mohlo nabobtnat  

a to by podlahu poškodilo. Při pravidelném používání čisticí prostředky podlahu 

přirozeně zvlhčují, čímž ji činí odolnější vůči zašpinění a snižují její opotřebení.
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U dřevěných třívrstvých podlah DesignWood jsou používané laky,  

které neuvolňují látky nebezpečné pro člověka nebo životní prostředí.  

Setkáte se s těmito povrchy:

Aby vám dřevěná podlaha dlouho a dobře sloužila, nabízíme vám  

kompletní sortiment čisticích a údržbových prostředků ke kterémukoli  

povrchu, který si vyberete.

povrchy čištění a údržba



www.podlahy-designwood.cz

Váš prodejce:


