VÁŠ STYL, VAŠE PODLAHA

INSPIRUJTE SE
Vyberte si podlahu podle svého vkusu
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VAŠE PODLAHA,
VÁŠ STYL
Jednou z věcí, kterou na naší práci milujeme, je to, že designové trendy
se neustále mění. Proto pozorně sledujeme nejžhavější novinky a trendy
ve světě interiérového designu a opravdu rádi se o ně s vámi dělíme.
V tomto katalogu se dozvíte, jak pomocí nábytku, dekorací, podlah
a především správných barev vytvořit bydlení, které má charakter a duši.
Čtyři osobité styly
Ve spolupráci s odborníky na interiérový design jsme vytvořili čtyři hlavní
styly: severský, moderní venkovský, městský kontrast a klasickou
eleganci. Jsou to nadčasové styly, které nevyjdou z módy ani za mnoho
let.
Důležitá rozhodnutí
Podlahy BOEN najdete v domácnostech po celém světě. Přestože kvalita
každé z nich je stejná, osobní vkus každého člověka se naštěstí liší. A je
to právě osobní vkus, co dodává bydlení kouzlo domova.
Volba podlahy by měla být radost. Proto využijte náš katalog jako zdroj
inspirace. S rozhodováním vám poradí také naše příručka. Krok za krokem
vám pomůžeme vybrat tu správnou podlahu pro vás a pro váš domov.
Nechte se inspirovat!
váš tým BOEN

NEJNOVĚJŠÍ TRENDY
My ve společnosti BOEN jsme odborníci hlavně na podlahy a proto v týmu máme
některé z předních evropských interiérových návrhářů, kteří znají současné
trendy designu interiérů a podělí se s vámi o nejaktuálnější novinky.
Gudy Herder má skvělý přehled o nejnovějších světových trendech
v designu interiérů a pomáhá nám aktualizovat naši nabídku produktů.
Její tipy a rady mohou být inspirací i pro vás.

Jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat s takovými talenty a využít
jejich odbornost a zkušenosti k tomu, abychom vám usnadnili
a zpříjemnili výběr podlahy.

Gudy Herder
ODBORNICE NA TRENDY V DESIGNU
INTERIÉRŮ
Gudy je génius na koláže a kompozice. Vytváří ty nejpůsobivější
interiérové designy pomocí rozmanitých barev, tvarů, dekorací
a materiálů. Koláže jí pomáhají ukázat, jak různými designovými
prvky vylepšit a doladit atmosféru interiérů.
Gudy má s designovými trendy obrovské zkušenosti. Pracovala pro
společnosti jako Montblanc, Kibuc, Massimo Dutti a pro luxusní
značky skupiny LVMH.
Žije a pracuje v Barceloně, ale spoustu času tráví cestováním po
světě a objevováním nových trendů.
Inspirujte se jejími postřehy z nejnovějšího dění ve světě designu
interiérů a jejími nádhernými kolážemi, které vám pomohou najít
styl podle vašich představ.
Sledujte Gudy Herder na stránce www.eclectictrends.com

SLEDUJTE NÁS na sociálních sítích a blozích! Získáte informace o
novinkách, našich aktivitách a nových produktech. Najdete tam
také technické informace, tipy a inspiraci pro váš vysněný styl
bydlení.

Facebook
facebook.com/boenflooring

Instagram
@boenflooring

Pinterest
boenflooring

Youtube
boenflooring

TRENDY PĚKNĚ OD PODLAHY
Naše letošní produkty cílí na výzvy nastupujících trendů.
Naše nové stylové podlahy jsou inspirované především třemi z nich.
Pojďme se s nimi seznámit!

EXPRESIVNÍ
ČERNÁ
Náš sortiment jsme letos obohatili
nabídkou pro ty, které láká tento
odvážný styl. Inspirujte se novou
vlnou tmavých odstínů.

RELAX
Relax je styl, který navozuje hluboký
pocit uvolnění a pohody. Je vyjádřením
touhy po vnitřním klidu a potřeby být
sám sebou, kterou má každý z nás.

Dub Epoca

AUTENTICITA
Tento styl je inspirovaný životem našich
předků, přírodou a tradicí. Vrací se
k surovému vzhledu materiálů a řídí se
zásadou, že méně je někdy více.

ČERNÁ
EXPRESIVNÍ ČERNÁ
Černou barvu propagovala v posledních letech hrstka stylistů a
průkopníků interiérového designu v čele s Abigail Ahern a Lottou
Agaton. Dnes už však černou nenajdete jenom na nábytku a
bytových doplňcích. Jsou v ní zařízené celé interiéry od podlahy
až ke stropu.
Černá vyjadřuje prestiž, vyzařuje z ní mužnost a elegance. Do
jejích dominantních odstínů se neponořil pouze svět designu
interiérů. Stále více je vidět i v dalších oborech – v potravinářství,
mezi aranžéry, v architektuře, v uměleckých oborech a dokonce i
v kosmetickém průmyslu.

SEZNAM OBRÁZKŮ
1 | Dub Chalk černý, prkno Castle
2 | Kuchyně: Vipp
3 | Stelton, kolekce Theo
4 | Kačenka, Normann Copenhagen
5 | Lustr, Tom Dixon
6 | Dub Chalk černý, prkno Castle

Dub Ebony, prkno Castle

Ať už máte tmavé barvy rádi, nebo ne, nemůžete popřít,
že černá vládne světu interiérového designu.

Více informací o tomto trendu a o tom, jak
v něm zařídit bydlení, najdete na našich
webových stránkách www.boen.com.

PODLAHY

Dub Ebony

Dub Chalk černý

TREND

RELAX
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RELAX
Tento trend působí jako balzám na duši.
Jeho harmonické barevné tóny jsou nejen krásné – jde zde
o víc, než o pouhou estetiku. Domov zařízený v tomto
trendu je chrámem pohody, půvabnou a bezpečnou oázou.
Jemné barevné tóny dobře ladí k materiálům interiérových
prvků, doplňků a tkanin. Velký důraz se klade také na jejich
tvary a formu. V kontrastu s každodenním uspěchaným
životem působí design a barvy tohoto trendu uklidňujícím
dojmem, navozují pocit bezpečí a hlubokého uvolnění.
V takovém prostředí můžeme plně zregenerovat a být,
aspoň na chvíli, sami sebou.

SEZNAM OBRÁZKŮ
1 | Matthias Hiller / STUDIO OINK
2 | Interieur Muuto
3 | Dub Warm Cotton, prkno Castle
4 | Polštářek Uzel, Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir
5 | Vázy od Lindform Ceramics
6 | Pohovka Moroso Matrizia, Ron Arad
7 | Pouf, Aleksandra Gaca
Dub Mild šedý, prkno Castle
Dub Ebony

Dub Chalk černý

Více informací o tomto trendu a o tom, jak
v něm zařídit bydlení, najdete na našich
webových stránkách www.boen.com.

Trend Relax vyzařuje
klid a pohodu.

PODLAHY

Dub Warm Cotton
Dub Warm Cotton

Dub Mild šedý
Dub Mild šedý

Dub Horizon
Dub Horizon

TREND

AUTENTICITA
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AUTENTICKÝ
Nové není vždycky lepší. S tímto vědomím se navracíme
k zapomenutým dovednostem našich předků.
Stále více toužíme po jednodušším, tradičnějším způsobu
života. Kdybychom měli tento trend popsat několika slovy,
řekli bychom: historie, příroda, ruční zpracování, návrat ke
kořenům, autenticita. Materiály, které s tímto trendem
nejlépe ladí, jsou kůže, plst, vlna, kámen a dřevo.
Je pro něj typická vzpoura proti dnešní všudypřítomné
technologii. Starobylé řemeslné techniky jsou v tomto stylu
doplněné novým designem. Přednost mají ručně vyrobené
doplňky z poctivých materiálů, které vydrží, a rozhodně
nezatěžují životní prostředí. Raději méně, ale s rozumem.

SEZNAM OBRÁZKŮ
1 | Dub Epoca, prkno Castle
2 | Nábytek od Stevena Bankena
3 | Kompozice od Pandomo, Earthcote
4 | Hrubý pletený přehoz od Granstudio
5 | Miska Facts od NORR11
6 | Dub Vintage bílý, prkno Castle

Dub Antique hnědý, prkno Castle

V dnešní době, kdy se rychle střídají módní
trendy, se člověk touží vrátit
k jednoduchosti a tradici.

Více informací o tomto trendu a o tom, jak
v něm zařídit bydlení, najdete na našich
webových stránkách www.boen.com.

PODLAHY

Dub Vintage bílý

Dub Epoca

Dub Antique hnědý

Dub Espressivo bílý

Dub Espressivo

LUXUS
Tento trend se vyznačuje nádhernými barvami,
výraznými povrchy a působivou strukturou.

RUČNÍ
ZPRACOVÁNÍ
Nová řada podlah BOEN je přehlídkou
dovednosti našich řemeslníků, kteří každému
kusu povrchu věnovali ruční péči a tak z něj
vyrobili unikát.
Tyto nové produkty neskrývají praskliny
ani suky, ani stopy po ručním zpracování. Díky
tomu všemu je každý z nich originál a
dohromady tvoří osobitou podlahu
s charakterem surového dřeva.
Ručně opracované podlahy

PATINOVÁNÍ
Kontrastní barvy lávových kamenů nebo perleťový
lesk – uměle patinované podlahy nacházejí
inspiraci v přírodě. Charakteristická výrazná kresba
kartáčovaného povrchu ošetřená olejem Live
Natural vám umožní vnímat podlahu všemi smysly.
Patinované desky BOEN se dodávají ve dvou
variantách: 1) jako klasická prkna s optimálním
poměrem délky a šířky, nebo 2) jako široké, luxusní
desky Castle, které místnost opticky zvětšují.

Patinované podlahy

Dub Stone bílý

Dub Coral

Dub Alamo

Dub Shadow

Dub Pepper šedý

Dub Vintage bílý

Dub Espressivo bílý

Dub Epoca

Dub Espressivo

Dub Antique Brown

CHALET A CHALETINO
Podlahy typu Chalet a Chaletino jsou výrazným
interiérovým prvkem vhodným pro velké místnosti
v obytných i veřejných prostorách.
Desky BOEN Chalet dodáváme na míru vašich
místností. Nejdříve podle vašeho výkresu
vytvoříme návrh optimální šířky, délky a rozložení
jednotlivých desek, potom počkáme na váš souhlas
s návrhem, a teprve když ho obdržíme, tyto úžasné
desky vyrobíme.
Desky BOEN Chaletino mají délku 2750 mm a šířku
300 mm. Svými úctyhodnými rozměry zdůrazňují
velikost místnosti. Všechny čtyři hrany mají
mikrozkosení 1 mm × 45°.

Podlahy typu Chalet a Chaletino

Dub Old šedý

Dub Traditional bílý

Dub Sand

Dub Honey

Dub Antique hnědý

MÓDA
Všechno, jen ne průměrnost! Dubové povrchy
mají fascinující barvu a strukturu. Podlahy
z prken představují luxusní řešení pro každý
stylově zařízený interiér.
Úchvatná struktura dřeva a povrchová barva
dělají z 209 mm širokých prken tu nejlepší
volbu pro originální, luxusní interiéry. Podlahy
Dub Exquisite se při výrobě hoblují, brousí a
kartáčují v několika krocích. Před aplikací
povrchové úpravy Live Natural se jejich
textura zdůrazňuje barevným olejem.

Výběr módních podlah

Dub White Nights

Dub Blue Moon

Dub Sandy šedý

Dub Indian Summer

Dub Mystic Jungle

JAKÝ STYL
PREFERUJETE?
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STYLY

ČISTÝ
SEVERSKÝ

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

Severský styl se vyznačuje čistotou, jednoduchostí a neutrálními
barvami. Je inspirovaný jemným svitem severského slunce a má
blízko k přírodě. Nejlépe k němu ladí světlé dřevěné podlahy.

Moderní venkovský styl je uvolněný a vyzařuje z něho teplo a tradice.
Má kořeny ve venkovském životě, ale zároveň si udržuje moderní
vzhled. Jsou pro něj typické dřevěné podlahy s velmi osobitým hrubým
opracováním.

Sestavili jsme pro vás čtyři styly. Všechny jsou nadčasové a mají hluboké
historické kořeny. Projděte si všechny možnosti a varianty a nechte se jimi
inspirovat. Přáli bychom si usnadnit vám a zpříjemnit výběr té nejlepší
podlahy pro vaše bydlení.

MĚSTSKÝ
KONTRAST

KLASICKÁ
ELEGANCE

Městský kontrast umožňuje kombinovat povahově rozdílné
artefakty a vyznačuje se různorodými křivkami, pestrými barvami
a grafickými vzory. Nejlépe k němu pasují dřevěné podlahy
s šedivými a tmavě hnědými odstíny.

Klasická elegance je styl, ve kterém vládne vkus, klid a pořádek.
Využívají se luxusní materiály a nadčasové, vysoce kvalitní doplňky.
Tento styl nejlépe umocní elegantní dřevěné podlahy v barvách od
zlaté po tmavě hnědou.

SEVERSKÝ STYL
Čistý, jednoduchý, neutrální. Bez rušivých elementů. Je inspirovaný jemnými
barvami severské přírody, které působí v interiéru chladivým dojmem. Prim
v něm hraje světlé dřevo. Nechte se unášet na vlně severské přirozenosti!

SEVERSKÝ
STYL

Dub Concerto bílý, dlouhý pás,
Live Pure

SEVERSKÝ
STYL

SEVERSKÉ
PODLAHY
Tyto podlahy jsou
světlejší a vytvářejí
klidnou a vzdušnou
kulisu pro interiéry
zařízené v severském
stylu.

PODLAHY
VHODNÉ
PRO TENTO
STYL:

Podlahy v severském stylu mají matný
povrch díky přírodnímu oleji nebo
matnému laku. Často jsou ošetřeny
bílým pigmentem, který tlumí tóny
původní barvy. Širší desky se sraženými
hranami zdůrazňují dlouhé linie a
podtrhují čistotu tohoto stylu. Pro tento
styl jsou vhodné rovněž parkety
s jemným, světlým povrchem.
Všechny podlahy v severském stylu najdete na straně 74.

SEVERSKÝ
VZHLED
Dub Stone bílý

Jasan Polar

SEVERSKÝ
STYL

VE ZKRATCE
SEVERSKÝ STYL
Vychází ze skandinávského designu z 50.
let minulého století. Jeho cílem je vnášet
krásu do každodenního života pomocí
účelného, jednoduchého a inovativního
designu.
˃ Rostliny a listy jsou poslové přírody
˃ Jednobarevný styl je prostý a čistý
˃ Nové kombinace keramiky, mramoru
a dřeva
˃ Důležitost kvality ruční práce
˃ Podlahy jsou světlejší a vytvářejí klidnou a
vzdušnou kulisu pro interiéry zařízené
v severském stylu

Předměty, které dotváří náladu
stylu:
1 | Šperkovnice, Louise Christ (Menu)
2 | Džbánky, FermLiving
3 | Jasan Andante bílý, prkno, Live Pure
4 | Dub Andante bílý, prkno Castle, Live Pure
5 | Lustr Lullaby Lightyears, Monica Förster.
6 | Lehátko Ask, Anita Johansen (Menu)
7 | Ikonické křeslo Vejce, Arne Jacobsen (Fritz Hansen)
8 | Stolní hodiny, Kähler – Ora
9 | Miska, Kristine Five Melvaer.
10 | Dub Pearl, dlouhý pás
11 | Věšák Copenhagener, Lise Vilslev

SEVERSKÝ
STYL

Chalet
Desky Chalet s délkou až čtyři metry a šířkou
až 395 mm vytvoří ve vašem domově
jedinečnou atmosféru čistoty a klidy.
U podlah v severském stylu doporučujeme
vybírat ze světlejších odstínů.
Desky BOEN Chalet dodáváme na míru vašich
místností. Vždy nejprve podle výkresu vašich
prostor vytvoříme návrh optimální šířky,
délky a rozložení jednotlivých desek.

PODLAHA

SEVERSKÝ
STYL

Dub Traditional, Chalet

SEVERSKÝ
STYL

Jasan bílý,
prkno Live Pure

SEVERSKÝ
STYL

PODLAHY

Dub Warm Cotton, prkno Castle

Live Pure

Přírodní podlahy
Podlahy v severském stylu jsou světlé a přírodní. Barvy
nejsou křiklavé. Naopak vytvářejí v pokoji atmosféru klidu
a harmonie. Pokud chcete svůj interiér zařídit v severském
stylu, inspirujte se přírodou. Obklopte se barvami
skandinávské krajiny a vyberte si z podlah se světlým
povrchem.
Jasan bílý, Live Pure
Pokud toužíte po jednoduchosti a čistotě, pak je nejlepší
zvolit světlou, až téměř bílou barvu s matným povrchem.
Bílé zbarvení desek v severském stylu vytváří nádherný
kontrast s černým nábytkem nebo s tmavými zdmi, které
přicházejí do módy.

SEVERSKÝ
STYL

Pusťte si domů přírodu
Nejsnazší způsob, jak svému bydlení vtisknout
severský styl, je využít přírodní materiály, jako
dřevo, vlnu a bavlnu. Obklopte se přírodními
materiály ve světlých barvách. Kombinace
dřevěné podlahy a oken sahajících od podlahy
ke stropu smývá hranice mezi vnitřkem a
venkem. Blíže k přírodě už být nemůžete.
Dub White Nights
Hluboce kartáčovaný bělavý povrch
s viditelnými suky dodává této podlaze
jedinečnost. Užívejte si tuto přirozenou krásu
každý den!

PODLAHA

SEVERSKÝ
STYL

Dub White Nights, prkno Castle

SEVERSKÝ
STYL

KOLÁŽ STYLU
Designéři společnosti BOEN využívají při práci
na svých projektech koláže stylu, což jsou
kolekce barev, obrázků a zajímavých
materiálů s různou strukturou a někdy i textu.
Jednotlivé prvky dohromady vytvoří jasnou,

hmatatelnou představu o celkovém stylu. Je to
takové názorné vyjádření myšlenky a ducha
stylu. Inspirujte se koláží, kterou vytvořila Gudy
Herder pro severský styl.

0
GUDY RADÍ
SE SEVERSKÝM
VZHLEDEM
Koláž severského stylu čerpá
inspiraci z poklidné skandinávské
přírody. Rostliny a listy jsou odkazem
na severskou krajinu. Barvy
a materiály vykazují minimalistické
tendence, ale zároveň v sobě nesou
jemný dotyk přírody.

Nálada severského stylu

• Šálek kávy je symbolem
spokojenosti

• Rostliny a listy jsou poslové
přírody

• Jednobarevný styl je prostý
a čistý

• Nové kombinace keramiky,
mramoru a dřeva

• Stříbro dodává chladnější
vzhled

• Důležitost kvality ruční práce

Předměty, které dotváří
náladu severského stylu
1 | Skleněné lahve, navrhl Andreas
Engesvik
2 | Osvětlení, edice Follow Me od Inmy
Bermúdez pro Marset
3 | Černá soustava polic, Heidi
Lerkenfeldt Photography
4 | Modrá pohovka Braid, autor Lisa
Hilland
5 | Keramické vázy Parasol, autor
Designstudio pro Pulpo
6 | Tematický panel, naaranžovala Lotta
Agaton
7 | Zátiší s keramikou, Mikkel
Mortensen Photography
8 | Zelený stůl, autor Alt pro damerne.
9 | Vzorky tkaniny, autor Jab Anstoetz
10 | Vzorky barev, autor Farrow & Ball
11 | Keramické obklady, autor Coem

MODERNÍ
VENKOVSKÝ STYL
Pohodlný a příjemný. Z pokojů dýchá charakter a teplo domova.
Podlahy se širokými, nahrubo opracovanými deskami a jemnými
barvami v sobě mají kouzlo venkova a vytvářejí místo, kde jsou
všichni vítáni a cítí se příjemně.

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

Dub Animoso, prkno, prkno 181, prkno Castle

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

PODLAHY VE
VENKOVSKÉM
STYLU
Podlahy v moderním venkovském
stylu se vyznačují svou texturou a
osobitostí.

PODLAHY
VHODNÉ PRO
TENTO STYL:
Buk Nature

Dub Andante,
Live Pure

Dub Andante

Dub Select

Dub Sand

Dub Honey

Dub Barrel

Dub Smoked,
Live Pure

Dub Ebony

Podlahy ve venkovském stylu působí dojmem
letitého použití a mají výraznou texturu. To
přispívá k příjemné, hřejivé atmosféře.
Dodávají se v mnoha různých barvách od
světlejší „omšelé“ bílé po tmavší starožitný
vzhled. Pro zdůraznění teplých tónů dřeva je
nejvhodnější olejová povrchová úprava.

Všechny podlahy ve venkovském stylu najdete na straně 75.

Dub Espressivo, prkno 181

MODERNÍ
VENKOVSKÝ
VZHLED

Dub Epoca

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

VE ZKRATCE
MODERNÍ VENKOVSKÝ
STYL
Dub Vivo

Tento styl staví na tradici, trvalých hodnotách
a na využití přírodních materiálů. Je vlídný,
osobní a komfortní.
˃

Tento neustále se vyvíjející styl kombinuje
jemný a hřejivý vzhled s lidovými prvky.
Vzniká tak pozoruhodné spojení nostalgie
a moderního stylu.

˃

Důležitými materiály jsou len, sisal a ratan.

˃

Barvy jsou kouřově pastelové.

˃

Podlahy jsou výrazné a osobité.

Jaké zvolit barvy:

Venkovský nábytek a doplňky,
které si zamilujete
1 | Lustr Collage, Louise Campbell (Louis Poulsen)
2 | Polštář, Bloomingville
3 | Dub šedý Harmony, prkno
4 | Dub Indian Summer, prkno Castle
5 | Nástěnné hodiny Marble, Menu
6 | Vzorky barev, Bruguer / Akzo Nobel
7 | Rohož Snekkersten, Ikea
8 | Dub Mystic Jungle, prkno Castle
9 | Závěsné světlo Jam Jar, Piet Hein Eek
10 | Stolní servis Alice, Feinedinge
11 | Vozík Råskog, Ikea
12 | Dub Animoso bílý, prkno Castle

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

Jako by se zastavil čas
Podlaha, která protepluje místnost. Dub Vivo
je podlaha s hrubým vzorem a mimořádným
charakterem, která přemění pokoj v útulné
místo s příjemnou, hřejivou atmosférou. Pro
umocnění její výjimečnosti doporučujeme
kombinaci tří šířek desek.

PODLAHA

MODERNÍ
VENKOVSKÝ STYL

Dub Vivo, prkno, prkno 181, prkno Castle

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

Dub Basic, Prestige

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

PODLAHY

Dub Stone bílý, prkno

Svěží kombinace
Dub Basic Prestige je podlaha, která vyzdvihuje všechny
krásy dubového dřeva. Je originální svými barevnými
kontrasty. Teplé zlatavé pruhy střídají pruhy téměř bílé
a společně působí vesele a pohodově. Tuto podlahu si
snadno zamilujete.
Dub Stone bílý
Kartáčovaný povrch se suky, které nenápadně vykukují zpod
bělavého povrchu, dobře sedí k pohodovému životnímu
stylu. Chcete ze svého domova udělat útulné místečko? Pak
si vyberte Dub Stone bílý.

MODERNÍ
VENKOVSKÝ STYL

Dub Alamo, dlouhý pás

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

Jako by se zastavil čas
Starožitný vzhled podlahy Dub Alamo vnáší
do pokojů teplo a útulnost tak typickou pro
moderní venkovský styl. Navíc úžasně
kontrastuje s moderními doplňky.

PODLAHA

MODERNÍ
VENKOVSKÝ

KOLÁŽ STYLU
Designéři společnosti BOEN využívají při práci
na svých projektech koláže, což jsou kolekce barev,
obrázků a zajímavých materiálů s různou strukturou
a někdy i textu. Jednotlivé prvky dohromady vytvářejí
jasnou, hmatatelnou představu o celkovém stylu. Je

to takové názorné vyjádření myšlenky a ducha stylu.
Inspirujte se koláží, kterou Gudy Herder vyjádřila
povahu moderního venkovského stylu.

GUDY RADÍ
S VENKOVSKÝM
VZHLEDEM
Z koláže venkovského stylu je cítit
bohémství a vliv Hippies. Dejte
pozor, aby tradice a současnost byly
správně vyvážené. Zútulněte interiér,
dodejte mu dotyk romantiky a klaďte
důraz na přirozený způsob života.

Nálada venkovského
stylu:
• Úhledné květinové
a kašmírové vzory
• Hojně využijte přírodní
materiály, jako len a vlnu
• Vytvořte kontrast pomocí
keramických a porcelánových
obkladů
• Lidové prvky, zejména se
zlatým a měděným zdobením
• Výzdoba z tmavých sušených
květin

Předměty, které dotváří
náladu stylu
1 | Lněný ubrus, Anna Gillar
2 | Vzorky látky, Liberty London
3 | Terakotové vázy, edice
Gardenias od Jaimeho Hayona
4 | Kožešinové křeslo, Dwell
5 | Vzorky barvy, Bruguer / Akzo
Nobel
6 | Living w/pouff, Boligmagasinet
7 | Vzorky keramiky, White Atelier
Ceramics
8 | Pohovka, Blanc d'Ivoire

MĚSTSKÝ KONTRAST
Pohrajte si s barvami, tvary a s funkcí. Kombinujte materiály a vzory.
Vyberte podlahu, která prozáří a prohřeje interiér zařízený v tomto
osobnímu stylu, v němž platí, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

MĚSTSKÝ
KONTRAST

Dub Arizona, Prestige, vzor Herringbone

MĚSTSKÝ
KONTRAST

MĚSTSKÉ
PODLAHY
Barvy dřeva vhodné pro tento
styl začínají u šedivé a končí
u tmavě hnědé.

PODLAHY
VHODNÉ PRO
TENTO STYL:
Dub Mild šedý

Dub Blue Moon

Dub Mystic Jungle

Dub Espressivo

Ořech,
Live Pure

Dub Antique hnědý

Dub Smoked,
Live Pure

Dub Lava

Dub Chalk černý

Podlahy v tomto stylu mají mužnější výraz. Svou
strukturou a vzorem připomínají materiály
používané v městském prostředí: beton, asfalt,
cihlu a kámen. Ořechová podlaha s aurou
padesátých let k tomuto stylu také perfektně
ladí.

Všechny podlahy v městském stylu najdete na straně 76.

Americký ořech, prkno,
Live Pure

VZHLED
MĚSTSKÝ
KONTRAST

Dub Antique hnědý

MĚSTSKÝ
KONTRAST

VE ZKRATCE
MĚSTSKÝ KONTRAST
Vznikl v polovině minulého století z moderního
stylu v poválečné Americe.
˃ Hravý, svobodný styl, který experimentuje
s tvary, barvami a umělými materiály
˃ Tvary jsou aerodynamické a geometrické,
s různorodými křivkami
˃ Z materiálů je významný sklolaminát a plast,
ale také kov a keramika
˃ Dřevo má obvykle teplé tmavé a poslední
dobou i šedé odstíny

Dub Pepper šedý

˃ Převažují výrazné barvy a odvážné grafické
prvky

Podlahy a doplňky ve stylu městský
kontrast probudí váš pokoj k životu!
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

Křeslo Lounge Deluxe, Verner Panton (Verpan)
Svícen, &Tradition
Plastová židle Eames DAW, Vitra
Americký ořech Andante, dlouhý pás
EJ280 v patinované kůži, Erik Jørgensen
Lustr Plane Short, Tom Dixon
Polštář, Jonathan Adler
Váza Alba, Anna Kraitz (Design House Stockholm)
Dub Jasper hnědý, Chaletino

Dub Chalk černý, prkno Castle

Temné barvy
Zaujměte výběrem jednoho z nejtmavších odstínů podlah BOEN.
Dub Chalk černý působí moderně a tajuplně. Pro kontrast přidejte
světlé doplňky a váš interiér zaručeně všechny ohromí.

Typicky městský styl
Podlaha Dub Graphite se perfektně hodí do interiéru ve stylu
městského kontrastu. Je to skvělá volba pro ty, kdo chtějí podlahu
s výrazným charakterem.

MĚSTSKÝ
KONTRAST

Dub Graphite, prkno Castle

PODLAHY

MĚSTSKÝ
KONTRAST

Dub Antique hnědý, prkno Castle

MĚSTSKÝ
KONTRAST

PODLAHY

Dub Horizon, prkno Castle

Zpátky ke kořenům
Čím dál víc se toužíme vrátit k jednoduššímu, tradičnímu
způsobu života. Přitahují nás dějiny, příroda a opravdovost.
Ručně vyráběné desky
Dub Antique hnědý je jedna z podlah, jejichž výrobou
strávíme spoustu času, abychom jim dodali hrubě
opracovaný, opotřebovaný vzhled. Důkladně rovnáme
a vyhlazujeme povrch a s citem ošetřujeme suky.
Výsledkem jsou působivé podlahy, které mají vlastní duši.

MĚSTSKÝ
KONTRAST

Expresivní černá
Ať už máte tmavé barvy rádi, nebo ne,
nemůžete popřít, že černá vládne světu
interiérového designu. V současnosti se
černá nepoužívá jen na nábytek a doplňky,
ale na všechno – od podlahy po strop.
Dub Ebony
Pro tento trend je jako stvořená nová
podlaha Dub Ebony – černočerný
kartáčovaný povrch s patrnou kresbou
dřeva.

PODLAHA

MĚSTSKÝ
KONTRAST

Dub Ebony, prkno Castle

MĚSTSKÝ
KONTRAST

KOLÁŽ STYLU
Designéři společnosti BOEN využívají při práci na
svých projektech koláže stylu, což jsou kolekce barev,
obrázků a zajímavých materiálů s různou strukturou
a někdy i textu. Jednotlivé prvky dohromady vytvoří
jasnou, hmatatelnou představu

o celkovém stylu. Je to takové názorné vyjádření
myšlenky a ducha stylu. Inspirujte se koláží, kterou
Gudy Herder vyjádřila styl městského kontrastu.

GUDY RADÍ
S MĚSTSKÝM
VZHLEDEM
Při vytváření koláže stylu městského
kontrastu v sobě musíte probudit ty
nejodvážnější a nejbarvitější
představy. Experimentujte s tvary a
materiály. Nebojte se odvážného
designu a nezapomeňte se inspirovat
městským prostředím.

Nálada stylu
• Svoboda a obrovská
energie města

• Pravidla jsou od toho, aby
se porušovala

• Výrazné barvy, odvážné
tvary

• Pro klidnější atmosféru
vyberte tmavší tóny

• Libovolné a flexibilní
využití materiálů.

Předměty, které dotváří
náladu stylu
1 | Červená pohovka, Moroso
2 | Černé křeslo, Tropicalia od
Patricie Urquiola pro Moroso
3 | Deka, Mandal Veveri
4 | List, Zara Home
5 | Zelená pohovka, Krakvik
D'Orazio pro Elle Decoration
6 | Čalouněné židle, Coordonné
7 | Oranžová sklenice, Zara Home
8 | Látky, Coordonné

KLASICKÁ ELEGANCE
Syté barvy prozáří a proteplí interiér, který se vyznačuje důstojností a
pořádkem. Luxusní podlahy podtrhují eleganci pokojů. Položte podlahu tak,
aby vynikla struktura dřeva. Je to nadčasový styl s inovativními prvky.

KLASICKÁ
ELEGANCE

Třešeň Nature, Prestige, vzor Herringbone

KLASICKÁ
ELEGANCE

KLASICKÉ
PODLAHY
Barvy dřeva vhodné pro klasický
styl začínají u žluté a oranžové
přes teplé odstíny hnědé až po
téměř černou.

PODLAHY
VHODNÉ PRO
TENTO STYL:
Buk Nature

Dub Andante,
Live Pure

Dub Andante

Dub Select

Dub Sand

Dub Honey

Dub Barrel

Dub Smoked,
Live Pure

Dub Ebony

Podlahy ve stylu klasické elegance se dodávají
jako dlouhé pásy nebo prkna. Vhodnější jsou
jemné, elegantní vzory. Povrch může být
olejovaný i lakovaný. Nejlépe se k tomuto stylu
hodí tradiční 2vrstvé podlahy s klasickými vzory,
jako Herringbone nebo Basket Wave.

Všechny podlahy v klasickém stylu najdete na straně 77.

Luxusní podlaha, která
vydrží desítky let.

Dub Nature Maxi, vzor Herringbone

Kdo by mohl přehlédnout
tento netradiční lustr?

KLASICKÁ
ELEGANCE
VZHLED
Zvolte jemné materiály, které budou
ladit s jedinečnou atmosférou podlahy.

Select, vzor Herringbone

VE ZKRATCE

KLASICKÁ
ELEGANCE

KLASICKÁ ELEGANCE
Má původ ve starověkém Řecku a Římě. Vyznačuje
se pořádkem, symetrií, rovnováhou a harmonií.
˃ Využívá výrazných doplňků, jako jsou
moderní obrazy nebo impozantní koberce.
˃ Kombinuje teplé a tmavé barvy s novými,
neutrálnějšími tóny.
˃ Nábytek nese prvky baroka, rokoka a
klasicismu.
˃ Materiály vytváří nádherné vzory, například
květinové, pruhované nebo šachovnicové.
˃ Barvy dřeva začínají u zlatých odstínů, přes
teplé tóny hnědé až po téměř černou.

Dub Honey

Kombinujte klasické vzory a předměty
s výjimečnými doplňky a netradičními detaily.

Tyto podlahy a doplňky
umocňují klasickou
a elegantní atmosféru:
1 | Dub Select, Prestige, vzor Herringbone
2 | Lustr Crescent, Lee Broom.
3 | Tapetový vzor Crown Ash Branch Natural, Aallen
Braithwaite
4 | Pohovka Caine Settee, Jonathan Adler
5 | Americký ořech Andante, prkno
6 | Rozřezané sklenice na víno, Lee Broom
7 | Dub Sand, prkno Castle
8 | Zlacená váza, Bloomingville
9 | Dub Honey, Finesse

KLASICKÁ
ELEGANCE

Luxusní dojem
Všimněte si krásy podlahy Dub Cordoba
(prkno). Její přirozená, sytá, tmavě hnědá
barva krásně zapadá do klasického stylu
a je nadčasová.
Pro vyladění interiéru zvolte doplňky
se zemitými a světlými barvami. Přírodní
materiály, jako hedvábí a len ještě umocní
luxusní vzhled.

PODLAHA

KLASICKÁ
ELEGANCE

Dub Cordoba, prkno

KLASICKÁ
ELEGANCE

Dub Mild šedý, prkno Castle
Live Pure

KLASICKÁ
ELEGANCE

PODLAHY

Dub Sand, prkno Castle

Potřeba odpočinku
V designu, kterým se dnes doma obklopujeme, se
zrcadlí naše touha po vnitřním klidu a vrozená
potřeba vyjádřit své pocity.
Nová harmonická paleta barev není jen krásná
a velmi pestrá, ale také dodává stylu klasické
elegance moderní nádech.
Dub Mild šedý
Dubová podlaha s výraznou strukturou prken, ze
kterých vyzařuje jemná, decentní elegance. Nový
neutrální odstín šedé, který vychází vstříc naší
přirozené touze po klidu.

Dub Nature, Chaletino

KLASICKÁ
ELEGANCE

Luxusní elegance
Dub Chaletino Nature dotváří luxusní ráz
pokoje. Mimořádné rozměry těchto desek
podtrhují velkolepost už tak velkých
místností. Krása a klid vyzařující z této
podlahy nikdy nevyjdou z módy.
Tato elegantní podlaha se svým čistým
vzhledem umožňuje kombinování se
současnými i budoucími designovými
trendy.

PODLAHA

KLASICKÁ
ELEGANCE

KOLÁŽ STYLU
Designéři společnosti BOEN využívají při práci na
svých projektech koláže stylu, což jsou kolekce barev,
obrázků a zajímavých materiálů s různou strukturou
a někdy i textu. Jednotlivé prvky dohromady vytvoří
jasnou, hmatatelnou představu

o celkovém stylu. Je to takové názorné vyjádření
myšlenky a ducha stylu. Inspirujte se koláží, kterou
Gudy Herder vyjádřila styl klasické elegance.

GUDY RADÍ
S KLASICKÝM
VZHLEDEM
Při vytváření koláže ve stylu klasické
elegance používejte jen ty
nejkvalitnější materiály. U tohoto
stylu je důležité najít rovnováhu a
harmonii mezi jednotlivými prvky.
Barvy jsou většinou tlumené, ale
interiér můžete oživit pomocí
výrazných vzorů.

Nálada stylu

• Pro dotvoření dojmu
z interiéru použijte linky
z prvotřídních materiálů
Dub Honey

• S růžemi všech barev
a tvarů dosáhnete vždy
skvělých výsledků

• Použijte nějaký odvážný
barevný doplněk

• Z obrazů musí vyzařovat
pořádek a symetrie

Předměty, které dotváří
náladu stylu
1 | Křeslo Joseph, Blanc d'Ivoire
2 | Modrá tkanina a tapeta,
CasaDecor
3 | Žlutá židle, CasaDecor
4 | Stolní servis, Becara
5 | Vzorky tapet, Farrow & Ball
6 | Tartan, Bemz
7 | Hnědá tkanina, Chivasso

JAK VYBRAT
PODLAHU
Při výběru podlahy je třeba zvážit několik hledisek.
Rozdělili jsme výběr do čtyř kroků, s jejichž pomocí si
snáze vyberete tu správnou podlahu.

1

2

VÝBĚR STYLU

VÝBĚR BARVY

Většina z nás neinklinuje bezvýhradně jen k jednomu stylu.
Při prohlížení čtyř stylů popsaných v tomto katalogu jste si ale
možná všimli, že jeden z nich je vám bližší než ostatní.
Doporučujeme vám se pro jeden z nich rozhodnout, aby se
zúžil výběr podlah, mezi kterými se budete dále rozhodovat.
Který styl ve vás vyvolal nejpříjemnější pocity? Kde byste se
cítili doma?

Každý typ dřeva má svou charakteristickou barvu. Podlahy
BOEN se vyrábějí v obrovském množství barev a odstínů,
od světlých po tmavé, aby ladily s různými styly interiérů.

SEVERSKÝ STYL

MODERNÍ VENKOVSKÝ

MĚSTSKÝ KONTRAST
KLASICKÁ ELEGANCE

Jak by vypadala podlaha, o které uvažujete, to můžete zjistit v naší
digitální předváděcí místnosti na www.boen.com/products
SLEDUJTE NÁS na sociálních sítích a blozích! Získáte informace o
novinkách, našich aktivitách. nových produktech, dále technické
informace, tipy a inspiraci pro vašeho vysněného stylu bydlení.

Facebook
facebook.com/boenflooring

3

Instagram
@boenflooring

Pinterest boenflooring

Youtube boenflooring

4

VÝBĚR FORMÁTU

VÝBĚR POVRCHU

Dojem z velkých pokojů podtrhují velké desky. Můžete si zvolit
i tradiční třílamelový vzor, který zdůrazňuje přirozenou
variabilitu barev každého typu dřeva. A v neposlední řadě jsou
tady naše dvouvrstvé parkety s jednolamelovým vzorem, které
můžete poskládat do různých vzorů. Další informace najdete
také na straně 78.

Podlahy ošetřené olejem podtrhují charakter dřeva a
přinášejí velmi přírodní vzhled. Lakované povrchy jsou zase
méně náročné na údržbu. Můžete si vybrat lesklý nebo
matný povrch. Další informace najdete na straně 79.

Live Satin

Live Matt

Live Natural

Live Pure

KROK

BARVY PRO SEVERSKÝ STYL
Čísla označují formáty dostupné v dané barvě. Více informací na straně 78.
Symboly označují povrchové úpravy dostupné v dané barvě. Více informací na straně 79.

Jasan bílý, Live Pure

Jasan Polar

Jasan Andante bílý

Jasan, Live Pure

Jasan Andante/Nature

Jasan Animoso

Jasan Marcato/Baltic

Kanadský javor Andante

Kanadský javor Animoso

Dub Andante bílý, Live Pure

Dub Stone bílý

Dub Concerto/Baltic bílý

Dub Concerto bílý, Live Pure

Dub Warm Cotton

Dub šedý Harmony

Dub Pearl

Dub White Nights

Dub Coral

Dub Andante/Nature bílý

Dub Andante/Nature, Live Pure

Dub Animoso/Rustic, Live Pure

Dub Traditional bílý

Dub Animoso bílý

Dub Fineline bílý

Dub Old šedý

Dub Finale, Live Pure

Buk Andante/Nature

Dub Adagio/Select

Dub Nature Maxi Herringbone

Dub Andante/Nature

BARVY PRO MODERNÍ VENKOVSKÝ STYL
Čísla označují formáty dostupné v dané barvě. Více informací na straně 78.
Symboly označují povrchové úpravy dostupné v dané barvě. Více informací na straně 79.

Jasan Marcato bílý

Jasan Animoso

Kanadský javor Animoso

Dub Stone bílý

Dub Pearl

Dub Coral

Dub Animoso/Rustic, Live Pure

Dub Vivo, Live Pure

Dub Traditional bílý

Dub White Nights

Dub Old šedý

Dub Finale, Live Pure

Dub Pale bílý

Dub šedý Harmony

Dub Vintage bílý

Dub Finale/Basic

Dub Animoso/Rustic

Dub Vivo

Dub Epoca

Dub Golden Valley

Dub Traditional

Dub Alamo

Dub Indian Summer

Dub Honey

Dub Espressivo

Dub Barrel

Dub Antique

Dub Mystic Jungle

Dub Jasper hnědý

Dub Pepper šedý

BARVY PRO STYL MĚSTSKÝ KONTRAST
Čísla označují formáty dostupné v dané barvě. Více informací na straně 78.
Symboly označují povrchové úpravy dostupné v dané barvě. Více informací na straně 79.

Dub Mild šedý

Dub Sandy šedý

Dub Sand

Dub Horizon

Dub Blue Moon

Dub Fineline

Dub Epoca

Dub Espressivo

Dub Toscana

Merbau

Ořech, Live Pure

Dub Graphite

Dub Mystic Jungle

Dub Shadow

Dub Smoked, Live Pure

Dub šedý Pepper

Dub Jasper hnědý

Dub Antique Brown

Dub Stone

Americký ořech Baltic

Ořech Animoso/Rustic

Ořech Andante/Nature

Dub Lava

Dub Oregon

Dub Cordoba

Dub Smoked Andante/Nature

Dub Smoked Fineline

Dub Chalk černý

Dub Ebony

Dub Noir

BARVY PRO STYL KLASICKÁ ELEGANCE
Čísla označují formáty dostupné v dané barvě. Více informací na straně 78.
Symboly označují povrchové úpravy dostupné v dané barvě. Více informací na straně 79.

Buk Bellevue

Dub Nature, Live Pure

Dub Andante, Live Pure

Buk Andante/Nature

Dub Finale/Basic

Třešeň American Andante/Nature

Dub Adagio

Dub Select

Dub Nature Maxi Herringbone

Dub Andante/Nature

Dub Mild šedý

Dub Sandy šedý

Dub Horizon

Dub Sand

Dub Arizona

Dub Honey

Dub Toscana

Merbau

Dub Barrel

Ořech Animoso/Rustic

Dub Smoked, Live Pure

Ořech Andante/Nature

Dub Stone

Dub Smoked Nature

Dub Cordoba

Dub Oregon

Dub Smoked Andante

Dub Chalk černý

Dub Ebony

Dub Noir

KROK

FORMÁTY
DESEK BOEN

NAŠE FORMÁTY
01 TRAFFIC 12,5 × 70 × 590 mm

06

PRKNO 14 × 138 × 2200 mm

02 PRESTIGE 10 × 70 × 590 mm

07

PRKNO 14 × 181 × 2200 mm

03 MAXI 10,5 × 100 × 833/1000 mm

08

PRKNO CASTLE 14 × 209 × 2200 mm

04 FINESSE 10,5 × 135 × 1350 mm

09

CHALETINO 20 × 300 × 2750 mm

05 DLOUHÝ PÁS TŘÍLAMELOVÝ 14 × 215 × 2200 mm

10

CHALET 20 × 200 – 395 × 2000 – 4000 mm

DVOUVRSTVÉ PARKETY

* Třídy odolnosti podlah BOEN : V závislosti
na místu aplikace jsou naše parketové podlahy
vystaveny různé zátěži. Aby podlaha očekávanou
zátěž vydržela, je třeba zvolit správnou tvrdost
dřeva, šířku desek, strukturu, tloušťku svrchní
vrstvy a povrchovou úpravu (lakovanou nebo
olejovanou).

TŘÍVRSTVÉ PARKETY

Třída odolnosti 1, běžná: Dřevěné podlahy
v obytných prostorách, vystavené běžné zátěži.
Výjimka: Mokré a vstupní prostory.
Třída odolnosti 2, střední: Dřevěné podlahy
v obytných a kancelářských prostorách,
v zasedacích místnostech atd., vystavené běžné
zátěži.

Třída odolnosti 3, vysoká: Dřevěné podlahy
v prostorách s velkým pohybem osob, jako jsou
například obchody, restaurace, vstupní prostory,
školy, konferenční sály, taneční sály atd.
Zkosení 2V:
Zkosená hrana na dlouhých stranách desky.
Zkosení 4V:
Zkosená hrana na všech čtyřech stranách desky.

POVRCHY
Společnost BOEN klade ve všech fázích výroby velký důraz na ochranu
životního prostředí. Používané laky ani oleje neuvolňují látky nebezpečné
pro člověka nebo životní prostředí. BOEN nabízí svým zákazníkům
širokou škálu povrchových úprav.

LAK LIVE PURE

OLEJ LIVE NATURAL

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.

Live Natural je přírodní povrchová úprava s obsahem
slunečnicového, ostropestřecového nebo sójového oleje a
přírodních vosků (karnaubského a kandelilového).
Dvojnásobná aplikace na speciální výrobní lince zajišťuje
hluboké vsáknutí oleje do dřeva.
Póry dřeva nasáknou olej a sušení probíhá ve zcela
přirozených venkovních podmínkách procesem zvaným
Air-Plus. Podlaha je mnohem odolnější vůči tekutinám
než konkurenční výrobky.

LAK LIVE SATIN

LAK LIVE MATT

Velmi odolná šestivrstvá hedvábná povrchová úprava
aplikovaná při výrobě. Výrazně snižuje nároky na péči
a zvyšuje odolnost podlahy. Povrch Live Satin je
vytvrzovaný UV zářením a neuvolňují se z něj žádné
nebezpečné látky nebo plyny.

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.
Laky Live Satin a Live Matt
dodává společnost Bona.

Ochrana od

Chráněno značkou

DOKONALOST
DO NEJMENŠÍHO DETAILU
Díky doplňkům vyrobeným na míru budou vaše podlahy jednoduše dokonalé.
V naší nabídce doplňků najdete vše, co budete při instalaci podlahy
potřebovat a vše, co pozvedne její vzhled k dokonalosti. Nabídku doplňků
najdete na www.boen.com.

Lišty v barvě podlahy
opticky zvětšují pokoje.

PODLAHOVÉ LIŠTY
Podlahové lišty se vyrábějí
z parketových desek BOEN,
z masivního dřeva, s dýhou nebo
v tradičním německém profilu.
Kompletní nabídku najdete
na www.boen.com

Znak dokonalosti –
schodiště, které ladí
s podlahou.

BOEN nabízí parketové podklady, vhodné
nástroje pro instalaci a kompletní sortiment
podlahových lišt a obkladů schodů.

OBKLADY SCHODŮ
Obklady v tloušťkách 10 a 14 mm se
vyrábějí z podlahových parket BOEN.

ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBA
Aby vám dřevěná podlaha dlouho a dobře sloužila, nabízíme vám kompletní
sortiment čisticích a údržbových prostředků ke kterémukoli povrchu, který si
vyberete.
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).

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.

Když je nutné podlahu vytřít, použijte prostředek vhodný pro

Více informací a rad k čištění
a údržbě najdete
na www.boen.com a na našem
Youtube kanálu.

OCHRANA PŘÍRODY
Dřevěná podlaha je přírodní produkt. Ve společnosti BOEN
si uvědomujeme, že jako zpracovatelé dřeva máme velkou
zodpovědnost.

CERTIFIKÁTY
Organizace Forest Stewardship Council (FSC) propaguje po celém světě ekologicky šetrný, společensky
prospěšný a ekonomicky reálný přístup k lesnímu hospodářství. Společnosti skupiny BOEN Group splňují
normy certifikace FSC, mají zavedený příslušný systém řetězového dohledu a dodávají výrobky s certifikací
FSC. Společnost BOEN dodává výrobky se značkou FSC Mix. Jsme držiteli následujících licencí: BOEN Bruk
(Norsko) FSC™ C051117, BOEN Parkett Deutschland (Německo) FSC™ C101713, BOEN Lietuva (Litva) FSC™
C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. www.fsc.org, FSC – značka zodpovědného
lesního hospodářství.

Certifikace Rainforest Alliance klade vysoké nároky na obchodníky, výrobce a majitele pozemků s cílem
prosazovat na celém světě zodpovědný přístup k lesnímu hospodářství.
www.rainforestalliance.org

Značku The Real Wood užívají pouze oprávnění výrobci sdružení v Evropské federaci výrobců parket
(FEP). Volba pravého dřeva přispívá k ochraně životního prostředí. Při výrobě, zpracování a
uskladnění dřeva se totiž spotřebuje mnohem méně energie, než u jiných materiálů.

Výrobky s pečetí Der blaue Engel (Modrý anděl) uvolňují velmi malé množství emisí, čímž přispívají
ke zdravotní nezávadnosti interiérů.

Suroviny, které ve společnosti BOEN zpracováváme, pochází
z udržitelného lesního hospodářství a z dalších kontrolovaných
zdrojů. Kromě toho závody BOEN, v souladu s normami známé
lesnické certifikační společnosti Forest Stewardship Council™ (FSC),
uplatňují systém řetězového dohledu (CoC).
Výrobní metody společnosti BOEN jsou oceňované pro jejich
kvalitu a maximální využití zdrojů. Dřevo je v krátkém čase
převezeno na pilu a pořezáno, aby proces sušení mohl začít co
nejdřív a předešlo se tak změnám v barvě. Dřevo schne
v řízených podmínkách. Díky tomu můžeme zaručit nejvyšší
stálost našich podlah.
Oproti masivním podlahám je výroba vícevrstvých podlah mnohem
úspornější. Tvrdé dřevo se totiž používá pouze pro nášlapnou
vrstvu. Tři pětiny parkety tvoří smrkové a borovicové dřevo.
Odřezky, které při výrobě přirozeně vznikají, se využívají k vytápění
závodu, vyhřívání sušicích pecí, ohřevu teplé vody k výrobě
palivových pelet.
Podlahy BOEN jsou vyrobené z přírodních materiálů. Naše úcta
k přírodě a snaha o udržitelné hospodaření se odráží v tom, jak
získáváme a zpracováváme suroviny. Stále hledáme nové
způsoby, jak zpracovávat suroviny co nejšetrněji
a nejohleduplněji.

Německé ocenění Modrý anděl dostala společnost BOEN za to, že
s naší výrobní technologií vzniká jen minimální množství odpadního
plynu, což přispívá ke zdravému prostředí v interiérech.

PORTFOLIO PODLAH BOEN
LEPŠÍ PŘEDSTAVU O
NAŠICH PRODUKTECH A
STRUKTUŘE NABÍDKY
ZÍSKÁTE POMOCÍ
VIRTUÁLNÍHO NÁSTROJE
PRO VÝBĚR NA
BOEN.COM/EN/
PRODUCTS

Dřevo je přírodní produkt. Některé druhy dřeva, například
buk, mají spíše jemnou strukturu. Jiné, jako dub, mají
výraznou strukturu, která přechází od jemné až po velmi
hrubou. Můžete si vybrat ze široké nabídky.

Dřevo je přírodní produkt. Dřevo každého stromu má svoji jedinečnou strukturu, proto žádný vzorek či obrázek nebude zcela
shodný s konečnou podobou podlahy. Chtěli bychom vás také upozornit, že barva podlahy se může změnit vlivem slunečního
záření. Obecně platí, že tmavší druhy dřeva získávají zlatavý odstín, zatímco světlejší podlahy naopak lehce tmavnou.
Popraskané suky jsou vyplněné tmelem, a mezi tímto tmelem a dřevem mohou vznikat drobné mezírky.

JEMNÁ STRUKTURA
rovnoměrný růst, jen malé suky, podélné
nebo příčné letokruhy.

JEMNÁ

VÝRAZNĚJŠÍ STRUKTURA
Přirozená struktura s malými až středními
suky, omezené spektrum barev bělového
dřeva.
VÝRAZNĚJŠÍ

HRUBÁ STRUKTURA
Výrazná struktura a intenzivní růst, větší
suky, bělové i jádrové dřevo, bohaté
spektrum barev.
HRUBÁ

ZAJISTĚTE SVÉ DŘEVĚNÉ
PODLAZE DLOUHOU
ŽIVOTNOST
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.
SPRÁVNÁ VOLBA:
TŘÍVRSTVÁ PARKETA

BOEN X-PRESS – TECHNOLOGIE PRO
RYCHLOU MONTÁŽ

 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?

Využijte technologie BOEN X-press locking, která spojuje čela
všech desek BOEN Clic.

 Jádro
Pečlivě vybrané pásy smrkového dřeva s příčnými nebo polopříčnými
letokruhy zaručují vysokou rozměrovou stabilitu.
 Podkladní vrstva
Podložka ze smrkové dýhy je vyrobená z jednoho kusu a zajišťuje
pevnou oporu.

˃ 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

Na dlouhé straně desek
používá BOEN standardní
zámek Clic.

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 25letou záruku.
Úplné informace o této záruce najdete na
našich stránkách www.boen.com.

BOEN stvrzuje své slovo
25letou zárukou.

BOEN X-press. Po přitlačení
desky dolů pružné pero
zapadne na místo a umožní
jednorázový pohyb.

PRVNÍ POMOC PRO
VAŠI PODLAHU
Na škrábance a skvrny je možné
použít speciální opravářskou
soupravu.
˃ Více informací najdete
na www.boen.com.
Pokud povrch vaší podlahy za léta
nasbíral spoustu viditelných skvrn, lze
jej snadno přebrousit a znovu
nalakovat nebo naolejovat.
Kontaktujte firmu, která vám
instalovala podlahu.

OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO DŘEVĚNOU PODLAHU
˃ Pokojové klima: Vlhkost 30 – 60 %. Používejte vlhkoměr a zvlhčovač, obzvlášť
pokud bydlíte v nízkoenergetickém domě. Ideální teplota je 18 – 21 °C.
˃

Instalace: Připevněte podlahu k podkladu.

˃

Ochrana: Chraňte svou podlahu před poškrábáním. U vchodu se přezouvejte
nebo zouvejte a na nohy nábytky nalepte zespodu plstěnou ochranu. Rozlité
tekutiny utřete co nejrychleji.

˃

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.
S případnými dotazy se obraťte na obchodní tým BOEN nebo na
firmu, která vám instalovala podlahu.

DŘEVĚNÁ PODLAHA A PODLAHOVÉ
TOPENÍ? ŽÁDNÝ PROBLÉM!
Tvrdé dřevo má vysokou tepelnou vodivost a skvěle se hodí pro
kombinaci s podlahovým topením. Mějte na paměti následující
informace:
˃ 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 a 21 °C
˃ Relativní vlhkost 30 – 65 %
˃ Nepoužívejte koberce. Působí jako izolace a brání přenosu
tepla do místnosti.

VÝROBCI A ADRESY
S. 7
Kuchyně, Vipp, www.vipp.com
Světla Beat Stout Pendant Black, Tom Dixon,
www.tomdixon.net
Kávovar Theo, Stelton, www.stelton.com
Černá
dřevěná kačenka Ducky, Normann Copenhagen,
www.normann-copenhagen.com

S. 25
Kancelářská židle, Arne Jacobsen, Series 7,
www.fritzhansen.com
Pracovní stůl Kant, Niel Holger Moormann,
www.moormann.de
Stolní lampa Nendo NJP, Louis Poulsen,
www.louispoulsen.com

S. 9
Polštářky Knot, Design House Stockholm,
www.designhousestockholm.com
Pohovka Matrizia, Moroso, www.moroso.it Vázy,
Lindform, www.lindform.se

S. 26/27
Krb, Gyrofocus, www.focus-creation.com Jídelní
stůl, Normann Copenhagen, www.normanncopenhagen.com
Lehátko, Bolia, www.bolia.com
Židle, Egon Eiermann, SE68, www.casjasanop.dk
Lampa, Arne Jacobsen, www
Rohož, www.imgrum.org
.louispoulsen.com

S. 11
Police, Steven Banken, www.stevenbanken.nl Přehoz
Chunky Knit Plaid, Bolia, www.bolia.com Dřevěná
miska Facts, Norr11, www.norr11.com
S. 12
Křeslo Vejce, Arne Jacobsen, www.fritzhansen.com
Jídelní stůl Nuur, Arper, www.arper.com
S. 14
Křeslo Barcelona Chair s podnožkou, Mies van der
Rohe, www.knoll.com
Křeslo, Antonio Citterio, B&B Italia,
www.bebitalia.com
S. 15
Černá drátěná židle, Charles and Ray Eames, Vitra,
www.vitra.com
Polštáře Benice, Lalé Lorain, www.lalelorain.com
S. 16
Křeslo Barcelona Chair s podnožkou, Mies van der
Rohe, www.knoll.com
Polštář, IKEA, www.ikea.com
S. 18
Stolek na kávu PK61, Poul Kjærholm, www.voga.com
S. 19
Křeslo Mammoth s podnožkou Norr11,
www.noorr11.com
Lampa, Louis Poulsen, www.louispoulsen.dk
S. 20
Hrníček, ferm LIVING, www.fermliving.com
Šperkovnice, Louise Christ, www.menu.as
Lustr Lullaby, Monica Förster, www.lightyears.dk
Lehátko Ask, design Anita Johansen, www.menu.as
S. 21
Křeslo Vejce, Arne Jacobsen, www.fritzhansen.com
Stolní hodiny Ora Kähler, www.kahlerdesign.com
Miska, design Kristine Five Melvær,
www.kristinefivemelvaer.com
Věšák, design Lise Vilslev, Copenhanger
S. 24
Barová židle, Hay, About a chair AAS322, www.hay.dk
Stůl, Hay, Loop Stand, www.hay.dk
Světla, Octo 4240, Secto Design, www.sectodesign.fi
Křeslo CH 25, Hans J. Wegner, www.carlhansen.de

S. 30
Židle Eames DSR, www.vitra.com
Drátěný koš, ferm LIVING, www.fermliving.com
S. 34/35
Světlo, design Louise Campbell, Louis Poulsen
www.louispoulsen.com
Polštář, Bloomingville, www.bloomingville.com
Mramorové nástěnné hodiny, Menu, www.menu.as
Stolní servis Alic”, design Feinedinge,
www.feinedinge.at
Vozík Råskog, IKEA, www.ikea.com
Pohovka Up, Gervasoni, www.gervasoni1882.it
Lamp, Foscarini, www.foscarini.com
S. 36/37
Dřevěná židle, Vienna Coffee House Chair, Thonet,
www.thonet.de
Kovová židle, Tolix, www.tolix.fr
Světlo Gras No. 304, Dopo Domani,
www.dopo-domani.com
S. 40/41
Židle, design Antonio Citterio, B&B Italia,
www.bebitalia.com
Koš, Eden Living, www.edenliving.de Přehoz, Avec,
Stoffkontor, www.stoffkontor.de Pillow rose,
Gervasoni, Eden Living, www.edenliving.de
S. 44
Křeslo Home & Garden, Cramer,
www.cramer-moebel.de
Deka, Avec, Stoffkontor, www.stoffkontor.de Stolek On
the Rock, ligne roset, www.ligne-roset.com
Vázy, Bolia, www.bolia.com
S. 46/47
Židle, Eames, Wire Chair, www.vitra.com Stůl About a
Table, Hay, www.hay.dk Stolní lampa Panthella,
Verner Panton, www.paustian.com
S. 48/49
Křeslo Lounge Deluxe, design Verner Panton, Verpan
www.verpan.com
Svícen, &tradition, www.andtradition.com Eames
Plastové křeslo DAW, Vitra, www.vitra.com Pohovka
EJ280 v patinované kůži, Erik Jørgensen, www.erikjorgensen.com
Lustr Plane Short, Tom Dixon, www.tomdixon.net Polštář,
design Jonathan Adler, www.jonathanadler.com Váza
Alba, Anna Kraitz, Design House Stockholm,
www.designhousestockholm.com

S. 50/51
Pohovka Togo, Ligne Roset, www.ligne-roset.com
Koberec Waterfall, Bolia, www.bolia.com
S. 56/57
Červená pohovka, Moroso, www.moroso.it
Černé křeslo Tropicalia, Patricia Urquiola, Moroso,
www.moroso.it
Deka, Mandal Veveri, www.100percentnorway.com
Botanické listy, Zara Home, www.zarahome.com
S. 60/61
Pohovka a křeslo Stay, Gubi, www.gubi.com Světlo
Carousel Brass, Lee Broom, www.leebroom.com
Stolek na kávu TS, Gubi, www.gubi.com
S. 62/63
Lustr Crescent Light, Lee Broom,
www.leebroom.com
Tapeta Crown Jasan Branch Natural, Allen
Braithwaite, www.allenbraithwaite.co.uk
Pohovka Caine Settee, design Jonathan Adler,
www.jonathanadler.com
Rozřezané sklenice na víno, Lee Broom,
www.leebroom.com
Zlacená váza, Bloomingville, www.bloomingville.com
S. 64/65
Pohovka Leonard, Minotti, www.minotti.com
Stolek na kávu Saarinen, Knoll International,
www.knoll-int.com
Světlo, Foscarini, www.foscarini.com
Polštáře, Minotti, Missoni Home, BoConcept,
Designers Guild
S. 66
Jídelní stůl Poltrona Frau, www.poltronafrau.com
Jídelní židle Beetle, Gubi, www.gubi.com
Světla Multi-Lite Pendant, Gubi, www.gubi.com
S. 68/69
Světla IC LIGHTS, FLOS, www.flos.com
Čajový vozíček Matégot Trolley, Gubi, www.gubi.com
Barová židle ML 42, Lassen, www.bylassen.dk
S. 70/71
Židle Joseph, Blanc d'Ivoire, www.blancdivoire.com
Žlutá židle, CasaDecor, www.casadecor.es
Vzory tapet, Farrow & Ball, www.farrow-andball.com

VŠE PĚKNĚ POHROMADĚ
Níže najdete seznam fotografií našich podlah v tomto katalogu.
Jasan Andante bílý, Live Pure
Jasan Andante bílý, Live Pure
Jasan Animoso
Jasan Live Pure
Jasan Live Pure
Jasan Polar
Jasan Polar
Jasan Polar
Buk Nature
Buk Nature
Třešeň American Andante
Třešeň American Nature
Třešeň Nature
Dub Alamo
Dub Alamo
Dub Andante
Dub Andante bílý
Dub Andante bílý, Live Pure
Dub Andante bílý, Live Pure
Dub Andante bílý, Live Pure
Dub Andante bílý, Live Pure
Dub Andante, Live Pure
Dub Andante, Live Pure
Dub Andante, Live Pure
Dub Animoso
Dub Animoso
Dub Animoso
Dub Animoso
Dub Animoso bílý
Dub Animoso bílý
Dub Animoso bílý
Dub Animoso bílý
Dub Animoso, Live Pure
Dub Animoso, Live Pure
Dub Antique Brown
Dub Antique Brown
Dub Antique Brown
Dub Antique Brown
Dub Antique Brown
Dub Antique Brown
Dub Antique Brown
Dub Antique Brown
Dub Antique Brown
Dub Barrel
Dub Barrel
Dub Basic
Dub Blue Moon
Dub Blue Moon
Dub Blue Moon
Dub Blue Moon
Dub Blue Moon
Dub Jasper hnědý
Dub Jasper hnědý
Dub Jasper hnědý
Dub Chalk černý
Dub Chalk černý
Dub Chalk černý
Dub Chalk černý
Dub Chalk černý
Dub Concerto bílý, Live Pure
Dub Concerto bílý, Live Pure
Dub Concerto bílý, Live Pure
Dub Coral
Dub Coral
Dub Coral
Dub Coral
Dub Cordoba
Dub Ebony
Dub Ebony
Dub Ebony
Dub Ebony
Dub Ebony
Dub Epoca
Dub Epoca
Dub Epoca

prkno
prkno
prkno
prkno
prkno
prkno
prkno
prkno
Prestige, vzor Herringbone
Prestige, vzor Herringbone
dlouhý pás
Prestige, vzor Herringbone
Prestige, vzor Herringbone
prkno
dlouhý pás
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno 181
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno 181
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno
Prestige
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
Chaletino
prkno Castle
Chaletino
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno Castle
dlouhý pás
dlouhý pás
dlouhý pás
prkno Castle
Chalet
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle

s. 19
s. 20
s. 28
s. 2
s. 18
s. 19
s. 20
s. 25
s. 46
s. 48
s. 51
s. 15
s. 47
s. 12
s. 14
s. 48
s. 19
s. 14
s. 16
s. 20
s. 24
s. 24
s. 48
s. 54
s. 27
s. 27
s. 27
s. 28
s. 26
s. 26
s. 26
s. 31
s. 30
s. 34
s. 1
s. 2
s. 10
s. 11
s. 12
s. 15
s. 38
s. 40
s. 44
s. 12
s. 48
s. 2
s. 13
s. 13
s. 37
s. 38
s. 44
s. 13
s. 28
s. 41
s. 5
s. 7
s. 7
s. 38
s. 42
s. 17
s. 19
s. 20
s. 12
s. 13
s. 19
s. 28
s. 53
s. 5
s. 6
s. 7
s. 48
s. 50
s. 5
s. 12
s. 28

Dub Epoca
Dub Epoca
Dub Espressivo
Dub Espressivo
Dub Espressivo
Dub Espressivo
Dub Espressivo
Dub Espressivo bílý
Dub Espressivo bílý
Dub Graphite
Dub Graphite
Dub šedý Harmony
Dub šedý Harmony
Dub šedý Harmony
Dub šedý Pepper
Dub Honey
Dub Honey
Dub Honey
Dub Honey
Dub Horizon
Dub Horizon
Dub Indian Summer
Dub Indian Summer
Dub Lava
Dub Mild šedý
Dub Mild šedý
Dub Mild šedý
Dub Mystic Jungle
Dub Mystic Jungle
Dub Mystic Jungle
Dub Mystic Jungle
Dub Nature
Dub Nature
Dub Old šedý
Dub Pearl
Dub Pearl
Dub Pearl
Dub Sand
Dub Sand
Dub Sand
Dub Sand
Dub Select
Dub Select
Dub Shadow
Dub Smoked, Live Pure
Dub Smoked, Live Pure
Dub Stone
Dub Traditional
Dub Traditional bílý
Dub Vintage bílý
Dub Vintage bílý
Dub Vintage bílý
Dub Vintage bílý
Dub Vivo
Dub Vivo
Dub Vivo
Dub Vivo
Dub Warm Cotton
Dub Warm Cotton
Dub Warm Cotton
Dub Warm Cotton
Dub White Nights
Dub White Nights
Dub White Nights
Dub White Nights
Dub Stone bílý
Dub Stone bílý
Americký ořech Andante
Americký ořech Andante
Americký ořech Andante
Americký ořech Andante
Ořech, Live Pure
Ořech, Live Pure
Ořech, Live Pure

prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno
prkno 181
prkno
prkno
prkno
prkno
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno
prkno
prkno
Finesse
prkno
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno Castle
prkno Castle
Maxi, vzor Herringbone
Maxi, vzor Herringbone
prkno Castle
prkno Castle
dlouhý pás
prkno
Chaletino
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
Prestige, vzor Herringbone
Prestige, vzor Herringbone
prkno
prkno
prkno
prkno Castle
Chalet
Chaletino
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno
prkno 181
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
prkno Castle
dlouhý pás
prkno
prkno
prkno
prkno
prkno
prkno

s. 30
s. 11
s. 11
s. 28
s. 29
s. 34
s. 38
s. 11
s. 31
s. 43
s. 45
s. 19
s. 28
s. 30
s. 41
s. 48
s. 51
s. 51
s. 55
s. 5
s. 9
s. 30
s. 34
s. 38
s. 8
s. 9
s. 38
s. 13
s. 30
s. 38
s. 40
s. 2
s. 49
s. 28
s. 20
s. 21
s. 24
s. 13
s. 48
s. 51
s. 54
s. 48
s. 50
s. 12
s. 38
s. 48
s. 36
s. 23
s. 13
s. 5
s. 11
s. 12
s. 28
s. 31
s. 33
s. 33
s. 33
s. 3
s. 5
s. 9
s. 19
s. 13
s. 19
s. 21
s. 35
s. 19
s. 20
s. 40
s. 44
s. 50
s. 55
s. 38
s. 39
s. 41

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 a Irsko
BOEN UK LTD
320-322 Buk 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

