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„Jako vysoký strom, Jehož listy 
sahaJí až do oblak, Jsou lidé ze 
společnosti boen hrdi na to, že 
vám přináší vysokou kvalitu s 
aurou autentického řemeslného 
mistrovství.  

víteJte ve světě přírody boen.“
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BOEN Bruk, NOrskO

Příběh naší společnosti je příběhem splynutí s přírodou, 

jehož počátek sahá až k roku 1641. Naše dědictví se 

zakládá na dvou fungujících pilách v blízkosti křišťálově 

průzračného vodopádu u BOEN Bruk v Kristiansandu 

na jižním cípu Norska.

Od poloviny 17. století si zakládáme na bohaté historii 

inovací a autentického řemeslného mistrovství.

V samém jádru kultury a historie naší společnosti zůstává 

základní princip: respekt k přírodě a zdrojům, které nám 

poskytuje.

Vítáme Vás u této exkluzivní kolekce a osvědčené značky 

BOEN. Rádi pro Vás vytvoříme pocit trvalého luxusu a 

elegance doslova u Vašich nohou.

Závod v Norsku vyrábí a zásobuje trhy ve Skandinávii spolu 

s klíčovými trhy v Americe a UK.

historie značky boen 6



BOEN v NěmEcku

Jelikož jsme celosvětovou značkou, hraje BOEN Parkett 

Deutschland důležitou roli ve střední Evropě i na klíčových 

trzích v Asii a Africe.

BOEN v Litvě

Strategicky umístěn na dosah vysoce kvalitních surovin 

vyrábí a zásobuje trhy v Pobaltí, východní Evropě a střední 

Asii.

BOEN v usA

BOEN byla jednou z prvních importovaných značek v USA 

a Kanadě. Dnes se tam BOEN těší pověsti uznávaného 

evropského výrobce. 

BOEN v uk

BOEN UK přináší BOEN, značku vysoce kvalitního tvrdého 

dřeva do Spojeného království a Irska.
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hodnoty 8



BOEN má své kořeny v Norsku a naši zkušení zaměstnanci jsou hrdí na tradici,

kdy jsou jen krůček od přírody a proto je naší snahou, co nejefektivněji a

nejúčelněji využít přírodní zdroje. Hodnoty naší společnosti jsou důsledkem

našich tradic a ukazují, co je pro nás důležité.

Všichni zaměstnanci společnosti BOEN a je jedno jestli jde

o oddělení nákupu, výroby, administrace nebo prodej, jsou

velvyslanci naší společnosti a dělají vše proto, aby udrželi

vysoký standard služeb, který je od nich požadován. Moc dobře 

víme, že důvěru si musí člověk zasloužit.

SPOLEHLIVOST

Dřevo je velmi vzácný zdroj, na který čekáme mnoho let. Víme, 

že náš úspěch jde ruku v ruce s přírodou a je naše přání zachovat 

krásy přírody. BOEN také velice dbá na poctivé dodavatele a

zákazníky. Avšak ze všeho nejvíce na kolegy v BOENU. Chceme 

jednat zodpovědně ve všem co děláme a s respektem vést otevřený 

dialog s každým.

RESPEKT

V BOENU máme již 60ti letou zkušenost ve výrobě dřevěných pod-

lah a vnitřních sportovních podlah. Jsme hrdí na naše zaměstnance, 

jejichž zkušenosti jsou udržovány na velmi vysokém standardu. I 

přesto to však pořád pokračujeme v jejich zdokonalování a rádi své 

vědomosti sdílíme i s našimi zákazníky. Know-how je povinností.

PROFESIONALITA
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příroda a životní prostředí
respekt k přírodě se nezakládá jen na citlivých metodách 

zpracování, jde též o náš přístup k životnímu prostředí, 

které nebereme na lehkou váhu.
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Podlahy značky BOEN jsou produktem z přírodních mate-

riálů. Respekt k přírodě a k nutnosti ochrany životního 

prostředí se odráží v našem zpracování a hospodaření se 

surovinami. BOEN neustále hledá metody jejich zpracování, 

které by byly co možná nejšetrnější k životnímu prostředí. 

Suroviny zpracovávané ve soplečnosti BOEN pocházejí z 

trvale udržitelných lesů. Výrobní podniky společnosti 

BOEN navíc zavedly certifikaci spotřebitelského řetězce 

(Chain of Custody)  podle platných norem FCS™. Systém 

Forest Stewardship Council je velmi známým systémem 

certifikace lesů. Licenční čísla jsou BOEN Norway FSC™ 

C051117, BOEN Germany FSC™ C101713, BOEN Lithuania 

FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ 

C095158. FSC – značka zodpovědného lesnictví, 

www.fsc.org.

Výrobní postupy společnosti BOEN jsou uznávané pro svou 

kvalitu a dokonalé využití zdrojů. Dřevo je rychle převezeno 

na pilu, kde je nařezáno, aby proces schnutí mohl začít 

co nejrychleji a nedošlo tak ke změně jeho barvy. Schnutí 

dřeva probíhá pří neustále monitorovaných podmínkách, 

což nám umožňuje zajistit nejdelší možnou trvanlivost 

našich podlah.

Vícevrstvé dřevěné podlahy přinášejí podstatné úspory, 

co se zdrojů týče, ve srovnání s podlahami z masivu. 

Použití tvrdého dřeva je omezeno jen na nášlapnou vrstvu.

Tři pětiny naší parkety pocházejí ze smrkového a borovi-

cového dřeva. Odřezky a hobliny jsou jako přirozené vedlejší 

produkty využity ve vytápěcích systémech pro naše sušící 

pece, na horkou vodu a palivové brikety.

Společnosti BOEN byla udělena značka The German Blue 

Engel, která potvrzuje, že naše postupy zpracování produkují 

minimální množství spalin a přispívají ochraně ovzduší.
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kAždá místNOst má svůj sEN.
severský zářivý strom 
pohodlí teplo  kraJina
plný života čistý přirozený
komfort autentický snadný 
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nordic light
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Inspirováni jasnou severní září Vás zveme 

na scénu s přirozenou a autentickou 

krásou u Vašich nohou. BOEN Nordic Light 

je luxusní řada dřevěných podlah, která 

reflektuje exkluzivní podobu a odkaz 

skandinávského designu. Je to perfektní 

volba, pokud si přejete vytvořit neformální 

čistou atmosféru pro uvolněný způsob 

života.

Kolekce BOEN Nordic Light:  

| Jasan

| Jasan bělený

| Jasan Polar

| Javor kanadský

| Javor kanadský bělený

| Bříza

| Buk bělený

| Hickory

| Dub bělený

nordic light 14



Dub Andante, prkno, bělený
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„vpusťte dovnitř 
světlo a probuďte 
své smysly melodií 
své duše.“

Jasan Baltic, 3-lamela, bělený

Bříza, 3-lamela

Dub Andante, prkno, bělený
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Jasan Polar, 3-lamela
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„otevřete okna a nastavte svou 
tvář lehkému letnímu vánku. 

severní záře a nádherná sever-
ská příroda Jsou nekonečným 

zdroJem inspirace.“

Jasan Andante, prkno

Dub Concerto, 3-lamela, bělený
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Dub Andante, prkno, bělený
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„podlahy ze světlého dřeva vypadaJí méně 
formálně a typicky skandinávsky. použiJte 
textilie, Jako Jsou vlna nebo bavlna, abyste 
skandinávský styl Ještě více zdůraznili.“

Jasan Polar, 3-lamela

 20



Jasan Polar, prkno
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Nápad využít design jako prostředek pro zpříjemnění 

každodenního života je již dlouho přirozenou ambicí značky 

BOEN. Hra se vzájemným působením prvků v designu 

interiéru je vždy vzrušující. Skandinávský styl kombinuje 

neutrální barvu severské krajiny s přirozeně letitým vzhle-

dem. Dlouhé zimy a nedostatek světla na severu vedou 

k potřebě elegantních vzdušných interiérů, které dokážou 

denní světlo co nejlépe využít. Neutrální světlá barevná 

škála řady Nordic Light je v podstatě nadčasová a vytváří 

pocit vzdušnosti a moderní elegance a to v jakémkoli 

domově či kanceláři.

Dub Andante, prkno Castle, bělený, V- spára

 22



doJmy z kolekce
nordic light

Více informací o produktech kolekce Nordic Light 
značky BOEN naleznete na www.boen.com, kde si 
můžete stáhnout naše informační materiály.

Hickory, 3-lamela

Javor kanadský, 3-lamela, bílý

Podlahy ze světlého dřeva ladí s výraz-

nými svěžími barvami – a bledými 

tóny modré a bílé. Spolu s bavlněnými 

a lněnými textiliemi či se skleněným a 

kamenným povrchem vytvářejí moderní 

a exkluzivní městský styl.

 22
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kAždá místNOst má svůj sEN.
přirozený zlatý teplý  světlý 
pohodlí zařící slunce  čistá příroda
domov  přátelé a rodina  cítit se dobře
kontinentální styl plný života  

 24



natural feeling

 24
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natural feeling

Krásná podlaha doplňuje a zvýrazňuje 

každou místnost. Kolekce BOEN Natural 

Feeling přináší do Vašeho domova útulný 

kontinentální styl. Je to masivní dřevo se 

vší přirozenou vznešeností zlatých barev 

v ohromující škále bohatých odstínů.

Kolekce BOEN Natural Feeling:  

| Buk

| Dub

| Dub Toscana

| Dub červený

| Doussie

| Třešeň

 26



Dub Animoso, prkno
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Krása dřevěné podlahy je založena na faktu, že móda se 

mění, ale nenucený prostorový efekt čistých linií dřeva 

bude stylově vypadat vždy. Jeho neutrální barva umožňuje 

využití nejrůznějších stainovaných odstínů a stylů, které 

vhodně doplní Váš domov. Třešeň, dub a stainovaný dub 

představují zlaté podlahy kolekce Natural Feeling. Zlaté 

podlahy vyzařují teplo v kontinentálním stylu a perfektně 

se hodí k přirozeným barvám, kameni, oceli, lnu a kůži. Jak 

budou dubové podlahy stárnout, bude dřevo i nadále 

působit hřejivě a odolně a přinášet do Vašeho domova pocit 

přirozeného komfortu.

Doussie, prkno, V- spára

Dub Toscana, 3-lamela
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Třešeň, Prestige

 28
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Dub Animoso, prkno Castle, V- spára
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„probuďte se v teplém a lákavém 
ranním světle a přivíteJte nový den, 

ve kterém ožívá každá naděJe.“

 30
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„spolehlivě odolná 
a krásná dřevěná 
podlaha se stane 
členem rodiny.“

Dub Andante, prkno, V- spára
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Dub Andante, 3-lamela
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Dub Andante, prkno Castle

„upravte si svůJ domov se 
značkou boen. dostupný 
luxus pro aktivní životní styl.“

 34



doJmy z kolekce
natural feeling

Dub červený, 3-lamela

Dub Select, Prestige, rybina

Zaplňte svůj domov přirozenými 

barvami. Dřevěné podlahy ve zlatých 

odstínech se hodí ke klasickému 

nábytku a přirozeným barvám. Kámen, 

ocel nebo tepané železo do Vašeho 

domova přinesou elegantní vzhled. 

Nebojte se využít kontrastu. Experi-

mentujte s lnem a kůží na závěsech a 

zařízení.

Dub, Crossline

 34
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kAždá místNOst má svůj sEN.
elegantní tmavé stíny  moderní 
Jas momenty ticha
teplé barvy  exotické prvky
intenzivní země pocity  

 36



beautiful shades

 36
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beautiful shades

Dřevěná podlaha působí sama o sobě 

jako hlavní prvek designu a barev. 

Kolekce BOEN Beautiful Shades přináší 

do Vašeho interiéru tmavou eleganci, 

která evokuje exotiku a vášeň.

Kolekce BOEN Beautiful Shades:  

| Iroko/ Kambala

| Jatoba

| Merbau

| Dub Arizona

| Dub Cordoba

| Dub Marron

| Dub kouřový

| Dub Noir

| Dub Provence

| Dub Stone

| Ořech americký

 38



Dub Stone, prkno, kolekce Stonewashed
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„pokládání podlahy boen 
Je až příliš snadné.“

 40



Ořech americký, Animoso, prkno Ořech americký, Prestige

Jatoba, prkno

Více informací o možnostech produktů BOEN Prestige naleznete na www.boen.com, 
kde si můžete stáhnout naše informační materiály. 
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Dub kouřový, prkno Castle, V- spára

 42



Dub Provence, prkno

Dub Arizona, 3-lamela

Dub kouřový, Fineline

„vrátit se po dlouhém 
dni domů ke svým 
kořenům a odpočívat 
ve stínu stromu. 
nadpozemské.“

 42
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„tmavá dřeva oplývaJí zvláštním 
šarmem a exotickým nádechem – ryzí 

luxus pro ty, kteří ocení exkluzivitu.“

Iroko/Kambala, prkno

Dub Cordoba, prkno
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Dub Lava, prkno, kolekce Stonewashed
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Dub Marron, 3-lamela

 46



Dub kouřový, Prestige

doJmy z kolekce
beautiful shades

Dub Sand, prkno, kolekce Stonewashed 

Zvláštní šarm a výjimečnou atmosféru 

tmavých dřev dokáže ještě více zvýraz-

nit exkluzivní nábytek. V kombinaci 

s asijskými či africkými doplňky můžete 

do svého domova přinést „vzdálený 

svět“. Pokud chcete inspiraci, použijte 

světlou zlatavou barvu na zdi, ideálně 

se strukturovanou tapetou. Můžete být 

případně ještě kreativnější. Odstín Vaší 

podlahy zvýrazní barevná textilie, 

umělecké dílo nebo nápadná deska 

stolu či kuchyňské linky.

Dub Provence, 3-lamela
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kAždá místNOst má svůj sEN.
uskutečnit své sny  
život komfort  exkluzivní
krása  můJ styl  klid
vzrušuJící detaily  

 48



my dreams

 48
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my dreams

Těm, kteří hledají něco víc než jen 

obyčejné věci, přináší kolekce BOEN 

My Dreams, řada podlah s exkluzivními 

barvami a strukturami, právě to „něco 

navíc“, co vnese do interiéru život. Tak se 

nechte inspirovat. Život je o detailech.

Kolekce BOEN My Dreams: 

| Kolekce Stonewashed

| Prestige

| Chalet

| Chaletino

| Masivní podlahy

 50



Dub Alamo, prkno, kolekce Stonewashed

 50
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Dub Alamo, prkno, kolekce Stonewashed

 52



„věčnost Je taJným životem 
přírody – krása, ticho a klid.“

Dub Old Grey, prkno, hliníková spára, pouze na objednání

Dub Stonewashed, prkno,  V- spára
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Dub Earth, kolekce Stonewashed 

Dub Old Grey, prkno Castle, kolekce Stonewashed

Dub Coral, prkno, kolekce Stonewashed 

 54



„silná přítomnost 
krásy, která Je 

přirozená, hřeJivá 
a vřelá.“

Dub Traditional, Chaletino

Dub Crystal, prkno, kolekce Stonewashed 
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my dreams kolekce dvouvrstvých 
podlah (vzorové podlahy)

Vykládané podlahy z tvrdého dřeva mají dlouhou a exklu-

zivní aristokratickou tradici. Byly často využívány na ma-

jestátních hradech a vznešených sídlech. BOEN nabízí řadu 

jedinečných dvouvrstvých parketových podlah, které 

podnítí Vaši představivost. Vytvořte si doma královskou 

scénu zkombinováním rozličných délek lamel a vzorů 

spolu s klasickým dobovým nábytkem.

Možnosti individuálního designu 

Jedinečný 1-lamelový produkt BOEN Prestige nabízí 

nekonečné možnosti designu. Často ho můžete vidět v 

soukromých obytných prostorech, veřejných budovách, 

obchodních centrech a kancelářích.

Technicky perfektní

Naše 1-lamelové produkty vyrábíme s podkladní vrstvou z 

březového dřeva v pěti vrstvách, která je přilepena k vrchní 

vrstvě vysoce kvalitního dřeva. Veškeré 1-lamelové produkty 

jsou navrženy k montáži lepením na podkladní vrstvu.

Kvalita zaručena

Naše dvouvrstvé parketové podlahy pro obytné prostory 

mají dvacetiletou záruku v souladu s našimi záručními 

podmínkami.

 56



Dub kouřový, Prestige

 56
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Klasický řemen nebo rybina?

1-lamelovou parketovou podlahu BOEN Prestige je možné 

položit podle pravidelného vzoru nebo nepravidelně – 

například jako klasický řemenový vzor či rybina v jednodu-

chém, dvojitém či trojitém designu, diagonálně ke zdi či 

paralelně s ní. Další rozdíl automaticky vyvstane z kombin-

ace několika typů dřev v jakémkoli možném vzoru.

PresTige

Rozmanitost délek lamel, typů dřeva a vzorů činí z Prestige 

jedinečné a úspěšné 1-lamelové parketové podlahy.

 

Traffic

Traffic je odolný typ řady BOEN Prestige, ideální pro 

zatěžované prostory. Traffic se vyrábí s o 5,5 mm silnější 

horní vrstvou než Prestige. To vše pro větší odolnost a 

trvanlivost.

Maxi

Maxi lamela je širší a delší než typické 1-lamelové 

produkty. Je to ideální formát pro velké obytné prostory, 

obchody, restaurace a galerie. Jde o jedinečnou podlahu, 

která bude ve středu pozornosti v každém prostředí.

Ořech americký, Prestige, rybina
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Nepravidelný řemen Pravidelný řemen Diagonála Trojitý pravidelný řemen Pravidelné čtverece Žebřík

Rybina Rybina s designovými 
čtverci

Nepravidelné čtverce 
s designovými čtverci 

Pravidelný řemen s 
designovými čtverci

Lodní paluba Pravidelné čtverce 
s designovými čtverci 

Doussie, Prestige 
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Vstupte do luxusního světa rafinované elegance. BOEN 

Chalet je stylově široké prkno vyrobené z pečlivě vybraných 

kusů masivního dubu. Stáří všech stromů je mezi 150 a 

200 lety a většinou pocházejí z hlubokých lesů v baltských 

zemích nebo z bývalého východního Pruska. 

Dubové prkno BOEN Chalet je širší a delší než většina 

podobných produktů na mezinárodním trhu. Vybrali jsme 

nejlepší dřevo a v kombinaci s naším perfektním zpraco-

váním Vám domů přinášíme jedinečnou přirozenou krásu.

my dreams chalet

Dub, Chalet, bílý
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Dub Antique, Chalet
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BOEN Chalet je odolná třívrstvá konstrukce s nášlapnou 

vrstvou silnou zhruba 4,5 mm. Všechny podlahy jsou 

dostupné v šířkách od 200 mm do 395 mm. Délky prken 

se liší od 2 do 4 metrů. BOEN Chalet je dostupná v osmi 

odlišných povrchových úpravách od barvy tradičního 

přírodního dubu po úpravy stainováním či kartáčováním.

Rádi Vám pomůžeme s designovými nápady týkajícími se 

Vašich podlah poskytnutím nákresu. Tato naše služba Vám 

umožní najít optimální kombinaci různých šířek a délek 

prken. Až v momentě, kdy budete vy nebo Váš klient spoko-

jeni s navrženým designem, začneme s výrobou prvotřídních 

dubových prken.

Více informací o produktech kolekce Chalet značky BOEN naleznete na www.boen.com,
kde si můžete stáhnout naše informační materiály.

Dub Traditional, Chalet
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„nadšení ze 
správné volby.“

Dub Antique, Chalet

Dub, Chalet, bílý
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Užívejte si fascinujících vlastností a dlouhověkosti masiv-

ního dubu – exkluzivní spojení útulnosti a klidu inspiro-

vané zenem.

Masivní dubové prkno je silné 20 mm a je vyráběno v 

šířkách 137 mm, 162 mm a 187 mm. Vybírejte mezi pěti 

různými povrchy, z nichž každý má hluboce strukturovaný, 

letitý nebo rustikální charakter pro přirozený komfort. 

Můžete si též vytvořit vlastní podlahu zkombinováním 

různých šířek a mixem například řad Antique a Historical.

masivní prkna my dreams

Dub Traditional, masivní prkno
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Dub Historical, masivní prkno
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aNTique

Díky stainovanému povrchu má tento typ podlah šarm 

přirozeně vyzrálého dřeva.

HisTorical

Tak rustikální jako podlahy sto let staré. Suky jsou ručně 

nahrazeny dubovými kolíky nepravidelných tvarů. Povrch 

je anticky stainován.  

Pět atraktivních povrchů – záleží na Vaší volbě

TradiTioNal

Klasická varianta. Jednoduchá a rustikální s vyplněnými 

suky.

TradiTioNal BĚleNÝ

Tato rustikální řada prken je jemně upravená bílým pig-

mentem, a to z důvodu utlumení přirozené barvy dřeva a 

vytvoření moderního designu. 

Dub Chocolate, masivní prkno
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Dub Antique, masivní prkno

cHocolaTe

S povrchem jedinečným na pohmat a hřejivým barevným 

odstínem. Kartáčovaný povrch je stainován tmavým 

barevným odstínem.

sToNewasHed old grey

Výrazná kresba dubových prken je zvýrazněna olejováním 

v jasném barevném odstínu. Je to zvlášť neobyčejný produkt 

díky jeho kartáčovanému povrchu.

NaTural surface

BOEN masivní prkna jsou napuštěna přírodním olejem a 

sušena na vzduchu podle tradičních technik. Jen tak jsou 

perfektně chráněna a je zachován přirozený charakter dřeva.
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Dub Antique, masivní prkno
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doJem z kolekce
my dreams

Javor kanadský, Nature, Prestige, rybina

Dub Traditional, Chalet

Dub Lava, prkno, kolekce Stonewashed 

Podlahu z řady My Dreams je snadné 

rozpoznat díky její neformálnímu 

vzhledu a exotické exkluzivní kvalitě. 

Nejlépe ladí s tmavým robustním 

nábytkem. Hodí se k ní též košíky, 

kámen a pletené materiály. 

Doporučujeme použití teplých barev, 

ideálně s náznakem sofistikovaných 

tlumených pastelů. Atmosféru též 

podpoří osvětlení z dobrého zdroje.

Dub Antique, masivní prkno
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kAždá místNOst má svůj sEN.
plachty tmavě modrá  
atmosféra městký přímořský  
detail vzrušení  svoboda
styl sen  svět  
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maritime world
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maritime world

Inspirován romantickým dobrodružstvím 

plachetnic na otevřeném moři přináší 

námořnický design do Vašeho domova 

výjimečnou přímořskou atmosféru.

Kolekce BOEN Maritime World: 

| Dub

| Jatoba
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Dub Noir, prkna s hliníkovou spárou
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Dub, Shipsdeck s tmavou spárou
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shipsdeck

Řada BOEN ShipsDeck je vyráběna 

s dřevěnými hřeby a tmavou či světlou 

spárou s cílem zdůraznit námořnický 

vzhled a atmosféru. Tmavé spáry jsou 

vytvořeny z kouřového dubu, což 

zachová jeho tmavou barvu.

designdeck

Řada BOEN DesignDeck má stejné 

provední spár ale nejsou použity 

dřevěné hřeby. Můžete si navrhnout 

vlastní podlahu zkombinováním jiných 

typů prken BOEN s vhodnou hliníkovou 

spárou.

doJmy z kolekce
maritime world

Dub, Shipsdeck s tmavou spárou

Dub Noir, prkno s hliníkovou spárou

Jatoba, Shipsdeck se světlou spárou
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povrchové úpravy
boen klade velký důraz na ochranu životního prostředí ve všech fázích 

zpracování. ani lak ani olej neprodukují výpary škodlivé lidem či životnímu 

prostředí. boen svým zákazníkům nabízí širokou škálu povrchových úprav.
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Protect-ultra 

Protect-Ultra je velmi trvanlivý lak extrémně odolný 

proti poškrábání a dostupný v hedvábně matném 

provedení. Ultra-Protect neobsahuje rozpouštědla ani 

formaldehyd a garantuje jasnou nezkalenou formu úpravy 

přirozeného dřevěného povrchu. Nabízíme snadný systém 

údržby s refresherem, leštidlem parket a čistícími prostředky.

Matný lak

Efekt matného laku připomíná naolejovanou podla-

hu. Matný lak vytváří stejně trvanlivý povrch jako 

Protect-Ultra ale s menším leskem – tedy přirozený vzhled 

odolný proti poškárábání. K péči o tento povrch 

doporučujeme leštidlo Bona Polish Matt.

ecoline – naolejované podlahy

Ecoline je olej tvrzený UV světlem. Obsahuje 

slunečnicový a sojový olej, vosk carnauba i včelí vosk, 

aby vytvořil zářivý hedvábně matný povrch. Neobsahuje 

emisní látky a z tohoto důvodu je vhodný zejména pro ty, 

kteří trpí alergiemi na bio-hygienické produkty, a to v soula-

du s norskou směrnicí RAL-GR 430. Je certifikován ECO, 

Institutem pro ekologii v Cologne.

Naturöl – naolejované podlahy

Tyto podlahy jsou napuštěny v našem výrobním 

podniku přirozeně tvrzeným oxidačním olejem. 

Natural Oil zvýrazňuje charakter dřeva a přináší přirozený 

pocit z parketového povrchu. Neobsahuje biocidy ani 

kondicionéry. Při údržbě doporučujeme používat olej 

Osmo nebo podobný produkt.

povrchové úpravy

Pro více informací o površích značky BOEN navštivte
www.boen.com
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stainování

Tmavě stainované parketové podlahy jsou velmi atraktivní 

alternativou k exotickým typům dřeva. Ve světle stainova-

ném produktu je kresba dřeva hladší a celý povrch tudíž 

působí rovnoměrně. Stainované produkty jsou obvykle 

lakovány Protect-Ultra nebo matným lakem.

Bílý pigment

Bílá pigmentace se používá s cílem ztlumit zbarvení dřeva a 

vytvořit tak moderní vzhled. BOEN používá ve spojení s bílou 

pigmentací zejména matný lak. K údržbě bíle pigmento-

vaných povrchů s matným lakem doporučujeme leštidlo 

Bona Polish Matt.

Kouřové a pařené dřevo 

Kouřením parketových prken se vytvoří obzvlášť teplý 

barevný odstín. Použitím stainování a olejování můžeme 

nabídnout širokou škálu přirozených barev, jako jsou ty 

v naší kolekci Stonewashed. Dřevo jemně nakartáčujeme a 

barva se tak lépe vsákne.

Kartáčování dřeva

Kartáčování dřevěného povrchu se používá společně 

se stainováním, aby byla zvýrazněna jeho struktura. Povrch 

může být nalakován či naolejován čirým nebo zbarveným 

olejem, jak to můžeme vidět v kolekci Stonewashed. Zvýraz-

ní se tak původní charakter a kresba dřeva.

něco navíc – 
mořené povrchy
BOEN vyvinul barvy, které se hodí k nejrůznějším 

interiérovým designům. Aby vyhověl poptávce po 

světlejších či tmavších odstínech, nabízí BOEN řadu 

stainovaných produktů, ve kterých jsou dub a jasan 

nejčastěji používanými typy dřeva.

starožitný vzhled

BOEN nabízí širokou škálu masivních a vícevrstvých prken se 

starožitným vzhledem. Za těmito produkty stojí jedinečná 

kombinace řemeslného mistrovství a vybraných surovin. 

Povrchová úprava je mixem lehkého kartáčování, stainování, 

pískování a barveného oleje.

Dub Stonewashed, prkno
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Dub Provence, 3-lamela Dub, prkno Castle, bílý s V- spárou

Dub Noir, prknoDub Alamo, prkno

Dub Lava, prkno, kolekce Stonewashed Jasan Polar, prkno
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Pro každodenní úklid postačí odstranit prach a špínu 

mopem, koštětem nebo vysavačem.

Pokud je nutné podlahu vytřít, použijte vhodný čistící 

produkt určený pro daný typ podlahy. Nikdy na parketovou 

podlahu nelijte vodu, jelikož dřevo se může zvlnit a podlahu 

poškodit. Pokud se čistící prostředek používá pravidelně, 

funguje jako přírodní zvlhčovadlo a povrch podlahy bude 

odolnější vůči zašpinění a opotřebení.

Čistící produkty jsou přizpůsobeny nejrůznějším povrcho-

vým úpravám. Obecně by měly být lakované podlahy čištěny 

syntetickým prostředkem (bez přidání maziva), zatímco 

olejované podlahy je třeba čistit mýdlem (s přídavkem 

maziva).

Naše produkty pro údržbu lakovaných tak i olejovaných 

podlah jsou té nejvyšší kvality.

Pro více informací o površích značky BOEN navštivte
www.boen.com

čištění a údržba 80



podlahové studio boen

Navštivte virtuální showroom na 

www.boen.com, kde můžete vidět naše 

podlahy v nejrůznějších prostředích.
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struktura parkety boen

Na dlouhé straně prkna využívá BOEN 

obvyklý systém systém Clic 

BOEN X-PRESS: Když 

prkno zatlačíte směrem 

dolů, flexibilní pero se 

zamkne a umožní 

jednostranný pohyb

HORNí VRSTVA

Dostupných je více než 18 vysoce 

kvalitních typů dřeva v četných 

povrchových úpravách.

STŘEDNí VRSTVA

Pečlivě vybrané lamely ze smrku, 

jejichž vlákna jsou kolmá na vlákna 

nášlapné vrstvy nabízejí vysokou 

objemovou stabilitu a pevnost.

SPODNí VRSTVA

Podklad ze smrkové dýhy je 

zpracován z jednoho kusu a 

umožňuje stabilní protitah.

garantovaná stálost

BoeN x-Press – technologie rapid locking

Využijte výhodu systému BOEN X-PRESS locking 

na krátkých koncích všech prken BOEN Clic.

± Rychlejší a snadnější způsob instalace 

 jednotlivých lamel bez nářadí

± Výrazně snižuje čas nutný k instalaci

± Jasné clicknutí Vás upozorní na to, 

 že instalace lamely proběhla úspěšně

± Též vhodný pro přilepení celého 

 povrchu k podkladové podlaze

Dřevo je živou hmotou. Jelikož jde o přírodní produkt, absorbuje 

a vypouští vodu. Musí přizpůsobit svůj přirozený obsah relativní

vlhkosti, relativní vlhkosti svého prostředí.
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struktura parkety boen

BOEN dává své 

slovo s dvacetiletou 

zárukou.

Nízká relativní vlhkost

Obrázek níže ukazuje, jak se masivní dřevo zmenšuje, pokud 

je relativní vlhkost nízká nebo pokud je vlhká podkladová 

podlaha. Masivní nestabilizovaná prkna se zmenší 

konkávně. Pokud dřevo vyschne a poté znovu zvlhne, spoje 

se už nevrátí do původní podoby a flexibilita dřeva se bude 

neustále zhoršovat.

Vysoká relativní vlhkost

Obrázek níže ukazuje, jak se masivní dřevo roztahuje, 

pokud je relativní vlhkost vysoká. Dřevo se boulí a tlak na 

spoje narůstá. Po uschnutí se už dřevo nikdy nevrátí do 

původního stavu.

dřevo existuje se svým okolím.

Naším cílem při vývoji parketových podlah je omezit 

absorbování vody a pohyb dřeva na minimum. Těmto 

jevům nemůžeme zabránit zcela, ale umíme je omezit

na minimum. Jak toho dosáhneme?

Přesně navržená třívrstvá struktura našich parketových 

prken – skládající se z podkladní, střední a nášlapné

vrstvy dřeva nejvyšší kvality – zabrání přirozenému jevu 

tahu a protitahu. Pečlivě vybraná prkna znatelně omezí 

rozpínání a stahování. Podlahy BOEN budou sloužit 

mnoha generacím.
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Podlahové vytápění

Dřevěné podlahy BOEN jsou ideálním povrchem pro 

podlahové vytápění. 

Správně fungující podlahový vytápěcí systém – s horkou 

vodou nebo elektrický – vede k optimální distribuci tepla 

po celé místnosti a přináší tak maximální pohodlí. Je tedy 

nutné, aby podlaha měla maximální možnou vodivost 

tepla – tj. nízký odpor vůči přenosu tepla. Lepená podlaha 

umožňuje lepší distribuci tepla než plovoucí systém.

podlahové vytápění a 
techniky instalace
lepení, přibití nebo plovoucí podlaha? parkety je možné instalovat na většinu 

typů podkladových podlah. problémy, jako je nerovná podkladová podlaha, 

vlhkost, zvuková izolace apod., je možné vyřešit pomocí technických odborných 

znalostí obchodního nebo servisního týmu boen.

Podlahový vytápěcí systém je nutné regulovat, aby dosáhl 

maximální účinnosti 60W/m2 s teplotou podlahového 

povrchu nepřekračující 27° (83°F) a pokojovou teplotou 

mezi 20-22°C (68-72°F). Relativní vlhkost by měla být 

udržována mezi 30-60%. Teplo je pod podlahou potřeba 

distribuovat rovnoměrně. Nesmí se používat koberce 

s izolačními vlastnostmi, jelikož by se teplo akumulovalo.

Podlahový vytápěcí systém často vede k mírně zvýšenému 

pohybu dřeva. A tudíž je nutné při zapnutém podlahovém 

vytápění očekávat vlásčité prasklinky v nášlapné vrstvě, to 

jen v případě kdy se nedodává vlhkost do ovzduší v místno-

sti.

Podlahové topení v 
betonové mazanině

Plovoucí podlaha s 
vytápěcími trubkami ve 
vrstvách distribuujících teplo
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instalace nejrůznějších typů

Pokládání plovoucí podlahy je nejčastější metodou v sou-

kromých domech a bytech, i když i zde jsou dobrými alterna-

tivami lepení a přibíjení k podkladové . Ve veřejných budo-

vách doporučujeme lepení podlahy k podkladové vrstvě.

INSTALACE PLOVOUCí PODLAHy: VýHODy

± Nejčastější metoda v domech a bytech

± Rychlá a snadná instalace

± Snazší izolování přenosu zvuku při nárazu

± Možná instalace na většinu typů samonosných 

 podkladových vrstev

± Jednodušší izolace proti vlhkosti podkladové vrstvy

Produkty BOEN vhodné k instalaci plovoucí podlahy: 

např. veškeré podlahy řady BOEN X-PrEss clic

LEPENí: VýHODy

± Doporučené pro veřejné budovy s velkým provozem

± Dobré řešení též pro domy a byty

± Podlaha je velmi stabilní

± Dobrá akustika v místnosti

± Umožňuje větší výkyvy v ovzduší

± Instalace je možná ve velkých objektech, bez přerušení 

 mezi místnostmi

Podlahy BOEN vhodné k metodě lepení:

14 mm BOEN X-PrEss clic a pero/drážka, masivní prkna, 

Prestige, traffic, strongline 

PŘIBITí: VýHODy 

± Využití v případě samonosných podlah instalovaných 

 na trámech

± Tato podlaha je velmi stabilní

± Šetří podkladovou podlahu

± Instalace je možná bez přerušení mezi místnostmi

± Zdi je možné namontovat  přímo na podlahu

Podlahy BOEN vhodné pro metodu přibití:

plovoucí podlahy tl. 23 mm, 21 mm strongline, 

masivní prkna

 
Více informací naleznete na www.boen.com

Vícevrstvá parketa, 
podložka proti 
vlhkosti, EPS vrstva, 
betonová vrstva

Vzorovaná parketa, 
lepidlo, 
betonová vrstva

Dřevěná podlaha, 
tl. 23 mm, přibito k 
dřevěným hranolům.
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Pokud instalujete plovoucí podlahu, je důležité použít 

správnou podložku pod plovoucí podlahy. Hustota podložky 

pod plovoucí podlahy je zásadní aspekt při pokládce. A to ať 

už při využití metody Clic (zámkový spoj) nebo pero/drážka 

(spoj lepený). Jestliže je třeba podlahu k podkladu přilepit, 

přináší BOEN správné řešení pro penetraci a následné lepení 

podlahy na dřevěné či betonové podklady.

dokonalost do posledního detailu. Jen vhodné 

doplňky a správné čištění zdůrazní dokonalost 

vašich dřevěných podlah.

příslušenství

Krásná a funkční dřevěná podlaha bude perfektní jen se 

správnými doplňky, které zajistí správnou instalaci i 

konečnou úpravu. BOEN nabízí podložky pod dřevěné 

podlahy, správné instalační nástroje a úplný sortiment obvo-

dových, přechodových lišt a schodových hran. BOEN též 

poskytuje produkty k čištění a údržbě pro každodenní péči o 

podlahy.
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LEPIDLA A SMěSI
Směsi, podlahový potěr, lepidlo a klih 

na parkety

PODKLADOVé SySTéMy
Pro instalaci plovoucích podlah

VyBAVENí PRO INS TALACI
Montážní nářadí a doražeče

SOKLOVé LISTy
Vyráběny pro podlahy BOEN, masivní

a dýhované lišty, starogermánský

profil

SOKLOVé LIŠTy
Soklové lišty, koncovky,

a rohy, hliník

KROUŽKy K RADIáTORůM
Masivní dřevo 

( javor, buk, dub, doussie, merbau)

VKLáDANá SPáRA
pro dřevěné podlahy tl. 10 mm

pro dřevěné podlahy tl. 14 mm (hliníkové)

ČTVERCE PRESTIGE
Pro pokládání 1-lamel o tloušťce 

10 mm (jasan, kanadský javor, 

buk,iroko/kambala, merbau)

PROFILy
Hliníkové

PRAHOVé LIŠTy 
Masivní dřevo 

PRODUKTy K PéČI O 
DŘEVěNé PODLAHy
Pro lakované a olejované podlahy

SCHODOVé HRANy
Pro 10, 14, 20mm, schodvé hrany jsou 

vyráběny z dřevěných podlah BOEN
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MasiVNí PrKNa

rozměry:

20 x 137, 162 nebo 

187 x 800-2220 mm

Pero/drážka

oblast použití

Masivní prkna jsou zajímavá pro svůj 

originální charakter a trvanlivost. 

Vytvářejí útulnou a živou atmosféru. 

Obvodová V-lamela.

Typy instalace

Využití osvědčeného spojení pera / 

drážky k přilepení k podkladu.

systémy podlahového vytápění

Vhodné pro šíři 137mm

Klasifikace výkonu

3

odolnost proti ohni

Cfl-s1

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

PresTige / Traffic

rozměry:

Prestige: 10 x 68 x 476/590 mm

Traffic: 11,5 x 68 x 476/590 mm

Pero / drážka

oblast použití

K instalaci vysoce kvalitních designů a 

vzorů. S vrchní cca. 5,5 mm vrstvou je 

Traffic obzvlášť vhodný pro zatěžované 

prostory, jako jsou obchody, hotely a 

restaurace. Obsahuje levé a pravé lamely.

Typy instalace

Přilepení přímo k podkladové podlaze.

systémy podlahového vytápění

Prestige: velmi vhodný

Traffic: velmi vhodný

Klasifikace výkonu

Prestige: 1-2, Traffic: 3

odolnost proti ohni

Prestige: Protect-Ultra: Cfl-s1 (mimo 

Dub červený, Dub Marron, Dub Noir)

ostatní povrchy: Dfl-s1

Traffic: Dub: Cfl-s1

ostatní dřeviny: Dfl-s1

Horní vrstva Prestige: zhruba 3,5 mm

Horní vrstva Traffic: zhruba 5,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Maxi

rozměry:

10 x 92 x 790/1190 mm

Pero / drážka

oblast použití

Klasický 1-lamelový produkt velkých 

rozměrů. Tento formát je delší a širší 

nez obvyklé 1-lamelové produkty a 

velmi se hodí do velkých prostor. Pouze 

levé lamely.

Typy instalace

Přilepení přímo k podkladové podlaze.

systémy podlahového vytápění

Velmi vhodné

Klasifikace výkonu

1-2

odolnost proti ohni

Protect-Ultra: Cfl-s1 (mimo Dub Noir)

ostatní povrchy: Dfl-s1

Horní vrstva: zhruba 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

formáty boen
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3-laMela

rozměry:

14 x 209 x 2200 mm

BoeN x-Press

oblast použití

Klasika parketových podlah. Pro svůj 

rozmanitý vzhled se hodí do velkého 

množství prostorů.

Typy instalace

Pro rychlou a snadnou plovoucí 

metodu bez lepidla.

systémy podlahového vytápění

Velmi vhodné

Klasifikace výkonu

1-2

odolnost proti ohni

Dfl-s1

Horní vrstva: zhruba 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

loNgsTriP
sTroNgliNe 21 mm

rozměry:

21 x 139 x 2200 mm

Pero / drážka

oblast použití

Naše silná lamela s cca 5,5 mm horní 

vrstvou se hodí do veřejných prostor 

s velkou zátěží (restaurace, hotely, 

výstavní místnosti apod.)

Typy instalace

S klasickým profilem s perem a 

drážkou pro přímé přilepení k podkla-

dové podlaze.

systémy podlahového vytápění

Velmi vhodné

Klasifikace výkonu

3

odolnost proti ohni

Dub: Cfl-s1

ostatní dřeviny: Dfl-s1

Horní vrstva: zhruba 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

PrKNo, sHiPsdecK

rozměry:

Clic 14 x 138 x 2200 mm

Pero / drážka 14 x 139 x 2200 mm

BoeN x-Press a pero / drážka

oblast použití

Naše klasická prkna s optimálním 

poměrem šířky a délky dodávají 

atraktivní vzhled celému povrchu. 

Možné s V-lamelou.

Typy instalace

Pro rychlou a snadnou plovoucí 

metodu bez lepidla se systémem Clic 

nebo s osvědčenou metodou pera a 

drážky k přilepení k podkladové 

podlaze.

systémy podlahového vytápění

Velmi vhodné až vysoce vhodné

Klasifikace výkonu

1-2

odolnost proti ohni

Dfl-s1

Horní vrstva: zhruba 3,5 mm



cHaleT / cHaleTiNo

rozměry:

Chaletino: 20 x 300 x 2750mm

Chalet: 20 x 200/250/300/350/395 x 2000-4000 mm

Pero / drážka

oblast použití

Tato výjimečná prkna nejrůznějších délek a šířek vytvářejí 

exkluzivní a vznešenou atmosféru srovnatelnou s majestát-

ními sídly z minulých staletí. Obvodová V-lamela.

Typy instalace

S osvědčeným spojením pera a drážky pro přímé přilepení 

k podkladové podlaze. Můžeme připravit individuální 

koncepty pro optimální směs všech délek a šířek prken.

systémy podlahového vytápění

Vysoce vhodné

Klasifikace výkonu

2-3

odolnost proti ohni

Dfl-s1

Horní vrstva: zhruba 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær

PlaNK casTle

rozměry:

14 x 209 x 2200 mm

BoeN x-Press a pero / drážka

oblast použití

Velmi široká prkna pro velké a prostorné místnosti. Mikro 

V-lamela na dlouhé straně.

Typy instalace

Pro rychlou a snadnou metodu plovoucí podlahy bez použití 

lepidla se systémem Clic nebo s osvědčeným spojením pera 

s drážkou pro přilepení k podkladové podlaze.

systémy podlahového vytápění

Velmi až vysoce vhodné

Klasifikace výkonu

1-2

odolnost proti ohni

Dfl-s1

Horní vrstva: zhruba 3,5 mm

Prestige, Maxi

Traffic

23 mm

21 mm

Massiv

14 mm Clic

Castle 209

Chalet

15 mm Not/Fjær
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Klasifikace výkonu:
S ohledem na oblasti použití podléhají naše 
podlahy různému stupni zátěže a opotřebení. 
Brinellova stupnice tvrdosti dřeva, šířka prken, 
třívrstvá struktura, tloušťka horní vrstvy spolu 
s povrchovou úpravou významně ovlivňují 
stabilitu a odolnost Vaší podlahy.

Klasifikace výkonu 1 = normální
Dřevěné podlahy v obytných oblastech s
normální zátěží. Výjimka: mokré a vstupní 
prostory.
Klasifikace výkonu 2 = střední
Dřevěné podlahy pro obytné oblasti,
administrativní kanceláře, návštěvní
místnosti a konferenční prostory, školky,
zasedací místnosti apod, průměrná zátěž.

Klasifikace výkonu 3 = těžký
Dřevěné podlahy ve velmi zatěžovaných 
prostorech, jako jsou obchody, vstupní
prostory, školy, konferenční haly a taneční sály.

1

9876

5

4

3

2

11

Naše formáty:

1 Prestige čtverec 68 x 68 mm

2 Prestige 68 x 476 mm

3  Prestige 68 x 590 mm

4 Maxi 92 x 790 mm

5  Maxi 92 x 1190 mm

6  3-lamela 209 x 2200 mm

7  3-lamela Strongline 21 mm

    139 x 2200 mm

8 Prkno 138/ 139 x 2200 mm

9  Prkno Castle 209 x 2200 mm

10 Chaletino 300 x 2750

11  Chalet 200–395 mm šířka,

     2000–4000 mm délka

10
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calm – konsistentní růst, bez suků, 

přiznané nebo nepřiznané letokruhy.

living – přirozené třídění s malými 

až středně velkými suky, omezená 

škála barev kvůli bělovému a jádro-

vému dřevu.

rustic – bohatá struktura, větší suky 

a bělové dřevo, bohatá barevná škála.

Dřevo je přírodní produkt. Některé jeho typy – například buk – mají 

relativně jemnou kresbu. Jiné, jako je dub, mají bohatou strukturu od 

jemné až po rustikální. Vybrat si můžete ze široké nabídky.

adagio, select

andante, Nature, special

Basic, concerto, contract, finale

animoso, Bellevue, country, forte, rustic

allegro, Baltic, Traditional

canyon, Vivo
 

 calm living rustic 
     

třídění boen

calm living rustic
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93druhy dřevin

nordic light

buk  b 34

dub červený  b 31

dub  b 34

doussie  b 41

dub toscana  b 34

třešeň černá b 30

buk bílý  b 34

Javor kanadský. b 35Jasan  b 35

Javor kanadský bílý b 35 dub bílý b 34bříza  b 29

Jasan bílý b 35 Jasan polar  b 35

hickory  b 41

natural feeling

b - brinellova stupnice
tvrdosti (n/mm2)
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druhy dřevin

beautiful shades

b - brinellova stupnice
tvrdosti (n/mm2)

my dreams

maritime world
dub shipsdeck  b 34dub designdeck b 34 Jatoba shipsdeck b 43Jatoba designdeck  b 43

dub provence b 34 dub cordoba b 34dub arizona  b 34 dub marron b 34

dub noir b 34 Jatoba b 43

ořech americký b 26

dub kouřový b 34

merbau b 43

iroko/kambala b 32
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b - brinellova stupnice
tvrdosti (n/mm2)

my dreams

kolekce stonewashed
dub stonew. old grey   b 34

kolekce stonewashed
dub crystal b 34

kolekce stonewashed
dub stone b 34

masivní prkno
dub traditional b 34

masivní prkno
dub stonew. old grey b 34

kolekce stonewashed
dub alamo b 34

kolekce stonewashed
dub earth b 34

castle
oak b 34

masivní prkno
dub antique b 34

chalet
dub traditional b 34

chalet
dub chocolate b 34

kolekce stonewashedeiche 
dub pearl b 34

kolekce stonewashed
dub lava b 34

castle
dub bílý b 34

masivní prkno
dub historical b 34

chalet
dub stonew. old grey b 34

kolekce stonewashed
dub coral b 34

kolekce stonewashed
dub lava b 34

kolekce stonewashed
dub kouřový b 34

masivní prkno
dub chocolate b 34

chalet
dub antique b 34
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the art of hardwood �ooring

Prodejní místa distribuční sítě
V-PODLAHY, s.r.o.:
Brno, Masná 104 - tel.: 545 221 086
Olomouc, areál VGP - hala C, Dolní Novosadská - tel.: 585 312 578
Ostrava, Teslova 2 - tel.: 596 133 654
Praha, logistický sklad Horní Počernice, areál VGP, budova D1, Do Čertous - tel.: 242 441 978
Vsetín, Jiráskova 701 - tel.: 575 759 250
Ústí nad Labem, U Podjezdu 523/2 - tel.: 471 120 098
Pardubice, Na Spravedlnosti 1533 - tel.: 466 304 520
Franchisingový partner:
Karlovy Vary, Počernická 120 - Pro�step, s.r.o., tel.: 353 560 166 www.vpodlahy.cz




