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Nowa technologia 5G 
pozwalaj ca na szybki monta
pod óg
Najlepszy obecnie dost pny bezklejowy zamek 

5G BOEN X-Press zapewnia komfort w mon-

ta u pod óg zarówno w systemie p ywaj cym 

jak i klejonym do pod o a. Czas monta u na-

szych desek jest kilkakrotnie krótszy od wie-

lu innych wyst puj cych na rynku polskim. 

Sam monta  zw aszcza na czole deski jest ba-

nalnie prosty i nie ma potrzeby u ywania ad-

nych narz dzi.

Szeroki wybór mo liwo ci 
wyko czenia warstwy 
wierzchniej
Niew tpliwie kolejn  zalet  pod óg marki BOEN 

s  lakiery o podwy szonej cieralno ci i oleje 

oksydacyjne wykorzystywane do wyko czenia 

warstwy wierzchniej. Lakier charakteryzuje si

bardzo du  odporno ci  i wytrzyma o ci  na 

zarysowania natomiast olej pochodzenia na-

turalnego jest wolny od zwi zków syntetycz-

nych i nie jest utwardzalny promieniami UV 

podczas procesu produkcyjnego. 

Co  specjalnego 
– pod ogi barwione
BOEN oferuje pod ogi w ró nych kolorach, któ-

re harmonizuj  z wyszukanymi aran acjami 

wn trz. Posiadamy w ofercie deski barwione, 

bielone, w dzone i parzone, szczotkowane oraz 

postarzane. Wychodz c naprzeciw potrzebom 

rynku oferujemy te  niektóre deski bez wyko -

czenia – w wersji surowej.

Szczegó y pe nej oferty jak i dost pne kolek-

cje mo na znale  na www.boen.pl.

BOEN zaprasza do wspó pracy monta ystów, 

firmy parkieciarskie z terenu ca ej Polski.

BOEN jest znany na ca ym wiecie z doskona ej jako ci swoich produk-

tów oraz obs ugi. Oferta skierowana jest przede wszystkim dla wyma-

gaj cych klientów i zawiera ponad 100 ró nych pod óg jednolamelowych, 

70 pozycji w popularnych deskach trójlamelowych oraz szerok  ofert

20-milimetrowych d bowych desek litych.

BOEN – markowe pod ogi
warstwowe i lite

BOEN Polska

ul. Pa ska 84, 25-811 Kielce

tel.kom. 663 188 887 

faks 41 344 99 32 

www.boen.pl, e-mail: robert.kowalski@boen.pl

Boen.indd 127Boen.indd   127 2011-10-26 19:50:532011-10-26   19:50:53


