
PRUŽNÝ OBKLAD SO
VZHĽADOM LÍCOVEJ TEHLY

PRUŽNÝ OBKLAD - VZHLED LÍCOVÉ CIHLY



30-ROČNÉ SKÚSENOSTI V TVORBE
POKROČILÝCH FASÁDNYCH RIEŠENÍ

DISPONUJEME 30 LETY ZKUŠENOSTÍ S TVORBOU
POKROČILÝCH FASÁDNÍCH ŘEŠENÍ

UPOZORNENIE! Prezentované farby dekoratívnych efektov sú vytvorené technikou tlače a slúžia len na
ilustračné účely.

POZOR! Představené barvy dekorativních efektů jsou zobrazeny technikou tisku a jsou pouze orientační.
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Značka BOLIX má 30-ročné skúsenosti vo výrobe tých najkvalitnejších produktov pre
zateplenie fasád. Firma je synonymom vysokej kvality v oblasti komplexných
stavebných riešení a dekoratívnych povrchových úprav budov. Ponuka je veľmi
bohatá a neustále prebieha vývoj a zdokonaľovanie ďalších produktov umožňujúcich
vyniknúť na stavebnom trhu. Na uspokojenie potrieb trhu vyvinuli technológovia
z výskumného centra BOLIX produktový rad Design Collection. Vytvorenie rozmanitej
ponuky, rôznych štruktúr, materiálov a farieb, umožňuje dizajnérom vytvárať originálne
návrhy fasád ale aj interiérov podľa vlastných predstáv.

Pružné (flexibilné) obklady sú moderným riešením umožňujúcim navrhnúť originálnu
fasádu v mnohých farebných variantoch. Zoznámte sa s našou ponukou a vyberte si
konfiguráciu, ktorá vyhovuje vášmu projektu. Okrem dekoratívneho produktového radu
BOLIX Design Collection máme komplexné riešenia pre všetky problémy fasád. Vďaka
spolupráci so spoločnosťou BOLIX si môžete byť istí, že vaša fasáda bude pevná, krásna
a odolná.

Značka BOLIX disponuje 30 lety zkušeností s výrobou nejkvalitnějších výrobků pro
zateplení fasád. Firma je synonymem pro vysokou kvalitu komplexních stavebních
a dekorativních řešení. Nabídka je velice bohatá a průběžně vyvíjíme další a další
výrobky umožňující se odlišit na stavebním trhu. Vyšli jsme vstříc potřebám trhu
a technologové z Výzkumného centra BOLIX vyvinuli řadu Design Collection. Vytvoření
různorodé nabídky – rozmanitých struktur, materiálů a barev umožňuje projektantům
libovolně vytvářet originální vzhled fasády.

Pružné obklady představují moderní řešení umožňující navrhnout originální vzhled fasád
v mnoha barevných variantách. Seznamte se s naší nabídkou a vyberte konfiguraci
vyhovující vašemu projektu. Kromě dekorativní řady BOLIX Design Collection
disponujeme komplexním řešením všech problémů spojených s fasádou. Díky spolupráci
s BOLIX si můžete být jistí, že vaše fasáda bude spolehlivá, krásná a odolná.
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BOLIX BQS
pružný tehlový / cihlový obklad

Náš rad pružného obkladu BOLIX BQS predstavuje moderné riešenie, ktoré vám umožní
navrhnúť originálny vzhľad fasády v mnohých farebných variantoch. Obklad s klinkerovým
vzhľadom sa môže objaviť na tradičných alebo štylizovaných budovách, ale čoraz
častejšie je inšpiráciou pre moderné minimalistické formy. Tehlový obklad BOLIX BQS tvorí
zároveň povrchovú úpravu fasád kontaktných zatepľovacích systémov ETICS na báze
polystyrénu BOLIX BriQ Therm EPS aj minerálnej vlny BOLIX BriQ Therm MW.

Námi vytvořená řada pružných cihlových obkladů BOLIX BQS přináší moderní řešení
umožňující navrhnout originální vzhled fasády v mnoha barevných variantách. Obklady se
vzhledem slínku se mohou objevit na tradičních nebo stylizovaných budovách, ovšem čím
dál častěji inspirují i aranžmá moderních, minimalistických forem. Cihlový obklad BOLIX BQS
tvoří zároveň povrchovou úpravu fasád kontaktních zateplovacích systémů ETICS na bázi
polystyrenu BOLIX BriQ Therm EPS i minerální vlny BOLIX BriQ Therm MW.
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SCS – Self
Crosslinking System

Obklady BOLIX BQS sú starostlivo vybranou kompozíciou polymérnych spojív a minerálnych plnív. Sú
výnimočne ľahké a pružné. Dajú sa voľne ohýbať a strihať bežnými nožnicami, čo výrazne uľahčuje ich
inštaláciu. Obkladové prvky sa dajú ľahko použiť na rohy alebo oblé fasádne časti bez špeciálnej
a náročnej prípravy.

Ďalšou výhodou je, že povrch obkladu sa pri výrobe tvaruje ručne, čo znamená že štruktúra povrchu
každého obkladu je jedinečná a neexistujú dva rovnaké kusy. K ich originalite prispieva aj možnosť
kombinovať množstvo farieb a tvarov, vďaka čomu bude každá fasáda originálna a jedinečná.
Obkladové prvky sú veľmi odolné – fasáda bude naozaj krásna a čistá dlhé roky. Obklad je odolný voči
nárazom, poškriabaniu, tepelnému namáhaniu, poveternostným podmienkam a biodegradácii. V prípade
znečistenia sa dá ľahko vyčistiť tlakovým čističom.

Obklady BOLIX BQS jsou pečlivě vybrané kombinace polymerových pojiv a minerálních plnidel. Jsou
výjimečně lehké a pružné. Lze je ohýbat a libovolně ořezávat pomocí obyčejných nůžek, což výrazně
usnadňuje jejich montáž. Cihly mohou být bez problému použity na rozích nebo zaoblených prvcích
fasády bez speciální, těžké úpravy.

Další předností je ruční tvarování povrchu obkladů, což znamená, že neexistují dva identické exempláře.
Originalitu jim dodává také možnost kombinování mnoha barev a tvarů, díky čemuž bude každá fasáda
originální a výjimečná. Cihly jsou velice odolné - fasáda bude krásná a čistá po dlouhá léta. Obklady jsou
odolné proti nárazům, poškrábání, teplotnímu namáhání, atmosférickým podmínkám a mikrobiologickému
znečištění. V případě znečištění je lze snadno vyčistit s pomocí vysokotlakého čističe.

KONŠTRUKCIA
KONSTRUKCE

Lepiaca a škárovacia hmota BOLIX BQB a pružný obklad BOLIX BQS sú založené na kompatibilných
spojivách najvyššej kvality. Tým sa zabezpečí spoločné "zosieťovanie" (SCS - Self Crosslinking System), ktorý
zabraňuje odlepeniu obkladu. Náš špeciálny systém je zárukou odolnej a pevnej fasády.

Lepící a spárovací hmota BOLIX BQB a pružné obklady BOLIX BQS jsou založeny na nejkvalitnějších,
vzájemně kompatibilních kombinacích pojiv.To zajišťuje společné „samosíťování“ (SCS – Self Crosslinking
System), které zabraňuje odlepení obkladu. Náš speciální systém zaručuje pevnou a odolnou fasádu.
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JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA | SNADNÁ APLIKACE

Dá sa strihať bežnými nožnicami, nevyžaduje impregnáciu a dodatočné škárovanie.
Obkladanie s BOLIX BQS je oveľa rýchlejšie ako v prípade tradičného klinkeru, pretože sa
nemusí náročne opracovávať.

Lze je oříznout pomocí obyčejných nůžek, nevyžadují impregnaci a další spárování.
Montáž obkladů BOLIX BQS je výrazně rychlejší než v případě tradičního slínku, s ohledem
na absenci náročných úprav.
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ŠIROKÁ ŠKÁLA FAREBNÝCH ODTIEŇOV | BOHATÁ BAREVNOST

Obklad aj lepidlo/škárovacia hmota sa vyrábajú v rôznych farbách, štruktúrach a
vyhotoveniach. Okrem hotových kolekcií dodávame na individuálnu zákazku atypické
farby/efekty obkladu aj škáry, vďaka ktorým bude fasáda jedinečná a neopakovateľná.

Cihly jsou dostupné v různých odstínech, texturách a směsích. Kromě hotových kolekcí
cihel dodáváme na individuální zakázku atypické barvy/efekty obkladu i spáry, takže
fasáda bude unikátní a neopakovatelná.
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PRUŽNOSŤ | ELASTICKÉ

Dá sa ohýbať a voľne strihať, čo výrazne zvyšuje jeho použiteľnosť. Obklad možno použiť
na rohoch alebo zaoblených fasádnych prvkoch.

Lze je ohýbat a libovolně ořezávat, což výrazně zvyšuje jejich využitelnost. Obklady lze
používat na rozích nebo zaoblených prvcích fasády.
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ODOLNOSŤ | ODOLNÉ

Obklad je odolný voči nárazom a môže sa bez akýchkoľvek obáv používať na sokloch, v
rohoch aj celoplošne.

Obklady jsou odolné vůči nárazu, lze je bez obav používat na soklech, rozích a celém
povrchu stěn.
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NEOPAKOVATEĽNOSŤ | JEDINEČNÉ

Obklad sa vyrába ručne, vďaka čomu žiadny kus nie je rovnaký.

Obklady se vyrábějí ručně, díky tomu není žádný obklad stejný.
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NÍZKA HMOTNOSŤ | LEHKÉ

Pružný obklad je extrémne ľahký, mnohonásobne ľahší ako lícové tehly, čo uľahčuje prácu
a manipuláciu a aplikáciu aj vo veľkých výškach. Vytvára fasády, ktoré sú bezpečné. Pri
aplikácii na kontaktný zatepľovací systém ETICS sa na rozdiel od keramického/
klinkerového tehlového obkladu nevyžaduje dodatočné špeciálne kotvenie, celoplošné
lepenie izolačných dosiek ani spevňovanie výstužnej vrstvy.

Pružné cihly jsou výjimečně lehké, mnohonásobně lehčí než slínkové obklady, díky čemuž
je snadnější jejich opracování a montáž dokonce i ve velkých výškách.Vytvářejí fasády,
jejichž používání je bezpečné. Při aplikaci na kontaktní zateplovací systém ETICS se na
rozdíl od keramického/klinkerového cihlového obkladu nevyžaduje dodatečné speciální
kotvení, celoplošné lepení izolačních desek ani zpevňování výztužné vrstvy.
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VLASTNOSTI
VLASTNOSTI



Red Cristal (EQ 70) Warm Copper (EQ 10)Orange Sand (EQ 30) Ruby Stone (EQ 90)

Ginger Rock (EQ 50)White Alabaster (EQ 170)Natural Travertine (EQ 190)

Dark Granite (EQ 110) Black Basalt (EQ 130) Grey Marble (EQ 150)

8.

Spoločnosť BOLIX vybrala 10 originálnych farieb flexibilného tehlového obkladu BOLIX BQS a 4 farby
lepidla/škárovacej hmoty BOLIX BQB, aby splnila očakávania náročných investorov. Každý obklad
obsahuje jemu určenú škárovaciu hmotu, môže sa však zmeniť podľa vlastných preferencií. Okrem toho
sa dá obklad aj lepidlo/škárovacia hmota vrámci individuálnej objednávky zabezpečiť v rôznych
farebných odtieňoch.

BOLIX vybral 10 originálních barev pružného cihlového obkladu BOLIX BQS a 4 barvy lepidla/spárovací
hmoty BOLIX BQB, aby splnil očekávání nejnáročnějších investorů. Každá cihla obsahuje pro ní určenou
barvu spáry, ale tu lze změnit dle preferencí.Navíc existuje možnost objednat si cihlový obklad i lepidlo/
spárovací hmotu i v jiných barvách na individuální objednávku.
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Ponuka farieb lepidla/škárovacej hmoty BOLIX BQB Nabídka barev lepidla/spárovací hmoty BOLIX BQBSK CZ

BQB White BQB Natural BQB Grey BQB Dark

FAREBNOSŤ
BAREVNÁ PALETA
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10.

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ

BOLIX BQB – je prefarbená disperzná lepiaca a škárovacia hmota
v jednom výrobku pre lepenie a škárovanie obkladu BOLIX BQS.
Zabezpečuje vysokú pevnosť spojenia pružného obkladu s podkladom
a rýchlo a jednoducho sa aplikuje pri lepení a súčasnom škárovaní
obkladu na fasáde aj v interiéri. Škára medzi obkladmi zostáva po
vytvrdnutí BOLIX BQB paropriepustná, mrazuvzdorná a hydrofóbna.
BOLIX BQB je dostupná v 4 farebných prevedeniach.

BOLIX BQB – je lepidlo a spárovací hmota v jednom výrobku. Tento
spolehlivý výrobek zajišťuje nejvyšší možnou přilnavost pružného
cihlového obkladu k podkladu a, což je třeba zdůraznit rychle
a snadně se aplikuje při lepení a současném spárování obkladu na
fasádě i v interiéru. Spára je paropropustná a po vytvrdnutí
mrazuvzdorná a hydrofobní. Je dostupné ve 4 barvách.
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BOLIX BQS MASS – je predpripravená hmota na utesnenie škár
medzi pružnými obkladmi so vzhľadom lícovej tehly BOLIX BQS.
Hmota je dostupná vo viacerých farebných prevedeniach
zodpovedajúcich farbám tehlového obkladu. Používa sa najmä pri
tmelení spojov medzi obkladmi na vonkajších rohoch.

BOLIX BQS MASS – je předpřipravená hmota k utěsnění spár mezi
pružnými obklady se vzhledem lícové cihly BOLIX BQS. Hmota je
dostupná ve více barevných provedeních odpovídajících barvám
cihlového obkladu. Používá se zejména při tmelení spojů mezi
obklady na vnějších rozích.
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BOLIX BQS – je prefabrikovaný dekoratívny obklad dokonale
imitujúci vzhľad muriva z lícovej tehly. Dekoratívny obklad môže byť
použitý na povrchoch existujúcich stavieb aj novostavieb, na
zateplenom aj nezateplenom murive ako aj v interiéri.

BOLIX BQS – Pružné obklady se vzhledem slínku dokonale imitují
vzhled lícového cihlového zdiva. Obklady mohou být použity na
vnějších zdech stávajících budov a novostavbách, jakožto i v
interiérech. Jsou velmi lehké a pružné. Snadno je lze řezat a ohýbat
a díky tomu používat na rozích nebo zaoblených prvcích fasády.
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BOLIX OP – základný/penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti
podkladu.

BOLIX OP – penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.
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KONTAKTY

Slovenská republika:

+421 907 630 323
+421 911 856 104
slovensko@bolix.sk

Česká republika:

+421 907 630 323
+421 911 856 104
cesko@bolix.cz

www.bolix.sk
www.e-bolix.sk
www.bolix.cz
www.e-bolix.cz
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