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Aj VY môžETE mAť
KúsOK PRíRODY DOmA
Vaša voľba by mala byť jednoduchá, ak sa necháte inšpirovať krásou
dreva. Originálne a jedinečné, to sú slová vystihujúce výnimočnosť
materálu, ktorý nám sama príroda ponúka. Je to práve dub, ktorý bol
pre svoje tvrdé a krásne drevo, svoju veľkosť, dlhovekosť uctievaný
od nepamäti.

Spoločnosť BK PARKET s.r.o. pôsobí na

Dôkladný výber materiálu a použitie

slovenskom ale aj zahraničnom trhu od roku

nových technológií nám pomáhajú priblížiť

1997 a zaoberá sa vývojom, výrobou a preda-

sa k dokonalosti pri spracovaní dreva, pri

jom drevených podláh a paluboviek. Spojenie

zachovaní najvyšších medzinárodných

inovácie a tradície a politika irmy s orientáciou

štandardov. A je to práve klasická poctivá

na zákazníka nás nútia neustále napredovať

výroba, ktorá nám umožňuje dosiahnutie

s cieľom uspokojiť potreby našich zákazníkov

týchto predsavzatí.

a obchodných partnerov.

ilustračné foto Veľkoplošná parketa trojvrstvová 20 mm dub honey, rustik

PRíRODA UROBiLA sVOjE, mY
smE sA POsTARALi O zVYšOK

BYTOVÝ PROgRAm

VEĽKOPLOšNÉ jEDNOLAmELY
Dosky, ktoré znamenajú domov - pohodlie, štýl a krása Vášho života.
Originalita naších podláh je daná prírodou samou – veľkosťou, štruktúrou a vekom stromov, kde vzhľadom na výťaž
a ďalšie spracovanie vyrábame drevené podlahy v rôznych dĺžkach až do 2200 mm. Rôzne dĺžky lamiel sú súčasťou
každej objednávky, vytvárajúc drevenú podlahu, ktorá nepôsobí jednoliato, práve naopak – vyzerá prirodzene živo
a podporí tak svoju vizuálnu jedinečnosť a exkluzivitu.
BK Parket ako výrobca drevených podlahovín ponúka možnosť voľby z viacerých konštrukcií- či už trojvrstvových
alebo celomasív. Hľadáte podlahu na podlahové vykurovanie? Aj na to máme riešenie- certiikovaný program pre
podlahové kúrenie.

Originalita naších podláh je daná príro-

Rôzne dĺžky lamiel sú súčasťou

dou samou – veľkosťou, štruktúrou

každej objednávky, vytvárajúc

a vekom stromov, kde vzhľadom na

drevenú podlahu, ktorá nepôsobí

výťaž a ďalšie spracovanie vyrábame

jednoliato, práve naopak – vyzerá

drevené podlahy v rôznych dĺžkach

prirodzene živo a podporí tak svoju

až do 2200 mm.

vizuálnu jedinečnosť a exkluzivitu.

VEĽKOPLOšNá PARKETA TROjVRsTVOVá 15mm

VEĽKOPLOšNá PARKETA TROjVRsTVOVá 20mm

Jednolamela, olejovaná
Hrúbka 15 mm, Šírka 180 mm
Dĺžka 700 – 2150 mm
Nášľap: 4 mm
Spoj: pero-drážka

Jednolamela, olejovaná
Hrúbka 20 mm, Šírka 180 mm
Dĺžka 700 – 2150 mm
Nášľap: 6 mm
Spoj: pero-drážka

PROgRAm PRE PODLAHOVÉ KúRENiE

cELOmAsíV PROgRAm

Jednolamela, olejovaná
Hrúbka 12 mm DUB - DUB - DUB
Šírka 138 mm, Dĺžka 1100
Nášľap: 4 mm, Spoj: pero-drážka
Certiikovaná podlaha vhodná na použitie
pri podlahovom vykurovaní

Jednolamela, olejovaná
Hrúbka 20 mm, Šírka 152 mm
Dĺžka 700 – 2150 mm
Spoj: pero-drážka

RETRO DizAjN

cHEVRON

Radi trávite čas doma? Nasledujte najnovší európsky trend!
Návrat k prírodným materiálom a historickému dedičstvu
umeleckého remesla pri spracovaní dreva v spojení so súčasnou
technickou vyspelosťou a avantgardou.

cHEVRON
130 mm x 500 mm x 14 mm
uhol 60 stupňov
4 mm dubový nášľap
10 mm smreková/brezová preglejka

cHEVRON sTRiPPiNg
130 mm x 500 mm x 14 mm
130 mm x 1500 mm x 14 mm STRIPP
uhol 60 stupňov
4 mm dubový nášľap
10 mm smreková/brezová preglejka

ilustračné foto Chevron, dub Grait, prime

RETRO DizAjN

HERRiNgBONE
Sú vhodným základom do moderných ako i tradičných interiérov.
Na jednej strane umocňujú v moderných interiéroch efekt
neštandardného riešenia harmónie priestoru a jeho zariadenia,
v klasických interiéroch podčiarkujú zasa jeho starodávny, prípadne
rustikálny charakter.

HERRiNgBONE

130 mm x 390 mm x 15 mm
4 mm dubový nášľap
9 mm smreková latovka
2 mm smreková dyha
ilustračné foto Herringbone, prime

ilustračné foto Herringbone, prime

BRiQUETTE

cOPENHAgEN

DUTcH

BRODERiE

TissAgE

mOULiN

mARELLE

EcHELLE

cHEcKERs

Systém ukladania
BRODERIE, TISSAGE, MOULIN, MARELLE, CHECKERS
obsahuje štvorec 130 x 130 mm x 15 mm
ilustračné foto Copenhagen, dub honey, prime

Systém ukladania
ECHELLE obsahuje STRIP 130 mm x 1500 mm

Kolekcia style vyniká jemne kartáčovanými lamelami
v štýlovych farbách, ktoré zapadnú do každého interiéru

KOLEKciA

sTYLE

Nenašli ste odtieň svojich predstáv? Ako výrobca
ponúkame možnosť voľby vytvorenia farebného
odtieňa podľa Vašich požiadaviek.

Podlahy v kolekcii Style majú 2V pozdĺžne mikrozrazenie.
Odtiene kolekcie STYLE je možné aplikovať na všetky
konštrukcie BYTOVÉHO PROGRAMU a RETRO DIZAJNU.

Vzhľadom na použitie masívneho dreva, ktorý prirodzene vyniká
rozmanitosťou vo farbe a štruktúre nie je možné ani po povrchovej
úprave zaručiť 100% zhodnosť všetkých lamiel. Farba a kresba
dreva sa môže líšiť od skutočnosti.

POVRcHOVá úPRAVA

PRAVÉ DREVO

KARTáČOVANÉ

POzDĺžNE
miKROzRAzENiE

ilustračné foto program na podlahové vykurovanie dub honey, prime

EcO fRiENDLY

ANTisTATicKá
úPRAVA

R10 TRiEDA
PROTišmYKOVOsTi

DUB gRAffiT

DUB ALAsKA

DUB LATTE

DUB PALisANDER

DUB cOgNAc

DUB HONEY

KOLEKciA

EXcLUsiVE

Kolekcia exclusive predstavuje spojenie precíznosti a umenia
v povrchovej úprave. Kombinácie viacnásobných výrobných
operácií dotvoria neopakovateľný zážitok, ktorý tak umocní
celkový dizajn interiéru.
Odtiene kolekcie EXCLUSIVE je možné aplikovať na všetky
konštrukcie BYTOVÉHO PROGRAMU a RETRO DIZAJNU.

Nenašli ste odtieň svojich predstáv? Ako výrobca
ponúkame možnosť voľby vytvorenia farebného
odtieňa podľa Vašich požiadaviek.
Vzhľadom na použitie masívneho dreva, ktorý prirodzene vyniká
rozmanitosťou vo farbe a štruktúre nie je možné ani po povrchovej
úprave zaručiť 100% zhodnosť všetkých lamiel. Farba a kresba
dreva sa môže líšiť od skutočnosti.

POVRcHOVá úPRAVA

PRAVÉ DREVO

KARTáČOVANÉ

POzDĺžNE A PRiEČNE
miKROzRAzENiE

EcO fRiENDLY

ANTisTATicKá
úPRAVA

R10 TRiEDA
PROTišmYKOVOsTi

DUB VELVET

DUB sNOw

DUB cOUNTRY

DUB smOKE

DUB PEARL

DUB gOTHic

Krása štruktúry dreva je zvýraznená povrchovou úpravou
kartáčovaním.
Podlahy v kolekcii Exclusive majú 4V pozdĺžne a priečne
mikrozrazenie.
Technológia dymenia použitá v dekoroch dub SMOKE,
dub PEARL, vytvára farebnú jedinečnosť každej lamely
a tak zdôrazňuje autentickosť dreva ako takého. Pri technológii dymením vznikajú farebné rozdiely, ktoré nie sú
vadou, ale práve naopak, vystihujú prirodzenosť drevenej
podlahy.

ilustračné foto Veľkoplošná parketa
trojvrstvová 15 mm dub smoke, rustik

Pri výbere konštrukcie a povrchovej úpravy podlahovín si môžete vybrať z dvoch tried selekcie reziva
charakterizujúce prirodzenú štruktúru a vlastnosti
dreva.

sELEKciA
REziVA

Hrče do 50 mm tmelené, beľ povolená.
Farebné rozdiely povolené.

TRiEDA RUsTiK
ilustračné foto Veľkoplošná parketa
trojvrstvová 20 mm dub Gothic, rustik

Dokonale krásna nedokonalosť dreva oživuje interiér prirodzeným teplom a čarom.
Podoba a atmosféra domácnosti vypovedá o životných postojoch a aj vzťahu jej
majiteľov k okolitému svetu. Tak ako je neopakovateľný a jedinečný náš život, rovnako
neopakovateľný je ten najintímnejší priestor, ktorý obývame. Práve tam sa odohráva
divadlo života nás a našich najbližších - na doskách, ktoré znamenajú domov.

TRiEDA PRimE
ilustračné foto Veľkoplošná parketa
trojvrstvová 15 mm dub Snow, prime

Očká a hrče do 5 mm tmelené, bez bele.
Minimálne farebné rozdiely sú povolené.

DUB / BUK, DVOjLAmELA
LAKOVANá UV LAKOm

šPORTOVá

Hrúbka 22 mm, Šírka 132 mm
Dĺžka 2400 mm, Spoj: pero- drážka
Lakovanie: BUK - 4 vrstvy/ DUB - 5 vrstiev
Typ laku: akrylátový UV

TANEČNá mAsíVNA PODLAHA

ilustračné foto prevedenie DUB

Športová certiikovaná podlaha
s možnosťou výroby veľkoplošných
panelov. Možnosť využitia taktiež
pre tanečné účely.

PRAVÉ DREVO

BRúsENá

EcO fRiENDLY

ANTisTATicKá
úPRAVA

mOžNOsTi
POUžiTiA
Indoor športové ihriská
Squash ihriská
Tanečné sály

ilustračné foto športová palubovka, Buk UV lakovaná

fiLOzOfiA A EKOLógiA
Firma BK Parket, ako výrobca drevených podláh dbá na
plnenie najprísnejších kritérií a predsavzatí v oblasti ekológie
a zachovania udržateľnosti obhospodárovania lesov.
Sme výrobca certiikovaný PEFC, čo znamená, že zdroje našej
vstupnej surovniny pochádzajú od dodávateľov, ktorí taktiež
museli splniť najprísnejšie kritéria sledovania spotrebiteľského
reťazca COC.
Prostredníctvom COC certiikátu 100% garantujeme
pôvod drevnej suroviny. Aj v samotnom výrobnom procese
používame len schválené a certiikované produkty od
dodávateľov z EÚ.
Významným míľnikom sa stal rok 2012 kedy sme na výrobné
haly nainštalovali fotovoltaické panely a tak prispeli k zníženiu
emisíí CO2 využívaním elektrickej energie zo slnečného
žiarenia.

Upozornenie
Drevené olejované podlahy je nutné čistiť a ošetrovať len na
to určernými výrobkami od rôznych výrobcov. Pred samotným výberom sa poraďte u odborného predajcu a riaďte sa
priloženým návodom.
Doporučenie
Drevené olejované podlahy je nutné periodicky ošetrovať
nanesením oxidatívneho, alebo tvrdého voskového oleja
podľa náročnosti používania v rozmedzí 1 – 2 rokov. Na
exponované miesta, kde sa predpokladá zýšené namáhanie
povrchu je potrebné naniesť po pokládke tvrdý voskový olej
(Hard Wax Oil).
Pred samotným nanášaním olejov sa poraďte u odborného
predajcu a riaďte sa priloženým návodom, prípadne
nanášanie olejov nechajte realizovať odbornej irme na to
zaškolenej.

OsOBiTÉ VLAsTNOsTi
POVRcHOVá úPRAVA OLEjOVANím
OXi OLEj
Sfarbujúci olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín.
Veľmi dobrá schopnosť prieniku, veľmi dobrá odolnosť voči
vode. Prehlbuje prirodzenú štruktúru dreva a vykazuje
elegantné sfarbenie dreva. Tuhnutie prebieha viazaním
kyslíka (oxidatívne schnutie).
Obsah látok
Modiikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá,
jemne aromatické izoparafíny, sušidlo bez obsahu olova
a kobaltu.
Zaťažiteľnosť
Po 7 dňoch schnutia plne zaťažiteľné.

Požiadavky ÖNORM S 1555 s ohľadom na stálosť voči potu
a slinám ako aj normy ÖNORM EN 71-3 „ Bezpečnosť
hračiek, migrácia určitých častíc („bez obsahu ťažkých
kovov“) sú splnené. Spĺňa požiadavky triedy protišmykovosti
R10 podľa BGR 181 ( predtým ZH 1/571) a DIN 51130.

ČisTENiE / úDRžBA
Vodou alebo jemným domácim čistiacim prostriedkom
určeným na olejované drevené podlahy prvý-krát až po 14
dňoch Adler Naturnah Reiniger 80055: pre odstránenie
mastných nečistôt ADLER Legno – Öl 50880 f : pre oživenie
a renovovanie vykonať jeden nános a prebytok stiahnuť.
Prosíme, rešpektujte Návod na ošetrovanie olejovaného
výrobku s ADLER Legno-ÖL 50880 f.

iNšTALáciA
Všeobecné
BK Parket drevené podlahy je nutné lepiť celoplošne, alebo
systémom húsenicovej aplikácie priamo na pevný podklad na
to určenými parketárskymi montážnymi lepidlami.
Konštrukcia na podlahové kúrenie 12 mm /dub dub dub/ je
vhodná pri inštalácii na podlahu s podlahovovým vykurovaním.
Športovú a tanečnú podlahu je vhodné inštalovať systémom
klincovania do na to určeného roštového systému.
Pred inštaláciou
Je nevyhnutné, aby priestor, v ktorom sa bude inštalovať
drevená podlaha bol dostatočné suchý a vetraný. Podklad
musí byť suchý pri vľhkosti do 2% a realtívna vzdušná vlhkosť
nemôže presahovať 65%. Podlaha by sa mala aklimatizovať
cca. 48 hodín pred samotným lepením. Teplota počas
inštalácie by nemala klesnúť pod 10 stupňov Celzia.
Samotný podklad by mal mať rovinnosť maximálne 2 mm
cez 2 metre vo všetkých smeroch, inak je nutné previesť
vyrovnávaciu nivelizáciu. Pred lepením sa doporučuje hlavne
pri anhydridových stierkach podklad vybrúsiť a následne
napenetrovať aby sa zabezpečil správny prenos adhézie
k spodnej strany podlahy.
Upozornenie
Pri inštalácii podlahy na systém podlahového vykurovania je
nutné zabezpečiť nábehovú krivku a technológia inštalácie
musí zodpovedať požiadavkam výrobcu podlahy spolu
s požiadavakami dodávateľa lepidiel.

PRED POUžíVANím PODLAHY
Pred samotným používaním nechajte lepidlo aspoň 12 hodín
vytvrdnúť a zabránte tak prístupu na podlahu. Ťažký nábytok
a súčasti interíéru je vhodné klásť na drevenú podlahu po 24
hodínách.

Upozornenie
Na drevenú podlahu sa nevzťahuje záruka, pokiaľ nebola
správne inštalovaná podľa doporučení od výrobcu. Samotnú
inštaláciu je vhodné ponechať na odborne zaškolený personál.

VHODNOsť POUžiTiA
Všetky rezidenčné objekty okrem kúpeľní, spŕch, zimných
záhrad, alebo vlhkých miestností. Obchodné priestory,
reštaurácie, bary, hotelové vstupné haly, recepcie, showroom
a štúdiá. Konšrukcia na podlahové kúrenie 12 mm /dub dub
dub/ je vhodná pri inštalácii na podlahu s podlahovovým
vykurovaním.
Športová a tanečná podlaha je vhodná pri inštalácii
športových hál, tenisových a squash centier, špecniálne na
basketbalové a iné loptové indoor hry. Taktiež na tančené
sály.
Upozornenie
Drevené podlahy BK Parket je nutné inštalovať v miestach
s okolitou teplotou 16 – 23 °C s relatívnou vzdušnou
vlhkosťou 45 – 65% . Vždy by mala byť zabezpečená
adekvátna ochrana, aby sa zabránilo poškodeniu spôsobeným nábytkom. Je vhodné pod nábytok použiť na to určene
ilce a chrániče. Pri vstupoch je vhodné použiť ochranné
rohože, aby sa vyhlo škriabancom a stojacej vode.
Pokiaľ dôjde k rozliatiu vody, alebo inej tekutiny na podlahu
je nutné okamžite podlahu dosucha vyutierať, aby sa predišlo
vniknutiu tekutiny cez povrchové póry, prípadne cez špáry
v parketách hlbšie dovnútra.

