




Life is not a straight line®



W naturze, nie ma takiej rzeczy jak kąt prosty czy 
prosta krawędź. Tworząc produkty ciężko pracujemy 
nad tym, aby nadać im kwadratowy kształt, poprawić 
niedoskonałości - ponieważ tak jest łatwiej, ponieważ 
tak jest taniej, ponieważ produkty,  które tworzymy 
będą pasowały do reszty kwadratowych rzeczy w 
naszym życiu.

Pięknych rzeczy nie możemy zamykać w  pudełku. 
Unikalność, osobowość, miłość, którą dała nam natura 
powinna być pokazywana.

Naszą misją jest przełamanie tego cyklu. Każdy produkt, 
który tworzymy, każdy projekt,  w którym uczestniczymy, 
każda osoba, którą zatrudniamy jest krokiem w tym 
kierunku.

TO NIE NATURA 
STWORZYŁA 
LINIE PROSTE

To ograniczenia technologiczne
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ŻYCIE NIE JEST 
LINIĄ PROSTĄ
Wierzymy w to! Dzięki temu, nasze życie jest ekscytujące i 
ciekawe, możemy wyrażać naszą miłość do natury i życia, możemy 
podziwiać naturalne kształty i krzywizny - to niedoskonałości 
czynią nas tym, kim jesteśmy. W BOLE pracujemy nad tym, aby 
uchwycić i wykorzystać kształty, które daje nam natura - w naszych 
produktach, w naszej pracy i w naszym życiu. Nasza nazwa 
pochodzi od staroangielskiego słowa “bole“ - pień drzewa.



Bolefloor jest pierwszym producentem naturalnie 
zakrzywionych drewnianych podłóg, których kształt  
odzwierciedla naturalną linię wzrostu drzewa. Nasz proces 
LiveEdge zarządza i monitoruje każdą deskę od jej stanu 
surowego w tartaku, poprzez proces produkcji, aż do 
ostatecznej instalacji u klienta. Nasza technologia pozwala 
nam zachować naturalne krzywizny drewna, minimalizując 
odpady i uzyskując unikalny wygląd każdej podłogi.

Nasz mały wkład w ochronę lasów i naturalny wygląd został 
osiągnięty przez przetwarzanie każdej deski indywidualnie, 
przy wykorzystaniu  unikalnego oprogramowania i 
zaawansowanej technologii  obróbki drewna. Optymalizacja 
technologii Bolefloor oznacza oszczędność naturalnych 
zasobów. Nasze podłogi nie tylko są estetyczne i atrakcyjne, 
ale również dzięki innowacyjnej technologii Bolefloor, 
wytwarzamy ich więcej niż w przypadku klasycznych podłóg.

EKO TECHNOLOGIA 
BOLE

Bolefloor Zwykłe proste deski
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Nasze podłogi są produkowane w limitowanych edycjach 
i zawsze na indywidualne zamówienie. Tak jak linie 
papilarne i siatkówka oka są niepowtarzalne, tak i podłoga 
Bolefloor jest unikalna dla każdego klienta.

Każda nasza podłoga jest robiona na indywidualne 
zamówienie i przynajmniej dwa razy testowo składana 
zanim zostanie wysłana do klienta, aby zapewnić najwyższą 
jakość i idealne dopasowanie.

PRAWDZIWA 
DEFINICJA 
UNIKALNOŚCI

Przykład planu instalacji











WYBIERZ SWÓJ 
STYL

Nie tylko krzywizny. Możliwość wyboru odpowiedniego 
drewna, odpowiedniej klasy i wykończenia, stwarza 
nieskończone możliwości aranżacji.

Podłogi Bolefloor wytwarzane są z kilku gatunków 
drewna i w różnych klasach jakości. Łączenie tego z  
różnymi technikami wykończenia i twoimi pomysłami 
stworzy jeszcze bardziej unikalną podłogę.
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PODŁOGI 
BOLEFLOOR TO

Dąb

Orzech

Wiśnia

Jesion

Thermo Jesion

Select 
Jednolite ubarwienie, łagodny 
zarys słojów, niewielka ilość 
zdrowych sęków oraz tak zwanych 
“kocich łapek” i całkowity brak 
ciemnych sęków.

Natural 
Charakteryzuje się najbardziej 
naturalnym wyglądem. 
Dopuszczalne są niewielkie sęki i 
niewielkie różnice kolorystyczne, 
bez bieli i przebarwień.

Rustic 
To klasa drewna, w której 
deski posiadają ciemne sęki 
oraz wypełnione specjalną 
masą szpachlową pęknięcia 
do 2 mm.  

KLASY JAKOŚCI
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LITA DESKA  
BOLEFLOOR S20

DESKA DWUWARSTWOWA 
BOLEFLOOR E16

Grubość całkowita: 20 mm 
Długość: 500 - 2950 mm 
Szerokość: ok. 100 - 350 mm 
Masa całkowita: 13,8 kg/m2

Grubość całkowita: 16,4 mm 
Długość: 500 - 2950 mm 
Szerokość: ok.100 - 450 mm 
Warstwa użytkowa wykonana z drewna 
szlachetnego grubość: 4,7 mm
Warstwa stabilizująca wykonana z 
drewna liściastego o grubość: 11,7 mm
Masa całkowita: 11,8 kg/m2

Lite podłogi to flagowy produkt Bolefloor, jednak w celu zaspokojenia 
wymagań naszych klientów oferujemy również deski dwuwarstwowe 
do zastosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym.

FAZOWANIE
Deski podłogowe Bolefloor, w celu podkreślenia naturalnego wyglądu, 
produkowane są z 2 mm fazowaniem długich krawędzi i 1 mm 
fazowaniem krótkich krawędzi. Na życzenie klienta podłogi Bolefloor 
mogą być wykonane bez fazowania, z fazowaniem 1 mm lub 2 mm. 
Podłogi wykonane bez fazowania, dostarczane są jako niewykończone i 
powinny zostać oszlifowane i wykończone po zakończeniu montażu.

Deska podłogowa z 2 mm fazowaniem długich 
krawędzi i bez fazowania krótkich krawędzi.

Deska podłogowa z 2 mm fazowaniem długich 
krawędzi i 1 mm.  krótkich krawędzi.



2 0  M M 

S 2 0

1 6 , 4  M M 

E 1 6

4 , 7  M M 

LITA DESKA  
BOLEFLOOR S20

DESKA DWUWARSTWOWA 
BOLEFLOOR E16

Grubość całkowita: 20 mm 
Długość: 500 - 2950 mm 
Szerokość: ok. 100 - 350 mm 
Masa całkowita: 13,8 kg/m2

Grubość całkowita: 16,4 mm 
Długość: 500 - 2950 mm 
Szerokość: ok.100 - 450 mm 
Warstwa użytkowa wykonana z drewna 
szlachetnego grubość: 4,7 mm
Warstwa stabilizująca wykonana z 
drewna liściastego o grubość: 11,7 mm
Masa całkowita: 11,8 kg/m2

Lite podłogi to flagowy produkt Bolefloor, jednak w celu zaspokojenia 
wymagań naszych klientów oferujemy również deski dwuwarstwowe 
do zastosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym.

FAZOWANIE
Deski podłogowe Bolefloor, w celu podkreślenia naturalnego wyglądu, 
produkowane są z 2 mm fazowaniem długich krawędzi i 1 mm 
fazowaniem krótkich krawędzi. Na życzenie klienta podłogi Bolefloor 
mogą być wykonane bez fazowania, z fazowaniem 1 mm lub 2 mm. 
Podłogi wykonane bez fazowania, dostarczane są jako niewykończone i 
powinny zostać oszlifowane i wykończone po zakończeniu montażu.

Deska podłogowa z 2 mm fazowaniem długich 
krawędzi i bez fazowania krótkich krawędzi.

Deska podłogowa z 2 mm fazowaniem długich 
krawędzi i 1 mm.  krótkich krawędzi.

CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA

SPECJALNE 
ZAMÓWIENIA

Po instalacji, niewykończone podłogi powinny 
być wyszlifowane papierem o grubości 120 i 
polakierowane lub zaolejowane.

Podłogi Bolefloor dostępne są jako fabrycznie 
wykończone w postaci naniesionego 
naturalnego olejowosku lub kolorowych 
olejowosków. Zalecamy, aby nasze podłogi 
były instalowane metodą klejenia do podłoża. 
Podłoga powinna być ponownie zaolejowana 
po zakończeniu instalacji. Łączenie desek 
podłogowych Bolefloor odbywa się metodą 
pióro-wpust ze wszystkich 4 stron.

Specyfikacja techniczna produktu jest zgodna 
z wymaganiami i zawiera opis zgodności 
produktu zgodnie z normą EN 14342: 2005 + 
A1: 2008.
 
Bolefloor niniejszym potwierdza, że deski 
podłogowe są zgodne z dyrektywą 89/106/ 
EWG dotyczącą produktów budowlanych.
Współczynnik przepuszczalności 
cieplnej: 0,15-0,17    (W/mK) 
Klasa odporności ogniowej: C -s1
Emisja formaldehydu: E1

W przypadku zamówień specjalnych deska 
podłogowa Bolefloor może mieć długość 
do 6000 mm. i szerokość do 450 mm. Gdy 
wymagają tego okoliczności, deski podłogowe 
dwuwarstwowe Bolefloor mogą być 
produkowane w specjalnej grubości 13,4 mm i 
19,4 mm.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania 
innych danych technicznych dotyczących 
wykończenia i instalacji produktu.



KOLORY INSPIROWANE 
PRZEZ NATURĘ
Nasz proces wykończeniowy i najwyższej klasy materiały 
pozwalają nam na stworzenie szerokiej gamy kolorów i efektów- 
od najdelikatniejszych odcieni po najbardziej barwną elegancję.
 
Zainspirowani naturalnym pięknem, niektórych największych 
rzek świata, nigdy nie płynących prosto, ale zawsze dających 
życie ludziom i naturze wokół nich, wybraliśmy wariacje 
pozwalające tym rzekom płynąć we wnętrzach naszych klientów.



KOLORY INSPIROWANE 
PRZEZ NATURĘ
Nasz proces wykończeniowy i najwyższej klasy materiały 
pozwalają nam na stworzenie szerokiej gamy kolorów i efektów- 
od najdelikatniejszych odcieni po najbardziej barwną elegancję.
 
Zainspirowani naturalnym pięknem, niektórych największych 
rzek świata, nigdy nie płynących prosto, ale zawsze dających 
życie ludziom i naturze wokół nich, wybraliśmy wariacje 
pozwalające tym rzekom płynąć we wnętrzach naszych klientów.

Prut
Kod koloru 53

Wijąc się w różnych krajobrazach, Prut daje życie trzem narodom. Ciemne odcienie 
zimowego pejzażu zapierają dech w piersiach.



Khong
Kod koloru 54

Przecinając skalisty kanion Sam Pham Bok w Tajlandii, potężny Khong zdaje się 
pochłaniać wschód słońca, wydobywając niemal złoty, piaszczysty blask.
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Tungnaá
Kod koloru 42

Płynąc przez wulkaniczny krajobraz pięknej Islandii, Tungnaá zachwyca swoimi 
zimnymi, niemal srebrzystymi odcieniami.



Caño Cristales
Kod koloru 55

Nazywany płynną tęczą, Caño Cristales promienieje najbardziej żywymi kolorami.
Czerwony odcień, nadany mu przez minerały, wydaje się pochodzić z innej planety.
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Pedja
Kod koloru 45

Przepływa przez sosnowe i świerkowe lasy Estonii. 
Cicho, subtelnie, pięknie, naturalnie.



Mera
Kod koloru 44

Memuru
Kod koloru 43

Semuc Champey
Kod koloru 46

Drewno jest produktem 
naturalnym – każdy 
produkt z niego wykonany 
ma własną strukturę i 
indywidualną kombinację 
kolorów.  
 
Prezentowane kolorów 
są orientacyjne i mogą 
być zależne od ustawień 
monitora, drukarki lub 
rozdzielczości ekranu. 
Zawsze sprawdź wzorniki 
aby wybrać właściwy 
odcień.

y
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Kod koloru 24

Aragon
Kod koloru 47

Laeva
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Bruarfoss
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Fitz Roy
Kod koloru 48

Godafoss
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Tara
Kod koloru 21

Serrano
Kod koloru 29

Reshi
Kod koloru 17
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Zambezi
Kod koloru 6

Basgo
Kod koloru 27

Lena
Kod koloru 20

Indigirka
Kod koloru 23



PRZENIEŚ STYL 
BOLEFLOOR 
NA ZEWNĄTRZ

Boledeck to propozycja dla tych, którzy również na 
zewnątrz swojego domu pragną cieszyć się naturalnym 
pięknem drewna, idealnym kształtem deski tarasowej 
wykreowanym przez naturę. 

Thermo Jesion o grubości 25 mm. jest perfekcyjnym 
rozwiązaniem, odpornym na czynniki atmosferyczne, 
insekty, grzyby. Thermo Jesion jako drewno twarde i 
stabilne będzie służyło przez lata. Jeśli dodamy do tego styl 
Bolefloor to otrzymamy kolejne wyjątkowe miejsce - tym 
razem na zewnątrz naszego domu.
Deski tarasowe Boledeck są wstępnie wykończone w 
trakcie procesu produkcyjnego poprzez naniesienie jednej 
warstwy naturalnego oleju oraz wosku na końcach desek. 
Po instalacji zaleca się ponowne naniesienie oleju w celu 
uzyskania trwałej powłoki.
 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji 
technicznych dotyczących parametrów i metod instalacji.
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UNIKALNE AKCENTY 
PODKREŚLAJĄCE 
CHARAKTER 
TWOICH WNĘTRZ

Nasza technologia LiveEdge pozwala, aby naturalne 
krzywizny drewna zdobiły każde wnętrze, tworząc subtelne 
akcenty takie jak unikalne fronty mebli, ścian, drzwi.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę i poznać 
szczegóły techniczne.
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Hotel Nira Montana
Italy

REFERENCJE

Od wielu lat tworzymy unikalne podłogi zarówno 
w domach prywatnych jak i pomieszczeniach 
komercyjnych.

Oto przykłady naszych realizacji -  być może staną się 
inspiracją dla Ciebie. Niebo jest granicą.
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Sklep Skagen
 Anglia



Państwowe Biuro Zarządzania Lasami
Estonia
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Flinders Café
Holandia



Prywatne mieszkanie
Północna Europa
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Hotel Kaisergarten 
Niemcy



MF Sushi
Atlanta, Stany Zjednoczone
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Prywatny dom
 Holandia 

Baltussen Parket



Villa Tres Marías
Meksyk
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Dom prywatny
Meksyk



Prywatny apartament
Barcelona

Projekt wnętrza:
Lilya Koschcheeva i Maria Stepanova
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Prywatna willa
Meksyk
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Estonia
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Biuro SAP
Nowy Jork,Stany Zjednoczone



Kuchnia – zwycięski projekt 
w kategorii Design
Anglia
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w kategorii Design
Anglia



Aby produkty Bole nie traciły naturalnego piękna, postępuj zgodnie z instrukcjami konserwacji 
na naszej stronie internetowej lub skontaktuj się z naszym działem sprzedaży w celu uzyskania 

dodatkowych informacji. 
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Dystrybutor: 
Bole Line Sp. z o.o.

www.boleline.pl
www.bolefloor.com.pl

info@boleline.pl

Dział handlowy tel. +48 507 142 222
 




