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Meet our unique designs

BOLIX jest wiodącym, polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizującym się w produkcji systemów elewacyjnych. Marka BOLIX
istnieje już od 1991 roku i jest synonimem wysokiej jakości rozwiązań
budowlanych.
Od ponad 25 lat działalności firma BOLIX stale doskonali swoje
produkty i wprowadza wiele nowatorskich rozwiązań. Wyjątkowa
kolekcja Design Collection, w której skład wchodzą efekty dekoracyjne
imitujące: drewno, beton, metal, cegłę jak również rdzę, cieszy się
ogromnym zainteresowaniem wśród architektów i wykonawców.
Klienci cenią produkty z linii Design Collection za łatwość aplikacji,
szeroki wybór wzorów i trwałość wykończenia.

EN

Poznaj nasze unikatowe wzory

BOLIX is a leading producer of building chemicals, specializing in the
production of façade systems. The BOLIX brand has been in the market
since 1991 and stands for high quality building solutions.
For 25 years of company operation, BOLIX has continuously improved
its products and introduced a lot of innovative solutions. Our special
Design Collection consisting of versatile faux effects: wood, concrete,
metal, brick or rust is very successful with architects and contractors.
Clients appreciate our products from Design Collection for easy
application, wide range of patterns and durable finish.

BOLIX DECOMIKA
deco z miką

BOLIX WOOD
efekt drewna

BOLIX BRICK
efekt cegły

BOLIX WOOD SLIM
efekt deski

BOLIX DECO BM
deco bez miki

BOLIX BETON
efekt betonu

BOLIX DECO
deco

BOLIX METTALIC POINT
efekt metalu

BOLIX RUST
efekt rdzy

BOLIX DIAMENT
efekt diamentowych
kryształków

techniki aplikacji
application techniques

mechaniczna
mechanical

ręczna
manual

odcisk
stamp

BOLIX DECOMIKA
deco z miką

PL

Efekt DECOMIKA powstał specjalnie dla miłośników wyrazistych motywów zdobniczych.
Imitująca kamień powłoka tynkarska jest tu intensywnie wypełniona kawałkami miki, surowca
o wyjątkowych walorach wizualnych (refleksy świetlne). Całość można stosować na dużych
powierzchniach, tworząc na nich niebanalne, artystyczne formy. Rozwiązanie stanowi
doskonałą alternatywę dla rozbudowanych, wieloskładnikowych struktur wykończeniowych.
To prosty sposób na unikatową elewację.
Dostępna w 35 kolorach.
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The DECOMIKA effect has been specially developed for those who love expressive visual
effects. Stone imitating render finish is filled with mica particles, which give outstanding visual
effects (glitter effect). It can be applied to large surfaces to create original decorative finishes.
BOLIX Decomica provides is a perfect alternative for multi-component and multi-layered
finishes. This easy-to-apply product will give a special finish to your building façade.
Comes in 35 colours.

6.

SOFT PEARL
(TMD 39)

COLD WIND
(TMD 26)

STORMY SKY
(TMD 11)

SAND HILL
(TMD 44)

DUSTY ROSE
(TMD 35)

MINERAL WHITE
(TMD37)

BAY FOG
(TMD 48)

CLOUD OF DUST
(TMD 47)

NATURAL BEAUTY
(TMD 21)

HYPNOTIC DANCE
(TMD 42)

PERFECT HARMONY
(TMD 20)

DEEP TREASURE
(TMD 16)

EXOTIC VISION
(TMD 46)

ELEGANT GREY
(TMD 49)

ELECTRIC WINE
(TMD 13)

MAGIC NIGHT
(TMD 24)

TROPICAL WAVE
(TMD 41)

SOFT GRASS
(TMD 22)

SPRING BREAK
(TMD 45)

ENDLESS SUMMER
(TMD 2)

GREEN GHOST
(TMD 8)

GREEN VISION
(TMD 25)

SILVER SAND
(TMD 17)

WARM CREAM
(TMD 15)

SILENT LADY
(TMD 33)

EXCLUSIVE SPICE
(TMD 28)

GOLD SPIRIT
(TMD 9)

SILVER QUENN
(TMD 7)

DARK SIDE
(TMD 12)

OLD BEAUTY
(TMD 4)

MILK LAKE
(TMD 10)

DARK DESERT
(TMD 34)

AFRICAN FRUIT
(TMD 23)

GOLDEN RAIN
(TMD 32)

BOLIX Design Collection

GREY LIGHT
(TMD 29)
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BOLIX Design Collection

BOLIX BRICK
efekt cegły

PL

Kojarzone przede wszystkim z tradycyjnym materiałem budowlanym, dziś znakomicie
sprawdzają się również w roli inspiracji przy wykańczaniu już gotowych obiektów. Ceglane
dekoracje nadają elewacji uniwersalny wygląd, przywołujący najlepsze skojarzenia z solidnymi
murami. Efekt BOLIX BRICK nie wymaga kosztownych, pracochłonnych i skomplikowanych
zabiegów montażu. W łatwy i szybki sposób pozwolą stworzyć naturalny efekt cegły. Walory
estetyczne idą tu w parze z trwałością aranżacji.
Dostępny w dwóch metodach ręcznej aplikacji.
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Associated with traditional construction material, nowadays bricks have become an
inspiration for creating interesting decorative finishes. Brick decorations bring the look of solid
brickwork and give a traditional look to your exterior. With BOLIX Brick Effect you can forget
about costly, labour-intensive and complicated bricklaying. Our product will help you to
achieve an extremely realistic brick effect in an easy and quick way. The product offers an
excellent aesthetic effect combined with durability of the finish.
Available in two manual application.

cegła wycinana
cutted brick
Juicy Sunset
(BBR 31)

Sunny Morning
(BBR 32)

Wealth of Land
(BBR 33)
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Breath of the Desert
(BBR 34)

Natural Brown
(BBR 35)

Brown Flame
(BBR 36)

Misty Morning
(BBR 37)

Polar Night
(BBR 38)

Moving Silence
(BBR 39)

To bardzo szybki sposób na uzyskanie pożądanego efektu cegły za pomocą specjalnego
przyrządu do wydrapywania fug w masie tynkarskiej.
Dzięki tej technice efekt cegły jest bardziej naturalny a fuga bardziej głęboka. Możliwość
uzyskania trzech różnych lic: lico gładkie, lico ryflowane, lico drapane dodatkowo urozmaica
efekt.
It is an easy way to achieve the desired brick effect using a specialised tool for cutting through
the face coat to create bed joints.
Using this technique the brick effect is more realistic and brick joints deeper. It offers three
different face coat finishes: smooth, rough and scratched that will add to the brick effect.

PL

EN

12.

Ten efekt powstaje w wyniku wykorzystania na powłoce tynkarskiej szablonu
z charakterystycznymi, prostokątnymi formami. Dzięki tej technice uzyskujemy doskonałe
proste kształty, które możemy po uformowaniu delikatnie przeciągnąć po powierzchni
specjalnym wałkiem nadając cegle postarzaną fakturę. Walory estetyczne idą tu w parze
z trwałością aranżacji.
The brick effect is achieved by applying a brick wall stencil. With the use of the stencil we can
achieve a perfectly neat brickwork. You can go over the face gently with a special roller to
give it a rustic finish. The product offers excellent aesthetic effect combined with durability of
the finish.

BOLIX Design Collection

cegła z szablonu
brick from template
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BOLIX Design Collection
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BOLIX Design Collection

BOLIX DECO BM
deco bez miki

PL

To propozycja wielobarwnych, dekoracyjnych imitacji kamienia naturalnego, która nada
nowego oblicza elewacji. Dzięki łatwej aplikacji tynku dekoracyjnego bardzo szybko uzyskuje
się pożądany efekt wizualny. Produkt zawiera starannie dobrane kompozycje kruszyw oraz
wysokiej jakości spoiwo akrylowe, nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter. To
znakomity produkt do stosowania na cokołach, pilastrach, gzymsach itd.
Tynk jest dostępny w 34 kolorach.

EN

This colourful decorative exposed aggregate finish will give a new look to your exterior.
With this easy-to-apply decorative render finish you can quickly achieve the desired
effect. Composed of carefully selected aggregate and premium acrylic binders, it gives a
decorative touch to building surfaces. Bolix Deco BM is ideal for cornices, plinths, pilasters, etc.
Available in 34 colours.
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SOFT PEARL
(TMD 39)

COLD WIND
(TMD 26)

STORMY SKY
(TMD 11)

SAND HILL
(TMD 44)

EXOTIC VISION
(TMD 46)

MINERAL WHITE
(TMD 37)

BAY FOG
(TMD 48)

CLOUD OF DUST
(TMD 47)

NATURAL BEAUTY
(TMD 21)

HYPNOTIC DANCE
(TMD 42)

PERFECT HARMONY
(TMD 20)

DEEP TREASURE
(TMD 16)

GREEN GHOST
(TMD 8)

ELEGANT GREY
(TMD 49)

ELECTRIC WINE
(TMD 13)

MAGIC NIGHT
(TMD 24)

TROPICAL WAVE
(TMD 41)

SOFT GRASS
(TMD 22)

SPRING BREAK
(TMD 45)

ENDLESS SUMMER
(TMD 2)

DARK SIDE
(TMD 12)

GREEN VISION
(TMD 25)

SILVER SAND
(TMD 17)

WARM CREAM
(TMD 15)

SILENT LADY
(TMD 33)

EXCLUSIVE SPICE
(TMD 28)

GOLD SPIRIT
(TMD 9)

SILVER QUENN
(TMD 7)

OLD BEAUTY
(TMD 4)

MILK LAKE
(TMD 10)

AFRICAN FRUIT
(TMD 23)

GOLDEN RAIN
(TMD 32)

FOGGY COAST
(TMD 3)

BOLIX Design Collection

GREY LIGHT
(TMD 29)
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BOLIX Design Collection

BOLIX WOOD
efekt drewna

PL

BOLIX Wood to rozwiązanie, które łączy ponadczasowy urok drewnianych motywów
zdobniczych z niezawodnością nowoczesnych rozwiązań wykończeniowych. Umożliwia
stworzenie na ścianach zewnętrznych wyjątkowego efektu deski. To łatwa aplikacja oraz
wysoka odporność na zjawiska atmosferyczne. Dzięki zastosowaniu BOLIX Wood znikają
tradycyjne problemy z konserwacją i pielęgnacją drewna. Wszędzie natomiast dominuje
niepowtarzalne wzornictwo efektu deski, w wybranym kolorze.
Dostępny w dwóch technikach aplikacji Wood Stamp: technika odcisku formy oraz Wood TR:
przy pomocy stempla.
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BOLIX Wood combines a timeless appeal of wooden decorative elements with reliability and
robustness of modern finishing solutions. It provides a wood board effect to exterior walls. Bolix
Wood ensures easy application and weather resistance. With BOLIX Wood Stamp you no
longer have to worry about wood treatment and maintenance. Enjoy this unique wood board
effect in a colour of your choice.
Available in two versions as Wood Stamp: for stamped faux wood effect and as Wood TR: for
application with the use of a stencil.

NOWY WZÓR
new pattern

Golden Oak
( BWD 51 )

Natural Oak
( BWD 52 )

White Oak
( BWD 53 )

Mahogany
( BWD 55 )

Nut
( BWD 56 )

Medium Brown
( BWD 57 )

Creme
( BWD 58 )

Dark Oak
( BWD 54 )
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BOLIX Design Collection

Ebony
( BWD 60 )

Grey
( BWD 59 )
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BOLIX Design Collection
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BOLIX Design Collection

NOWOŚĆ

new

BOLIX WOOD SLIM
efekt cienkiej deski

PL

BOLIX Wood SLIM to odpowiedź na nowe trendy w architekturze zewnętrznej. Do łask wracają
naturalne wykończenia elewacji, nawiązujące wyglądem do znanej boazerii drewnianej.
Tego typu wykończenie staje się elementem ekskluzywnym będącym połączeniem tradycji
z nowoczesnością. BOLIX Wood SLIM to rozwiązanie, które umożliwi stworzenia na ścianie
naturalnego efektu cienkiej deski. To łatwa aplikacja za pomocą specjalnego odcisku
silikonowego oraz wysoka odporność na zjawiska atmosferyczne.
Dostępna w 10 wersjach kolorystycznych.
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BOLIX Wood SLIM responds to new trends in façade designs. The fashion for natural exterior
finishes is back, therefore faux wood panel effect is gaining in popularity. It combines tradition
with new trends to add a luxurious finish to your home. BOLIX Wood SLIM provides an extremely
realistic effect of a thin wood board. It offers an easy application with a special silicone matrix
and high weather resistance.
Comes in 10 colours.
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BOLIX Design Collection

BOLIX DECO
deco

PL

Wykorzystanie estetycznych atutów dekoracji kamiennych nie musi oznaczać obciążania
konstrukcji budynku i domowego czy inwestycyjnego budżetu. Za sprawą specjalnych
kompozycji naturalnego oraz sztucznego kruszywa, zawartych w cienkowarstwowym tynku,
w prosty sposób można nadać ścianom atrakcyjny wygląd piaskowca czy granitu. Dzięki
nieskomplikowanemu procesowi wykonania tynku w różnorodnych wersjach kolorystycznych,
bardzo szybko uzyskuje się pożądany efekt wizualny. Do tego wysoka odporność akrylowej
masy na uszkodzenia mechaniczne, sprzyja stosowaniu na cokołach, pilastrach, gzymsach itp.
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Having an exposed stone effect no longer involves putting additional strain on building
structure and on home or investment budget. With this special thin-coat plaster, composed
of natural and manufactured aggregates, you can easily give a sandstone or granite finish to
your walls. Since it is easy to apply and comes in various colours, you can quickly achieve the
desired effect. Moreover, the acrylic plaster is highly resistant to mechanical damage, what
makes it perfect for cornices, plinths, pilasters, etc.
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BOLIX Design Collection
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BOLIX Design Collection

NOWOŚĆ

new

BOLIX RUST
efekt rdzy
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Tynk o fakturze rdzy to najnowsze, oryginalne rozwiązanie dedykowane nowoczesnej elewacji.
Dzięki wyjątkowej kompozycji naturalnego oraz sztucznego kruszywa w prosty sposób można
osiągnąć wyjątkowy efekt, który zachwyci wszystkich podziwiających wykończenie budynku.
Pokrycia dekoracyjne ścian z efektem rdzy, to sposób na podkreślenie nowoczesnego
charakteru elewacji. Poprzez swoje walory estetyczne jest doskonałym uzupełnieniem
minimalistycznej architektury. Niewątpliwie efekt ten odgrywa coraz większą rolę we
współczesnym designie.

EN

Textured finish providing rust effect is a special state-of-the-art solution for modern exteriors.
The composition of natural and manufactured aggregates makes it easy to achieve a unique
finish that will delight even the most refined of your guests. Decorative finish with rust effect
will give a modern look to your external walls. It is perfect to highlight an architectural feature
or add a special finish to minimalist architecture. Undoubtedly, it grows in popularity in the
modern design.
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BOLIX Design Collection
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BOLIX Design Collection

BOLIX BETON
efekt betonu

PL

Tynk imitujący strukturę betonu to znakomity przykład nowoczesnego podejścia do
klasycznych wyznaczników elegancji. Rozwiązanie z powodzeniem nawiązuje do surowych,
fabrycznych akcentów, by finalnie tworzyć estetyczną i nowoczesną powłokę, pasującą
nawet do najbardziej wyrafinowanych koncepcji aranżacyjnych. Dodatkowo, świetnie
komponuje się z metalem, drewnem czy szkłem, dla których tworzy wyjątkowe tło o fakturze
betonu.
Dostępny w dwóch technikach aplikacji: technika ręczna oraz technika odcisku.
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This render producing a faux concrete effect makes an excellent example of a modern
interpretation of timeless elegance. It brings raw, industrial-inspired effect to create an
attractive and modern textural finish that will match even the most sophisticated decorative
concepts. What is more, it blends in perfectly with metal, wood or glass, providing a unique
textural look of concrete.
Available for two application techniques: for manual application and for stencilled technique.

Snow White

Anthracite Dark

50.

BOLIX Design Collection

Natural Cement

51.

NOWY WZÓR

BOLIX Design Collection

new pattern

52.

53.

BOLIX METALLIC POINT
efekt metalu

PL

Nowoczesność, elegancja – tak w kilku słowach można opisać rozwiązania ścienne z
metalicznym efektem w roli głównej. Polecane jako dopełnienie aranżacji ścian zewnętrznych
budynku. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu BOLIX Metallic Point otrzymamy skuteczną ochronę
elewacji i trwałe, metaliczne kolory.
Dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: Gold, Silver, Copper.
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State-of-the-art solution, elegance and durability - these words best describe this wall
solution offering a metallic effect. This is ideal to give a special touch to wall finishes. Careful
application of professional products BOLIX Metallic Point provides effective protection and
durable, metallic colours.
Comes in three colour variations: Gold, Silver, Copper.

56.
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BOLIX Design Collection

NOWOŚĆ

new

BOLIX DIAMENT

efekt błyszczących kryształków
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To delikatne elementy zdobnicze lekko zatopione w warstwie tynku lub farby, które pod
wpływem promieni świetnych delikatnie połyskują nadając wyjątkowego charakteru
błyszczących kryształków. Elewacja z tym rozwiązaniem dekoracyjnym to synonim
ekskluzywnego wykończenia, który nadaje budynkowi dystyngowanego charakteru. Lekkie
drobinki węgliki krzemu świetnie wkomponowują się w każdy kolor nadając szlachetnego
wyglądu.
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Small sparkling particles mixed in the render reflect light and glitter like diamonds to produce
a glittery shimmer effect. It adds a touch of sophistication and luxury to residential or
commercial spaces. Fine silicon particles blend in perfectly with all kind of render colours to
give them a refined appearance.

