CEGŁA ELASTYCZNA
O WYGLĄDZIE KLINKIERU

POSIADAMY 30 LAT DOŚWIADCZENIA
W TWORZENIU ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ELEWACYJNYCH
WE HAVE 30 YEARS OF EXPERIENCE
IN DEVELOPING ADVANCE FAÇADE SYSTEMS AND SOLUTIONS

PL

Marka BOLIX posiada 30 letnie doświadczenie w produkcji najwyższej jakości produktów
ociepleniowych. Firma jest synonimem wysokiej jakości kompleksowych rozwiązań budowlanych
i dekoracyjnych. Oferta jest bardzo bogata i na bieżąco opracowywane i ulepszane są kolejne
produkty pozwalające wyróżnić się na rynku budowlanym. Wychodząc naprzeciw potrzebom
rynku, technolodzy z Centrum Badawczego BOLIX opracowali linię Design Collection. Stworzenie
zróżnicowanej oferty – rozmaitych struktur, materiałów i kolorów, pozwala projektantom
w dowolny sposób kreować oryginalny wygląd elewacji.
Płytki elastyczne to nowoczesne rozwiązanie pozwalające zaprojektować oryginalny wygląd
elewacji w wielu wariantach kolorystycznych. Zapoznaj się z nasza ofertą i wybierz konfigurację
odpowiadającą twojemu projektowi.
Poza linią dekoracyjną BOLIX Design Collection posiadamy kompleksowe rozwiązania na
wszystkie problemy związane z elewacją. Dzięki współpracy z BOLIX możesz mieć pewność, że
Twoja elewacja będzie solidna, piękna i trwała.

EN

The company is synonymous with high quality complete building and decorative solutions. The
range of our products is very wide. The products are constantly developed or improved in
order to stand out in the construction market. To meet market demands, our specialist from the
BOLIX Research Centre have developed the product line Design Collection. A diverse range
of textures, materials and colours allows designers to create unique exterior designs in any way
they find attractive.
Flexible brick is a state-of-the-art solution to give a touch of originality to your exterior. Take
a look at our offer and choose a composition that suits your project.
Except for the decorative line Design Collection, we offer comprehensive solutions to address
all problems connected with building exteriors. With BOLIX products you can be sure that your
façade will be solid, beautiful and durable.

UWAGA! Prezentowane kolory efektów dekoracyjnych wykonane są techniką drukarską i są jedynie poglądowe.
ATTENTION! Presented colors of decorative effects are made by printing technique and are only demonstrative.

BOLIX BQS
cegły elastyczne
PL

Stworzona przez nas linia cegieł elastycznych BOLIX BQS to nowoczesne rozwiązanie,
pozwalające zaprojektować oryginalny wygląd elewacji w wielu wariantach kolorystycznych.
Płytki o wyglądzie klinkieru mogą pojawić się na tradycyjnych lub stylizowanych budynkach,

EN

BOLIX BQS flexible bricks developed by us is a state-of-the-art solution to give a touch
of originality to your exterior. Brick slips look great both on traditional or vintage design
buildings, but they are more and more often an inspiration for modern minimalist designs.

4.

BOLIX Design Collection

ale coraz częściej są inspiracją do aranżacji nowoczesnych minimalistycznych form.

5.

BUDOWA

CECHY

construction

features
ŁATWE W APLIKACJI / EASY INSTALLATION

PL

Płytki BOLIX BQS to starannie wyselekcjonowana kompozycja spoiw polimerowych oraz wypełniaczy

PL

Można je docinać za pomocą zwykłych nożyczek, nie wymagają impregnacji

mineralnych. Są wyjątkowo lekkie i elastyczne. Można je zaginać i dowolnie docinać przy pomocy

i dodatkowego fugowania. Montaż płytek BOLIX BQS jest znacznie szybszy niż

zwykłych nożyczek, co znacznie ułatwia ich montaż. Cegły bez problemu można używać na narożnikach

w przypadku tradycyjnego klinkieru, ze względu na brak ciężkiej obróbki.

czy okrągłych elementach elewacji bez specjalnej, ciężkiej obróbki.

Can be cut to size with scissors, no sealing and grouting necessary. BOLIX BQS

EN

Kolejnym walorem jest ręczne formowanie płytek, co oznacza, że nie ma dwóch identycznych

brick slips installation is much faster that traditional bricks as they do not require

egzemplarzy. Oryginalności dodaje im możliwość łączenia wielu kolorów i kształtów, dzięki temu każda

any additional work like grouting, forming or tooling, and no special equipment is

elewacja będzie oryginalna i wyjątkowa. Cegły są bardzo wytrzymałe - elewacja będzie piękna i czysta

needed.

przez lata. Płytki są odporne na uderzenia, zarysowania, naprężenia termiczne, warunki atmosferyczne
oraz skażenia mikrobiologiczne. W przypadku zabrudzenia łatwo je umyć przy pomocy myjki ciśnieniowej.

ELASTYCZNE / FLEXIBILITY
EN

The brick slips BOLIX BQS are extremely lightweight and flexible. They are bendable and can be cut to size

PL

Można je zginać i dowolnie docinać, co znacznie zwiększa ich zastosowanie. Płytki

with scissors, what makes their installation effortless. The brick slips can be applied round the corners and
to rounded elements on the face of the building and it does not require any additional work, forming or

można używać na narożnikach czy okrągłych elementach elewacji.
EN

tooling.

installations. The brick slips can be applied round the corners and to rounded

Another advantage is that they are hand formed, so no identical brick slips can be found. The fact

elements.

that you can make various combinations with many colours and shapes only adds to their exquisite
character. Our brick slips can make virtually every façade unique and one of its kind. The brick slips are
extremely strong - your building exterior will stay beautiful and clean for many years to come. The brick
slips are resistant to impact, scratch, thermal stress, weather and microbial growth. When soiled, they can

they are bendable and can be cut to size, what makes them suitable for more

LEKKIE / LIGHTWEIGHT
PL

be easily cleaned by pressure washing.

Cegły elastyczne są wyjątkowo lekkie, wielokrotnie lżejsze do płytki klinkierowej,
dzięki czemu łatwiejsza jest ich obróbka i montaż nawet na dużych wysokościach.
Tworzą elewacje bezpieczne w użytkowaniu.

EN

Flexible brick slips are extremely lightweight, several times lighter than brick tiles,
what makes them easier to work with and install even at heights. They create a safe
exterior sheathing.

SCS – Self
Crosslinking System
SCS – Self
Crosslinking System

WYTRZYMAŁE / STRENGTH
PL

Płytki są odporne na uderzenia można bez obaw je stosować na cokołach,
narożnikach i całej powierzchni ścianach

EN

The slips are impact-resistant and are suitable for plinths, corners and entire wall
surfaces.

BOGATA KOLORYSTYKA / WIDE RANGE OF COLOURS
PL

Cegły występują w różnych kolorach, fakturach i melanżach. Poza gotowymi

Masa klejąco-spoinująca BOLIX BQB oraz płytki elastyczne

kolekcjami cegły realizujemy kolory/efekty specjalne, co sprawi, że elewacja będzie

BOLIX BQS oparte są na najwyższej jakości kompatybilnych

unikatowa i niepowtarzalna.

ze sobą kompozycjach spoiw. Zapewnia to wspólne

EN

„usieciowanie” (SCS – Self Crosslinking System), które

They come in diverse colours, textures and blends. In addition to ready-made brick
collections, we make bespoke special colours/effects to make your façade unique

zapobiega odspojeniom, Nasz Specjalny system jest

and one of a kind.

gwarancją trwałej i solidnej elewacji.
EN

Both BOLIX BQB adhesive and grout and BOLIX BQS flexible
brick slips are based on top quality binder compositions.

NIEPOWTARZALNE / UNREPEATABLE

They are compatible and work together extremely well
to provide the SCS – Self Crosslinking System preventing
delamination/debonding. Our special system ensures that
your façade will be durable, solid and robust.
6.

PL

Płytki są produkowane ręcznie, dzięki temu żadna płytka nie jest taka sama.

EN

The tiles are handmade, so there are no two identical brick slips.

BOLIX Design Collection

PL

7.

KOLORYSTKA
colours
BOLIX wyselekcjonował 10 oryginalnych kolorów cegły elastycznej BOLIX BQS, aby spełnić oczekiwania

PL

najbardziej wymagających inwestorów. Każda cegła zawiera dedykowany dla niej kolor fugi, jednak
można ją zmieniać w zależności od upodobań. Dodatkowo istnieje możliwość zamawiania cegieł w innych
kolorach na indywidualne zamówienia.
EN

BOLIX has selected 10 most interesting colours for the flexible brick slips BOLIX BQS to meet the expectations
of even most demanding investors. Each brick colour has a matching dedicated grout, however they can

Orange Sand (EQ 30)

PL

Kolorystyka BQB

BQB White
8.

Dark Granite (EQ 110)

Black Basalt (EQ 130)

Grey Marble (EQ 150)

Natural Travertine (EQ 190)

White Alabaster (EQ 170)

Ginger Rock (EQ 50)

Red Cristal (EQ 70)

Warm Copper (EQ 10)

Ruby Stone (EQ 90)

EN

BQB colours

BQB Natural

BQB Grey

BQB Dark

BOLIX Design Collection

be combined as you like. Additionally, we customise brick slips, make them to order in other bespoke colours.

9.

KOLORY SPECJALNE
special colours
Poza standardową kolekcją kolorystyczną Bolix oferuje kolory specjalne. Możemy wykonać każdy wzór
i kolor na indywidualne zamówienia.

EN

In addition to the standard colour collection, Bolix offers special colours. We can make any pattern and
colour to individual orders.

BOLIX Design Collection

PL
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PRODUKTY
products

PŁYTKI ELASTYCZNE BOLIX BQS - elastyczne płytki o wyglądzie klinkieru
doskonale imitujące wykończenie muru licowego z cegły.

EN

BOLIX BQS - Bolix BQS elastic brick slips provide a decorative finish
that perfectly imitates brick masonry wall.

PL

BOLIX BQB - Fuga i klej w jednym - to gotowa do użycia klejąca
masa klejąco-spoinująca do przyklejania płytek na zewnętrznych
ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz
pomieszczeń.

EN

BOLIX BQB - is a ready to use dispersion compound for fixing and
grouting of SOLTHERM BQS elastic brick slips.

PL

BOLIX BQS MASS - to gotowa masa do uzupełniania szczelin między
płytkami elastycznym. Masa przygotowana jest w kolorze
odpowiadającym cegłom. Szczególnie polecana do wykorzystania
przy narożnikach.

EN

BOLIX BQB MASS - is a joint filler to fill gaps and interstices between
SOLTHERM BQS elastic brick slips at corners.

PL

BOLIX OP - Preparat gruntujący wyrównujący chłonność podłoża.

EN

BOLIX OP - primer to even out surface porosity.
BOLIX Design Collection

PL
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BOLIX Design Collection

REALIZACJE
realizations

ul. Łokietka, Kraków

BOLIX Design Collection

ul. Batycka, Warszawa
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BOLIX Design Collection

os. Jutrzenki, Warszawa

18.

19.

ul. Wronia, Gdańsk

ul. Konarskiego, Giżycko

20.

BOLIX Design Collection

Pruszków
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Nasi PRZEDSTAWICIELE
Our representative

KUJAWSKO-POMORSKIE
/ POMORSKIE
606 775 481
olsztyn@bolix.pl
gdansk@bolix.pl
bydgoszcz@bolix.pl

MAŁOPOLSKIE / PODKARPACKIE
606 775 496
krakow@bolix.pl
rzeszow@bolix.pl

DOLNOŚLĄSKIE
/ OPOLSKIE
606 775 429
wroclaw@bolix.pl
opole@bolix.pl

MAZOWIECKIE
606 775 386
warszawa@bolix.pl

LUBELSKIE / PODLASKIE
/ ŚWIĘTOKRZYSKIE
/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE
606 775 468
bialystok@bolix.pl
lublin@bolix.pl
kielce@bolix.pl

ZACHODNIO-POMORSKIE
/ LUBUSKIE / WIELKOPOLSKIE
606 775 380
szczecin@bolix.pl
gorzow@bolix.pl
poznan@bolix.pl

ŚLĄSKIE / ŁÓDZKIE
606 775 073
lodz@bolix.pl
katowice@bolix.pl

INFOLINIA TECHNICZNA
technical support
801 650 222

BOLIX Design Collection

www.bolix.pl
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