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PANELE ELEWACYJNE BOLIX
PL

Posiadamy 30 lat doświadczenia w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań elewacyjnych.
BOLIX stale doskonali swoje produkty i wprowadza wiele nowatorskich rozwiązań, dzięki
nowoczesnemu laboratorium, gdzie każdy produkt przechodzi kompleksowe badania. BOLIX
to przede wszystkim synonim jakości, rzetelności i innowacyjności. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, nieustannie doskonalimy nasze produkty oraz oferujemy coraz to nowe
rozwiązania.
Nasza bogata oferta nowoczesnych efektów dekoracyjnych pozwala w dowolny sposób
kreować oryginalny wygląd elewacji. Poza linią dekoracyjną 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.
Panele elewacyjne to nowość w dekoracyjnej linii Design Collection marki BOLIX. To produkty
o dedykowanym kształcie i wielkości imitujące tradycyjne materiały wykończeniowe takie
jak: deska i ryfle. Panele elewacyjne BOLIX służą do wykonywania dekoracyjnych elementów
powierzchni na zewnątrz i wewnątrz budynku. Sposób mocowania paneli, ich niska waga
oraz szereg zalet technicznych pozwalają na wykorzystywanie ich na powierzchniach, gdzie
przy tradycyjnych materiałach ze względu na ich wagę byłoby to niemożliwe lub wymagało
specjalnego systemu montażu czy dodatkowych umiejętności wykonawcy. Dostępne
w bogatej palecie barw z łatwością dopasują się do każdej elewacji i nadadzą jej wyjątkowego
charakteru.

EN

We have 30 years of experience in developing advance façade systems and solutions.
For 30 years of activity, BOLIX, equipped with modern laboratory, where each product
undergoes extensive tests, has been able to constantly improve its products and introduce
many innovative solutions. BOLIX is above all synonymous with quality, reliability and innovation.
In order to meet our customers’ expectations, we continuously improve our products and offer
new solutions.
We provide a wide range of modern decorative effects that you can apply and combine
to give a unique finish and add your own touch to your house. 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.
The wall panels are a new solution in the BOLIX Design Collection. Their shape and size imitate
traditional finishing materials such as wood plank or grooved/rib finish. The BOLIX wall panels are
used to provide decorative elements on building exterior and interior. The method of fixing the
panels and their lightweight as well as a number of features and properties they provide, make
the panels suitable for surfaces, where installation of traditional materials would not be possible,
due to their weight, or such installation would require a special fixing system or additional skills of
the installer. Available in a wide range of colours, the panels will easily match any façade and
give it a unique and distinctive character.
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 RIBBED EFFECT PANEL
efekt sztruksu panel
PL

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL to dedykowany panel do wykonywania efektów dekoracyjnych
nadający efekt sztruksu / ryfli na zewnętrznych ścianach budynków.
Efekt sztruksu jest ciężki do wykonania natomiast już gotowy na powierzchni elewacji wygląda
bardzo efektownie. BOLIX w celu ułatwienia pracy związanej z przygotowaniem efektu, stworzył

EN

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL is a panel designed to give a corrugated / grooved or rib effect on
building exterior.
The corrugated finish is difficult to produce, but the effect is very impressive, once completed.
To facilitate the process, BOLIX has developed BOLIX Ribbed Effect Panels that are easy and
fast to install and can be cut to size.
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panel BOLIX Ribbed Effect Panel, który w łatwy i szybki sposób można montować oraz przycinać.
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BUDOWA
construction
PL

TECHNOLOGIA
DROP CONDENSE

Panele stworzone są na bazie spoiw organicznych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych oraz

DROP CONDENSE
Technology

dodatków modyfikujących. Powierzchnie efektu tworzą wzdłużne ryfle o dobranej wysokości, szerokości
oraz odstępami górnymi powierzchni ryfla.
They are made with organic binders, fine mineral fillers and modifiers. The texture of the panel is provided
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PL

by grooves of selected height, width. They come with a spacing at the top of the panel.

Efekt charakteryzuje się technologią Drop Condense, która
sprawia, że krople wody spływają po panelu pomiędzy
wyżłobieniami. Dzięki idealnie wyprofilowanemu kształtowi,
panele podczas właściwego montażu przylegają do siebie.

BOLIX
T/A15.B11.H6.S11

EN

The effect provides the Drop Condense technology, where
water droplets run off panel surface with ease, rolling down
the grooves. The panels are neatly cut and contoured so that
the panels perfectly abutt and fit tight to each other, when

200 cm

properly installed.

BOGATA
KOLORYSTYKA
rich colors
PL

W celu uzyskania nietuzinkowego efektu na elewacji
zalecamy skorzystanie z szerokiej palety barw BOLIX

26 cm

Spectrum 300+. Łączenie kolorów jest dowolne. Malując
panele należy jednak pamiętać, aby wziąć pod uwagę
całokształt budynku oraz jego kolor – uzyskamy spójny

PL

Główny wzór paneli Bolix to T/A15.B11.H6.S11 o kształcie trapezowym. Istnieje możliwość wyprodukowania

efekt wizualny całości elewacji.

innych wzorów ryfla na specjalne zamówienie. Panele mają długość 200 cm a szerokość 26 cm. Dostępne
są też panele o długości 300 cm. Panele są bardzo elastyczne, co ułatwia ich dopasowanie do ściany

EN

To achieve a unique and distinctive effect on your building

i pozwala ukryć drobne niedoskonałości podłoża. Można je w łatwy sposób docinać do wymiarów

exterior, select a desired colour from BOLIX Spectrum 300+

budynku oraz elementów architektonicznych

colour chart, offering a wide range of colours. You can

The main pattern on the Bolix panel is the trapezoidal rib T/A15.B11.H6.S1. Customised grooved patterns

for the panels, make sure that the effect will blend in with

can be made to order. The panels are 200 cm x 26 cm. 300 cm long panels are also available. They are

other parts of the building and its colour and the overall

extremely flexible, what makes them easy to install, adjust to the wall and cover minor imperfections of

visual effect on the façade will be consistent.

the surface. They can also be easily cut to size to fit on building surface or architectural elements.
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match any colours you like. When selecting the colour
EN
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WIELE MOŻLIWOŚCI
many options
PL

Głównym szablonem BOLIX, który jest najszybszy w realizacji to ryfel trapezowy T/A15.B11.H6S11. Jednak
Firma BOLIX otwiera się dla wyszukanych projektów i daje możliwość stworzenia INDYWIDUALNEGO WZORU.
Panele BOLIX Ribbed EFFECT dają wiele możliwości, począwszy od różnych kształtów aż do różnych kolorów.
Wystarczy zgłosić się do przedstawiciela BOLIX z swoją wizją by nasza firma stworzyła oryginalny wzór.

EN

The most common BOLIX template to quickly provide the effect is trapezoidal rib panels T/A15.B11.H6S11.
We are, however, open to exquisite and sophisticated projects and BESPOKE PATTERS can be created
as desired by our customers. BOLIX Ribbed EFFECT panels give numerous possibilities, from various shapes
and colours to combinations. The pattern/texture can be customised. Just talk to a BOLIX representative
and share your vision and we will do the rest.

R to kąt rogu,
który wynosi R
= A-B/2. Jest
to wartość
niezmienna.

BOLIX
O/A15.B11.H6.S11

R is the corner
angle, which is
R = A-B/2. It is
an unchanging
value.

A szerokość podstawy
B szerokość góry
H wysokość

A szerokość podstawy
B szerokość góry
H wysokość

A the width of the base
B is the width of the top
H height

A the width of the base
B is the width of the top
H height

R

S to odcinek między jednym
ryflem a drugim
S to odcinek między jednym
ryflem a drugim

S is a segment between one
groove and the other

BOLIX
T/A15.B11.H6.S11
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S is a segment between one
groove and the other
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WIELE MOŻLIWOŚCI
many options

BOLIX Design Collection

Wzory specjalne / special patterns
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PANELE 3D
3D panels
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SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA
components of the solution

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL - Gotowe panele cementowo-żywiczne zbrojone
włóknem o wyglądzie ryfla/sztruksu.

EN

BOLIX RIBBED PANEL - ready-made panels made with cement and resin, fibre
reinforced with grooved/corduroy/rib texture

PL

BOLIX KD PANEL - Dyspersyjna, akrylowa masa do przyklejania paneli.

EN

BOLIX KD PANEL - ready mixed dispersion adhesive for bonding the panels.

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 WOOD EFFECT PANEL
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PL

BOLIX Wood Effect PANEL Wood to rozwiązanie, które łączy ponadczasowy urok drewnianych
motywów zdobniczych z niezawodnością nowoczesnych rozwiązań wykończeniowych. Panel
wiernie oddaje efekt prawdziwej deski dzięki wyraźnym motywom linii papilarnej deski i sęków.
Sposób mocowania, elastyczność i waga sprawiają, że w szybko i łatwo otrzymujemy na
elewacji wyjątkowy efekt deski w wybranym kolorze.

EN

BOLIX WOOD EFFECT PANEL combines a timeless appeal of wooden decorative elements with
reliability and robustness of modern finishing solutions. The panel perfectly imitates a wood plank
by providing a clear wood grain pattern and knots. Fixing method, its flexibility and weight make
Panel quick and easy to provide a unique wood effect to your façade in the selected colour.

BOLIX Design Collection

efekt deski panel
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KOLORYSTKA
colours
PL

BOLIX WOOD EFFECT PANEL posiada dziesięć opcji kolorystycznych - od jasnego do ciemnego drewna.
Intensywność koloru zależny jest od wielokrotności nałożenia preparatu lazurującego.
BOLIX WOOD EFFECT PANEL is offered in ten colours - from light to dark wood colour. COLOUR INTENSITY
depends on a number of the finish glaze layers applied.

Mahogany
( BWD P 55 )

Dark Oak
( BWD P 54 )

Nut
( BWD P 56 )

Medium Brown
( BWD P 57 )

Natural Oak
( BWD P 52 )

Creme
( BWD P 58 )

White Oak
( BWD P 53 )

Grey Oak
( BWD P 59 )

Ebony
( BWD P 60 )
28

Golden Oak
( BWD P 51 )

BOLIX Design Collection

EN
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BUDOWA
construction
PL

BOLIX WOOD EFFECT PANEL to gotowe panele cementowo-żywiczne zbrojone włóknem. Z łatwością

5 wyjątkowych wzorów BOLIX WOOD EFFECT PANEL

10 wzorów deski BOLIX WOOD SLIM EFFECT PANEL

5 unique patterns of BOLIX WOOD EFFECT PANEL

10 patterns of BOLIX WOOD SLIM EFFECT PANEL

W każdym opakowaniu dostępne 2x po 5 wzorów.

W każdym opakowaniu dostępne 2x po 1 wzorów.

Wymiar panelu: 167 x 2000 mm

Wymiar panelu: 82 x 2000 mm

In each package, 2x 5 patterns are available.

In each package, 2x 10 patterns are available.

Panel size: 167 x 2000 mm

Panel size: 82 x 2000 mm

można je łączyć z innymi materiałami wykończeniowymi (np. tynk). Panele są bardzo elastyczne co
ułatwia ich dopasowanie do ściany i pozwala ukryć drobne niedoskonałości podłoża. Ponadto łatwo
się je montuje – dopasowują się do podłoża podczas układania do powierzchni. Panele można w łatwy
sposób docinać do wymiarów budynku oraz elementów architektonicznych

EN

BOLIX WOOD EFFECT PANEL are ready-made flexible panels that perfectly imitate wood plank. They can
be easily combined with other finishing materials like renders. The flexibility of the panels ensures that they
easily adjust to the surface. They are also easy to install and cut to size to fit on any building surface or
architectural elements.

TECHNOLOGIA
WOOD MAPPING
WOOD MAPPING
technology
PL

Aby uzyskać jak najlepsze odwzorowanie drewna na elewacji
firma BOLIX opracowała specjalną technologię WOOD
MAPPING, która pozwala na dokładne odwzorowanie słoi
i sęków z prawdziwej deski drewnianej. Dzięki temu każdy
panel to głębokie i wyraziste usłojenie oraz sęki wzorowane
na rzeczywistej desce. Dostępne w 5 wzorach.

EN

To obtain best possible faux wood effect on building façade,
BOLIX has developed a special technology called WOOD
MAPPING to perfectly replicate wood grain pattern and knots
of natural plank. As a result, each panel has a deep and clear
grain and knots to imitate a real wood plank. It comes in 5

30
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patterns.
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SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA
components of the solution

PL

BOLIX WOOD EFFECT PANEL - Gotowe panele cementowo-żywiczne zbrojone włóknem.
Z łatwością można je łączyć z innymi materiałami wykończeniowymi (np. tynk).

EN

BOLIX WOOD EFFECT PANEL - ready-made panels made with cement and resin, fibre
reinforced. They can be easily combined and blend in with other finishing materials like
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BOLIX KD PANEL - Dyspersyjna, akrylowa masa do przyklejania paneli.

EN

BOLIX KD PANEL - ready mixed dispersion adhesive for bonding the panels.

PL

BOLIX OP - Preparat gruntujący wyrównujący chłonność podłoża

EN

BOLIX OP - primer to even out surface porosity

PL

BOLIX DECO LAZUR - Matowy, barwiony preparat lazurujący do bejcowania paneli

EN

BOLIX DECO LAZUR - matt, coloured finish glaze for panels

BOLIX Design Collection

renders
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REALIZACJE
realizations
Dom jednorodzinny,Przasnysz

Dom jednorodzinny,Przasnysz

BOLIX Design Collection

Dom jednorodzinny,Przasnysz
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os. Nowe Koszary, Tczew
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ul. Gdańska, Gdańsk

42

43

Dom jednorodzinny, Wojcieszków

Dom jednorodzinny,Przasnysz
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Dom jednorodzinny,Okocim
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Orkana Residence, Lublin
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ul. Szeroka, Grębów

BOLIX Design Collection

ul. Świerkowa, Lipa
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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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