TŘÍVRSTVÉ PARKETY
NATURALLY FROM WOOD

let
ZÁRUKA

2

PARKETY BEFAG

B

EFAG je tradiční maďarský výrobce parket. Díky svým zkušenostem, získaným za 35 let historie našeho podniku, naši
zaměstnanci vyrábějí vysoce kvalitní třívrstvé dřevěné podlahy. Suroviny pro výrobu získáváme převážně z vlastních
zdrojů díky naší rozsáhlé péči o místní lesy. Dostupnost výrobních surovin, moderní výrobní linky a stabilní finanční
zázemí zajišťují vysokou kvalitu našich výrobků.
Naše geografická poloha v západní části Maďarska nám umožňuje plynulé zásobování všech částí Evropy.
Podlahy se zámkovým spojem BEFAG PanLoc vyrábíme s licencí švédské společnosti Välinge.
Na základě speciálních požadavků našich zákazníků máme v programu také tradiční pero – drážkový spoj (klasické)
parkety, které vyrábíme na objednávku.
Naším cílem je:
– produkovat vysoce kvalitní a moderní produkty v široké škále dekorů a speciﬁkací
– ﬂexibilita, inovace a přátelské vztahy s našimi zákazníky

SPECIFIKACE DÍLCŮ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

1 – lam

HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK

Povrch je vyroben z jedné lamely.

7 vrstev akrylového laku Nano protektor odolného proti poškrábání

MATNÝ LAK
7 vrstev akrylového laku Nano protektor odolného proti poškrábání

2 – lam
Povrch je vyroben ze dvou lamel.

BEZ LAKU
PŘÍRODNÍ OLEJ
Olejem oživená barva dřeva

BAREVNÉ MOŘENÍ
3 – lam
Povrch je vyroben ze tří lamel.

KARTÁČOVANÝ POVRCH
V  SPÁRA
Přiznaná spára na dlouhé straně dílců

SYMBOLY
PARKETY V PROVEDENÍ PANLOC 7

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
SPORTOVNÍ LAK
INFORMACE
Jiný typ povrchové úpravy na objednávku.
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EVROPSKÉ DŘEVINY
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TŘEŠEŇ

DUB DUNAJ

AKÁT PAŘENÝ

JASAN

BUK

DUB

DUB
Je považován za jedno z nejušlechtilejších dřev se základním odstínem žlutohnědé barvy a silným vláknem.
Bělové dřevo dubu má bílou barvu.

DUB NATUR

DUB NORDIC
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DUB NATUR

DUB NORDIC

DUB NATUR

DUB TREND

DUB MARKANT
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BUK PAŘENÝ
Výskyt této dřeviny je v maďarských lesích častý. Jeho dřevo je narůžověle bílé, běl nelze oddělit od jádra. Stejnorodé dřevo se
používá k výrobě parket. Proces paření probíhá s celými kusy lamel. Bukové vlákno je jemné a nevýrazné. Základní barva má
příjemně načervenalý odstín. Typickou biologickou změnou buku je tmavohnědé zbarvení nepravého jádrového dřeva, které
nekopíruje vzor letokruhů.

BUK PAŘENÝ
NATUR

BUK PAŘENÝ
NATUR

BUK PAŘENÝ
RUSTIC
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JASAN
Žlutobílé dřevo s velmi výraznou texturou, které se v Maďarsku občasně vyskytuje. Bělové dřevo nelze oddělit od jádrového dřeva.
Je charakteristické hnědavým nepravým jádrovým dřevem – hnědým jádrem – které nekopíruje vzor letokruhů. Základní barva
silně závisí na místě, ve kterém strom roste: Stromy rostoucí v rovinaté krajině nedaleko řek poskytují dřevo světlé barvy a světlého
odstínu, zatímco suché prostředí v horách způsobuje, že dřevo je poněkud tmavší s nahnědlým odstínem. Tyto dvě varianty nelze ve
finálním výrobku od sebe úplně oddělit z důvodu přechodů jednotlivých klimatických pásem.

JASAN NATUR

JASAN MARKANT
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AKÁT PAŘENÝ
Dřevo pocházející z Ameriky adaptované na maďarské klima a současně jedno z nejtvrdších dřev. Provedení akát
s efektem pařeného čokoládově hnědého dřeva – hnědý odstín se suky a uzlíky.

AKÁT PAŘENÝ
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DUB DUNAJ
V Maďarsku velmi rozšířený druh dřeva, základní barva načervenale šedá se silným vláknem a strukturou. Bělové dřevo
je křiklavé, bělošedé a mírně načervenalé. Je charakteristické svým tmavě šedým až černavým zabarvením nepravého
jádrového dřeva, které nekopíruje vzor letokruhů.

DUB DUNAJ NATUR

DUB DUNAJ RUSTIC
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TŘEŠEŇ
Jedná se o středně tvrdé dřevo v barevných odstínech od zeleně nažloutlých až po šeříkově načervenalé s jemnou strukturou a živým
vláknem. Její nazelenalé bílé bělové dřevo je odděleno od jádrového dřeva.

TŘEŠEŇ
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BAREVNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
DUB ODSTÍN OŘECH

DUB ODSTÍN KOŇAK

DUB ODSTÍN OLIVA

DUB ODSTÍN ŠEDÁ
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DUB DUNAJ ODSTÍN JATOBA

KOUŘOVÝ DUB

DUB NATUR BÍLÝ

DUB MARKANT BÍLÝ

DUB DUNAJ BÍLÝ

JASAN NATUR BÍLÝ

JASAN MARKANT BÍLÝ

15

AMERICKÉ A TROPICKÉ DŘEVINY
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DOUSSIE

WENGE

MERBAU

JATOBA

JAVOR KANADSKÝ

OŘECH AMERICKÝ

OŘECH AMERICKÝ
Americký typ dřeva, které roste také v Evropě. Známý také jako ořešák černý. Má tvrdší dřevo.

OŘECH AMERICKÝ

OŘECH AMERICKÝ

OŘECH AMERICKÝ
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JAVOR KANADSKÝ
Pochází z Ameriky, má jemnou strukturu a vlákno. Jeho charakteristickou barvou je bílá s růžovým odstínem. Bělové
dřevo nelze oddělit. Nepravé jádro je charakteristické žlutohnědou barvou – někdy se zelenočerným odstínem, které
nekopíruje vzor letokruhů.

JAVOR KANADSKÝ
NATUR

JAVOR KANADSKÝ
NATUR
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JATOBA
Brazilské třešňové dřevo pocházející z Jižní Ameriky s hnědavě červenou barvou a silnou strukturou. Má velmi výrazné
vlákno v určitých řezech s tmavohnědými a černými odstíny. Nádherné dřevo s teplými barvami.

JATOBA

JATOBA
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MERBAU
Pochází z Asie, barva jeho dřeva je od žlutočervené až po černěhnědou. Vyznačuje se silnou strukturou s relativně
velkými póry, ale vlákno má střední. U pórů lze pozorovat nahromadění minerálů, což vytváří žluté proužky.

MERBAU

MERBAU
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WENGE
Černohnědé dřevo se žlutými proužky, pocházející z Afriky. Má silnou strukturu. U vzhledu dominuje barva před
vláknem.

WENGE

WENGE
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DOUSSIE
Pochází z Afriky a vyznačuje se žlutými, nahnědlými a načervenalými odstíny barev. Má homogenní strukturu s kresbou
typickou pro exotický vzor.

DOUSSIE
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NÁVOD K POKLÁDCE TŘÍVRSTVÝCH PARKET BEFAG
Vážený zákazníku,
kvalitní hotové parkety BEFAG, které jste si zakoupil, dodají estetický a trvanlivý povrch do vašich místností za předpokladu, že budete dodržovat následující montážní pokyny.
PŘÍPRAVA:
1. Před instalací třívrstvé parketové podlahy si prosím pečlivě prostudujte Záruční podmínky a instrukce k pokládce a údržbě, které obdržíte společně s dokladem o zakoupení zboží.
2. Všechny ostatní stavební a montážní činnosti – např. malování, instalace příslušenství apod., by měly být dokončeny před pokládkou parket. Tím se vyhnete drobným poškozením nebo
škrábancům na povrchu parket. V případě dodatečných prací zakryjte dřevěnou podlahu tak, abyste zabránili jakémukoliv poškození během prací.
3. Prověřte podklad: Musí být bezprašný, hladký, pevný a suchý. Prověřte rovinatost podkladu pomocí dvoumetrové latě. Jestliže nerovnosti podkladu přesahují 2 mm, je nutné podklad
vyrovnat. Dále je nutné změřit absolutní vlhkost podkladu. Nesmí překročit hodnotu 2,5 %. Zkontrolujte relativní vlhkost vzduchu v místnosti. Musí mít hodnotu od 40 % do 60 % při
běžné pokojové teplotě.
4. U nových staveb a u všech nových betonových podlah položte nejprve parotěsnou fólií a spoje překryjte přes sebe minimálně o 10 cm.
5. Položte podložku pohlcující zvuk kroků (tzv. kročejový hluk). Můžete použít materiál o tloušťce 3 mm – například polyuretanovou pěnu, plsť, korek nebo vlnitou lepenku.
6. Otevřete alespoň tolik balíků hotových parket, kolik spotřebujete na celou podlahu a prozkoumejte jejich obsah: Můžete si povšimnout jistých rozdílů v odstínech barev jednotlivých
dílů, daných přirozenou strukturou přírodního dřeva. Pokud náhodou najdete defektní díl, neinstalujte jej, ale dejte jej stranou a my vám jej vyměníme. V případě již nainstalovaného
defektního dílu není možná jeho reklamace.

POKYNY K INSTALACI PARKET BEFAG SE SYSTÉMEM PANLOC

1.

Umístěte první parketovou desku tak, jak ji vidíte na obrázku: Postupujte zleva doprava,
napříč k hlavnímu zdroji světla a s perkem ke stěně. Ponechejte alespoň 10 mm mezeru
u stěny (dilatační spára) pomocí vymezovacích vložek.
2. Přitlačte další podlahovou desku k první pod úhlem 20° a položte ji. Dále pokračujte
stejným způsobem po celé délce první řady. Poslední desku první řady přiřízněte s ohledem
na ponechání odpovídající dilatační spáry. Před instalací odstraňte případné nečistoty
a odřezky. Nečistoty mohou způsobit určité napětí a pnutí v podlaze.
3. Začněte druhou řadu dílem, který vám zbyl po odřezání na konci první řady. Mějte na
paměti, že přesah čel dílců mezi jednotlivými řadami musí být minimálně 500 mm.
4. Usaďte první desku druhé řady pod úhlem 20° do řady první. Myslete na to, že hrany obou
desek se musí dotýkat po celé délce – můžete si pomoci poklepáváním přes dřevěný špalík.
Přitlačte k podlaze.
5. Podložte klínkem konec již umístěné desky do úhlu přibližně 20°.
6. Zasuňte čelo další desky pod úhlem 20° do předešlé desky a zatlačte dolů.
7– 8. Dřevěným špalíkem doklepejte desku na své místo, odstraňte klínek a lehce přitlačte.
Těsného spoje docílíte jemným poklepáváním špalíkem. Pokračujte v montáži tímto
způsobem.
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9. Po dokončení tří řad je nutné zkontrolovat a upravit klínky mezi podlahou a stěnou.
10. V případě procházejícího potrubí je nutné dodržet vhodné kompenzační spoje. Průměr
otvoru musí být alespoň o 20 mm větší než průměr trubky. Nalepte odřezaný kus zpět na
místo a překryjte otvory krytkami trubek.
11. Obložení dveří můžete odříznout na přesný rozměr tak, že na podlahu položíte zbytek parket
a po odříznutí obložení můžete parketu zasunout pod dveře.
12. Poslední řadu parket je nutné přiříznout na správnou šířku. Je nutné zachovat požadovanou
dilatační spáru: žádný dílec se nesmí dotýkat stěny nebo jiné pevné stavební konstrukce. Ve
dveřích doporučujeme podlahu přerušit. Pokud mezi místnostmi není dveřní práh, použijte
k zakrytí mezery přechodový proﬁl.
13. V jistých případech – např. pokud má být deska umístěna pod zárubně nebo nízké radiátory
– odstraňte okraj zámku a naneste trochu lepidla tak, jak je znázorněno na obrázku. Dílec
horizontálně spojíte poklepáním dřevěným špalíkem. Výsledkem je lepený spoj. Nakonec
odstraňte distanční klínky a namontujte krycí prvky.
DŮLEŽITÉ: V případě podlahového vytápění je nutno dodržet speciﬁcká pravidla.
Před nákupem si prosím vyžádejte podrobné informace.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ PARKET BEFAG
POUŽÍVÁNÍ: V průběhu používání parket BEFAG je nutné je chránit před jakýmikoliv
extrémními škodlivými vlivy a jakýmkoliv znečištěním. Přede dveřmi je nutné používat
rohožku, která zachytí drobné pískové částice, které jsou velmi nebezpečné pro
lakovaný povrch parket. Podkladní vrstvu (například kousek plsti) je nutné umístit pod
nohy nábytku nebo přilepit k nim, aby byl povrch parket chráněn před poškrábáním.
Velké zatížení, které působí na povrch parket v malých bodech, je velmi nebezpečné. Je
důležité vědět, že různá dřeva mají mírně odlišnou tvrdost, ale že vysoké a ostré podpatky
zanechávají značky i na parketách, které jsou vyrobeny z toho nejtvrdšího dřeva. Kolečka
kolečkových židlí mají velmi nepříznivý dopad na povrch parket. Je nutné ji v každém
případě chránit pomocí speciální podložky. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: Hotové parkety jsou
podlahovou krytinou s již nalakovaným povrchem, takže po instalaci nevyžadují žádné
lakování. K čištění hotových parket používejte mírně vlhký (velmi málo mokrý) hadr.
Během používání je nutné podlahu chránit před vlhkostí. Nepoužívejte prosím mop.
Skvrny, které nejsou ředitelné vodou, je nutné ihned odstranit jejich ředidly (s výjimkou
silně žíravých sloučenin). Chemickému čištění je však nutné se pokud možno vyhnout.
Před obnovením opotřebovaného laku je nutné starý lak odstranit obroušením pomocí
jemného smirkového papíru (P 120 – P150). Vznikající prach je nutné z povrchu opatrně
odstraňovat. Povrch je poté nutno nalakovat v několika vrstvách. Před nanesením další
vrstvy je nutné povrch zdrsnit pomocí jemného smirkového papíru. Před lakováním

je nutné provést zkoušku lakování. Po provedení zkušebního nalakování je nutné
pečlivě zkontrolovat přilnavost laku, zabarvení nové vrstvy a kvalitu povrchu. Zahajte
přelakování celé podlahy pouze tehdy, pokud jste s výsledkem této zkoušky spokojeni
Před nákupem laku se poraďte se zkušeným odborníkem (doporučený typ laku na
parkety a na odpovídající ředidlo). Potřebu celkového přelakování parket lze značně
oddálit používáním běžně prodávaných materiálů pro údržbu parket, což vyžaduje
jejich pravidelné používání. UVĚDOMTE SI PROSÍM: Dřevo, přestože je ve zpracované
formě, je „živý“ materiál, a stejně jako lidé citlivě reaguje na extrémní klimatické
podmínky. Aby se lidé i parketová podlaha cítili dobře, je nutné správné klima
v místnosti. V případě pokojové teploty 20°C to znamená relativní vlhkost vzduchu
45–55 %. Pokud bude relativní vlhkost vzduchu trvale nebo často nižší než jsou
uvedené hodnoty, může se během topné sezóny parketová podlaha extrémně vysušit,
což bude mít za následek vznik spár mezi panely a dokonce i v rámci jednotlivých
panelů. Toto je přirozenou vlastností dřeva. Abyste tomu zabránili, je nutné během
topné sezóny průběžně kontrolovat vlhkost a teplotu vzduchu a doplňovat vzdušnou
vlhkost pomocí umělého zvlhčování. DŮLEŽITÉ: Tyto parkety jsou vyrobeny ze dřeva
a v malé míře odrážejí rozdílnou charakteristiku a strukturální odlišnosti přírodního
dřeva i v dané vysoké kvalitativní třídě. To znamená, že vzorky parket uvedené v našem
katalogu se mohou od skutečných mírně lišit.

Požadavky na úspory energie a pocit vysokého komfortu velmi přispěly k rozšíření podlahového vytápení. Parkety Befag jsou vhodné pro podlahové vytápění.
Pro tento účel doporučujeme parkety, které jsou v katalogu označeny tímto symbolem:
Při projektování a instalaci systému vytápění, dále při instalaci parket a při provozu systému vytápění je nutné dodržovat určité pokyny. Vyžádejte si pro tento účel
Instrukce k pokládce BEFAG na podlahové vytápění.
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INFORMACE O PRODUKTU
TVRDOST PODLE BRINELLA

STRUKTURA OBSAHU:
– tři lepené vrstvy s tvrdým povrchem
OŠETŘENÍ POVRCHU:
– lak: Nano Protector 7 vrstev, UV akrylový lak, zvýšená
odolnost proti poškrábání
– přírodní olej: průmyslový olej s vysokým obsahem sušiny
– mořidlo, lak: Nano Protector 5 nebo 7 vrstev, UV akrylový
lak, barevný základní lak, zvýšená odolnost proti
poškrábání
EMISE FORMALDEHYDU: E-1

Typ dřeva
Ořech americký – 2,8 kg/mm2
Třešeň – 2,8 kg/mm2
Buk pařený – 3,3 kg/mm2
Dub – 3,5 kg/mm2
Dub Dunaj – 3,5 kg/mm2
Jasan – 3,5 kg/mm2
Akát – 4,8 kg/mm2
Javor – 4,8 kg/mm2
Merbau – 4,9 kg/mm2
Wenge – 5,3 kg/mm2
Doussie – 5,5 kg/mm2
Jatoba – 6,5 kg/mm2

Tyto údaje jsou informativní
BALICÍ A PŘEPRAVNÍ JEDNOTKY
 jeden balík = 6 desek parket = 2,534 m2
 obal balíku: fólie
 jedna paleta = 35 balíků = 88,69 m2

Tvrdost podle Brinella

 hmotnost parket cca: 8 kg/m2
 rozměry parkety – délka x šířka x tloušťka:
2 200 x 192 x 14 mm

 rozměry balíku: 2 200 x 196 x 90 mm
 jedna paleta / 5 x 7 = 35 balíků /
2 200 x 950 x 630 mm

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PŘEPRAVU
A UKLÁDÁNÍ DOKONČENÝCH PARKET:
 parkety musí být přepravovány v suchém
a čistém prostředí
 parkety musí být skladovány v suchém
a čistém prostředí, které je chráněno před
vlivy počasí
 při skladování a pokládání parket je
důležitá optimální vhlkost a teplota
 optimální vlhkost vzduchu je 50–60 % při
20°C

let
ZÁRUKA
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POSKYTUJEME ZÁRUKU 21 LET NA VŠECHNY
NAŠE VÝROBKY.
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Výrobce:
BAKONYERDŐ ZRT. PARKETTAGYÁRA (PARQUET FACTORY)
H-8308 Zaláp, Külterület
Phone: (+36-87) 510-805
Fax:
(+36-87) 510-807
e-mail: befagsales@bakonyerdo.hu
www.befagparquet.com

Dovozce:
STEP STYLE, spol. s r. o., Lazecká 393/70A
772 00 Olomouc, Česká republika
Tel.: +420 585 225 411
Fax: +420 558 246 212
e-mail: post@stepstyle.cz
www.stepstyle.cz

Prodejce:

