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Ať se rozhodnete pro atraktivní polosloup Style nebo mimořádné rohové řešení Smart, jedno
je jisté: designové otopné těleso bude přitahovat pohledy a stane se centrem nejen Vašeho
zájmu. Výrazný design a kvalitní technologie se spojily v exkluzivních stylových prvcích a navozují
tak pocit komfortního pohodlí. Jedno ale mají všechna tělesa společné – vysoký podíl zdravého
vyzařovaného tepla naplní každý prostor zvláštní pohodou, a tak se z domu stane domov.

 Výška H

1 800 mm
2 000 mm
2 200 mm

 Šířka B

od 276 do 351 mm

STYLE
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SMART
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efektivní elegance
Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vám tímto blíže představit společnost Boki, která se již několik let
specializuje na vývoj a prodej kompletního sortimentu otopných těles na českém trhu.
Společnost vznikla jako přímá odpověď na náročné požadavky architektů
hledajících vysokou kvalitu, moderní design a stoprocentní funkčnost.
Na následujících stránkách naleznete vybraný sortiment otopných těles
– od konvektorů až po tělesa s nejmodernějším designem. Věříme, že právě tato brožura
Vám pomůže při Vašem rozhodování.
Mohu Vás ujistit, že uděláme vše pro Vaši spokojenost.
S úctou
Martin Rázek
Vedoucí prodeje pro ČR, SR

3

designová tělesa - IMAGE, MAGIC a TREND

nenápadně na maximum

Všude tam, kde lidé bydlí a pracují, zajišťuje Boki tvarově pohledné teplo, vytváří bezpečí, umožňuje
uvolnění. Tak je tomu například s mimořádnými designovými otopnými tělesy, která se osvědčují jako
vynikající zdroje tepla a prvky utvářející prostor. Elegantní design otopných těles Image obohatí prostor
o zabudované křišťálové zrcadlo. Kdo se chce cítit ve vlastním bytě dobře, ocení elegantní tvary těles
Trend nebo Magic.

 Výška H

1 800 mm
2 000 mm
2 200 mm

 Šířka B

od 276 do 875 mm

IMAGE

MAGIC

TREND
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podlahové konvektor y

 Výška H

90 mm / 110 mm / 140 mm

 Šířka B

180 mm / 260 mm / 290 mm / 340 mm / 420 mm

 Délka L

od 1 000 do 3 000 mm
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efektivní elegance

Nároky na komfort v místech, kde žijeme a pracujeme, rostou. Především tehdy, když více
komfortu znamená také větší hospodárnost. Například podlahové konvektory nabízejí vysoký
tepelný komfort a zároveň optimalizují úspory energie. Nízký obsah vody zajišťuje rychlé ohřátí
vzduchu v místnosti, a tak je možné rychle reagovat na kolísání venkovních teplot. Jsou ideální
pro prostory s často se střídajícími klimatickými podmínkami – v objektu i v obytném prostoru.
Teplo na míru tak umožňuje snadné úspory energie jako nikdy předtím.
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konvektor y

 Výška H

140 mm / 240 mm / 280 mm

 Šířka B

140 mm / 190 mm / 240 mm

 Délka L

od 700 do 3 000 mm
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praktické pohodlí

Architektonické podmínky prostředí jsou stejně rozdílné jako lidé, kteří v něm žijí. Aby bylo
možné mít pro každé prostředí odpovídající optimální řešení, nabízí Boki i v oblasti konvektorů různé systémy a mnoho stavebních variant – pro každé požadované uspořádání a každou
potřebu tepla. Konvektor se používá jako volně stojící nebo stěnový model, ideální pro moderní
architekturu s okenními plochami až k zemi.
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