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Vodilni na trgu!

Kovinski podboji za 
profesionalce
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18111 18111

Specialisti od 1967

BOS Best Of Steel izdeluje kovinske podboje za vrata 

in okna že več kot 40 let. Dosledno upoštevanje potreb 

naših strank, visoka zanesljivost, točnost in fleksibilnost 

so temelj našega uspeha. 

BOS zaseda v Nemčiji in večini evropskih držav vodilni 

položaj na trgu kovinskih podbojev in okvirjev.

Stran
3 Podboji z nadsvetlobo/stransko  
  svetlobo

4 Nerjavni kovinski podboji

5 Hotelski podboji

6 Udobje za posebne potrebe

7 Podboji drsnih vrat

8 Podboji za naknadno vgradnjo

10 FlamTec požarno odporne
  zasteklitve

11 Standardni podboji po DIN 18111  
  Jeklo ima mnogo prednosti

12 Predpriprave in oprema podbojev

13 Vrste podbojev

14 Nasadila

15 Oprema podbojev

BOS-Normzargen 
werden nach DIN 
18111 Teil 1 und 2 
gefertigt. 

BOS-Sonderzargen 
werden nach DIN 
18111 Teil 3 gefertigt.

Vsebina:

BOS-Spezial-
zargen werden 
in Anlehnung 
an DIN 18111 
gefertigt.

Integriran QM-sistem

Izvorna kompetentnost

Kakovost Okolje Varnost

 

Kot dobavitelj sistemskih in posebnih 

rešitev, posvečamo veliko pozornost 

kakovosti na vseh področjih. Vsak 

od naših sodelavcev s svojim delom 

odločilno prispeva k našemu skupnemu 

uspehu v zadovoljstvo naših strank.

Dosledna kontrola kakovosti

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Gospodarski, javni, poslovni objekti

Kovinski podboji, robustni in trajni, so posebej primerni 
za zahteve pri gospodarskih, javnih in poslovnih objektih.

Raznovrstno oblikovani profili in možnosti zasnove 
zadostijo najširšim arhitektonskim in funkcionalnim 
zahtevam.

BOS-podboji z dodanimi stranskimi okni nudijo obilico 
svetlobe in s tem prijazno zasnovano delovno okolje.

Stanovanjski objekti

Posebni poudarki pri stanovanjski gradnji:

Z novim opleskom, hitra in enostavna prilagoditev 
spremenjeni opremi prostorov. Trpežnost in trajnost še 
posebej cenijo družine z otroci.

Podboji z nadsvetlobo/stransko svetlobo

Eleganten zaključek prostora Zelo primerni za vhode v
stanovanja (svetla stopnišča)

Zastekljeno stransko okno za 
svetel pisarniški ambient

Optimalna osvetlitev notranjih 
prostorov Robustnost kovinskih podbojev govori zase

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Plemenita kovina iz 
najboljše hiše

Nerjavno jeklo je posebej pri-
merno v ekstremnih klimatskih 
pogojih in za posebne higienske, 
arhitektonske ali oblikovalske 
zahteve.

Dekorativna, brušena površina 
nerjavne kovine je izredno 
pomembna za izpolnjevanje 
najvišjih higienskih pogojev in 
zahtev čistoče.

V najzahtevnejših objektih, kot 
npr. v čistih proizvodnih prostorih 
ali klinikah se vse pogosteje 
uporabljajo sistemi, ki združujejo 
funkcionalnost z designom.

BOS ponuja za vsako področje 
uporabe ustrezen podboj: V 
„Premium“, „Design“ in „Top“ ka-
kovosti ali neobdelane površine 
za oplesk na gradbišču. Material 
V2A in V4A kakovosti.

Nerjavni kovinski podboji

Žlahten ambient v pisarniškem 
objektu

Visoka obstojnost v vlažnih prostorih

Funkcionalnost v „čistih“ prostorihZ integrirano osvetlitvijo

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Hotelski podboji

Prehodni podboji

Design in funkcionalnost v hotelih

Vratni podboji v hotelskih objektih so poleg dolgotrajne 
uporabnosti pri visokih obremenitvah izpostavljeni tudi 
posebnim zahtevam, katere morajo izpolnjevati, kot npr.: 
protivlomna, protipožarna odpornost, zvočna izolativnost. 

BOS-kovinski podboji izpolnjujejo vse pogoje, saj 
omogočajo kombinacije vseh tipov podbojev z ustreznimi 
vratnimi krili.

Zvočno izolativnost dosegamo z uporabo posebnih tesnil, 
dvojno pripiro ali z BOS nastavljivim vpadom. Poleg 
tega nastavljiv vpad omogoča še fino nastavitev pritiska 
vratnega krila na tesnilo. Po potrebi ga je možno vedno 
ponastaviti.

V podboj integrirani hotelski logotipi, sobne številke, 
predpriprave za stikala in luči so le nekatere od možnih 
detajlov. Samoumevno - BOS podboji so lahko oprem-
ljeni s predpripravo za vse znane elektronske hotelske 
ključavnice.

Za vhode v kopalnice priporočamo podboj drsnih vrat 
LineaCompact. Pomik vratnega krila v steno, pri tem 
podboju, pomeni prihranek koristne površine prostora za 
boljše počutje.

Individualno oblikovani podboji za prehode zapustijo, tudi 
v hotelskih hodnikih, trajne in prepoznavne vtise.

Drsna vrata omogočajo boljši izkoristek prostora

Nove ideje za drugačen vhod v sobo

Potrebna povšina 
za običajna vrata

Drsna vrata v steno, večja 
koristna površina prostora

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Udobje za posebne potrebe

N a  ž e l j o
e k s t r a  š i r i n a

Za največje udobje brez
spotikanja

Udobje in ugodje za vse starostne skupine. Stari 
ali mladi, vsak s svojimi raznovrstnimi in novimi 
potrebami.

BOS izpolnjuje te zahteve z mnogimi produkti in 
nudi obsežne detajlne rešitve le teh.

Podboji vhodnih vrat v stanovanja v željeni 
širini olajšajo vstopanje. Podboji iz pocinkane ali 
nerjavne pločevine, po želji prašno lakirani po 
uveljavljenem BOS postopku so izredno trajni in 
odporni na poškodbe.

BOS-kovinski podboji izpolnjujejo zahteve po 
protivlomni, protipožarni, zvočno izolativni zaščiti 
v kombinaciji z različnimi proizvajalci vratnih kril.
Predpriprave za samodejna zapirala, električne 
ključavnice, večtočkovne zapahe so samo ne-
katere od možnosti dodatne opreme podbojev.

Ekstra široki podboji vhodnih vrat

Prednosti BOS-podbojev drsnih 
vrat: 

1. Prihranek uporabnega prostora glede na 
običajna vrata. 

2. Podboj z drsnimi vrati v željeni ekstra širini 
omogoča udoben prehod tudi za invalidske 
vozičke. 

3. Uporabnost v suhomontažnih stenah  od 
debeline 100mm dalje.

Za najvišje zahteve nudimo tudi izvedbo podboja 
drsnih vrat s samodejnim elektro pogonom.

Udoben dostop brez ovir

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Podboji drsnih vrat

Ideje ustvarjajo prostor

Podboji drsnih vrat so optimalna rešitev pri omejenih 
površinah prostorov. Prostor se „poveča“, saj drsna vrata 
ne zavzemajo prostora, kot je to primer pri običajnih 
vratih. Z BOS podboji je možno kombinirati vsa znana 
drsna vratna krila iz lesa, kovine, aluminija ali stekla.

BOS podboji drsnih vrat so robustni, izdelani iz po-
cinkane ali nerjavne pločevine, so kos marsikateremu 
udarcu in izpolnjujejo najvišje higienske norme. Na željo 
so dobavljivi tudi prašno lakirani po uveljavljenem BOS 
postopku.

Posebno so primerni in uporabni v bolnišničnih OP 
prostorih, v živilski in industriji elektronskih komponent 
ali kjer so potrebne posebne širine prehodov. Za najvišje 
potrebe in standarde so lahko vsi podboji drsnih vrat 
opremljeni s predpripravo za elektro pogon.

Za posebno hitro vgradnjo priporočamo podboj Linea-
Compact, ki vključuje podboj, predmontirano kaseto, 
vodila in okovje za vratna krila mase do 80kg. Velik 
prihranek pri vgradnji, ki je možna že v suhomontažne 
stene debeline od 100mm dalje ob vratnem krilu debe-
line 40mm.

BOS podboji drsnih vrat v trendu časa. Nerjavna pločevina za najvišje higienske standarde

Pomik ob steni  (za masivne
ali suhomontažne tene)

Pomik v steno 
(za masivne  ali 
suhomontažne stene) Podboj drsnih vrat LineaCompact za suhomontažne stene

(na voljo tudi za masivne stene)

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Stanovanjski in javni objekti

Dvo ali trodelni podboji za optimalno rešitev, za 
naknadno vgradnjo v neometane ali gotove zidove 
vseh vrst. Dvodelne podboje je po potrebi možno 
montirati tudi preko starih podbojev. 

Podboji so na voljo v mnogih oblikah in z razno-
vrstno dodatno opremo kot npr.: posebne luknje 
za montažo s peno ali vogalni podboj s posebno 
diagonalno pritrditvijo za masivne zidove.

Podboji za naknadno vgradnjo

Typ K, 2-delni: Nastavljiv od -5 do +15 mm, za
izravnavo tolerance debelin stenDuo 15ZBud, 2-delni

Pri podbojih za naknadno 
vgradnjo priporočamo prašno 
lakiranje v vseh RAL barvah po 
uveljavljenem BOS postopku.

Vsi dvo in trodelni BOS podboji so na voljo v grundirani, 
prašno lakirani ali nerjavni izvedbi. Primerni so tako za 
masivne , kakor tudi za suhomontažne stene.

Za vsak tip stene prava rešitev!

Funkcionalnost in
dekoracija

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
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Podboji za naknadno vgradnjo

BOS s svojim programom ponuja
raznolike možnosti:

Duo 15Z hitro vgradni podboj
Patentirani nivelirni vijaki in sidrna vodila za posebno 
enostavno in „prijazno“ montažo podboja. Podlaganje 
pri montaži ni potrebno. Podboj se natančno fiksira z 
enostavnim nastavljanjem nivelirnih vijakov. Vodila 
sider pa zagotavljajo popolno stabilnost podboja.

Dvodelni podboj tip K
Podboj je primeren za vgradnjo v masivne stene s 
tolerancami v debelini. Nastavljiv od -5 do +15mm. 
Oba dela sta med seboj vijačena z vijakom skritim pod 
tesnilom. Neviden spoj zagotavlja visoko stabilnost 
podboja.

Dvodelni podboj tip E
Posebej primeren za masivne stene s tolerancami 
v debelini od -5 do +25mm. Obroba glavnega dela 
podboja predstavlja arhitektonsko komponento 
podboja. 

FLEX 
Trodelni podboj za naknadno vgradnjo v gotove 
suhomontažne stene. Nov, neviden BOS sidrni sistem 
omogoča montažo brez vidnih vijakov. Montaža je hitra, 
sidra zagotavljajo visoko stabilnost podboja. Dodatna 
prednost je znaten prihranek pri transportnih stroških. 

Vogalni podboj z diagonalnim sidranjem
Montaža podboja s sidrnim vijakom v steno skozi luknjo 
pod tesnilom, diagonalno na smer stene, zagotavlja 
visoko stabilnost in čvrsto povezavo z masivno steno. 
Po potrebi se podboj zalije s cementno malto in obdela 
špaleto.

Typ E, 2-delni: Nastavljiv od -5 do +25mmFLEX Vogalni podboj za diagonalno sidranje

Melitta, Minden

Podboji za naknadno vgradnjo v
gotove odprtine

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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FlamTec VFZ2p (G30/F30)

FlamTec VFp (G30/F30)

FlamTec VFM (G30/F30)

Požarno odporne zasteklitve

FlamTec-požarno odporne zasteklitve razredov  
F30, F90 in G30 notranjih prostorov nudijo 
optimalno zaščito. Različni profili podbojev, 
oblike zastekljenih polj in površine omogočajo 
tudi visoko mero individualnosti.

Na voljo so različne rešitve kot npr.: enojna 
zasteklitev, povečana zvočna izolativnost in 
kombinacije z neprosojnim steklom.

FlamTec-zasteklitve so dobavljive v enodelnih ali 
dvodelnih izvedbah za naknadno vgradnjo. S tem 
je omogočena  vgradnja v poljubni gradbeni fazi.

FlamTec

FlamTec sestava stene

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Standardni vogalni podboj za masivne 
stene

Standardni podboj za masivne steneStandardni podboj za suhomontažne 
stene

Visok standard in integrirane prednosti

BOS-standardni podboji po DIN 18111 normi so izdelani 
iz vroče cinkane pločevine debeline 1,5 mm. 

Primerni so za vse vrste sten masivnih in suhomontažnih 
sistemov.

Prednosti:

• BOS-standardni podboji univerzalno (levo/desno) 
uporabni.

• BOS-temeljna barva s svojo posebno sestavo se izjem-
no dobro sprijema s končnimi premazi.

• BOS-temeljna barva je izdelana na vodni osnovi in s 
tem še posebej prijazna do okolja.

• Poseben BOS postopek nanašanja temeljne barve 
prihrani čas, sicer potreben, za pripravo površine pred 
končnim premazom. 

• Kratek dobavni rok-iz skladišča.

• Dobavljivi tudi kot trodelni (Quick-Set) za optimiziranje 
prevoznih stroškov.

Jeklo ima mnogo prednosti

•  Jeklo je robustno: Podboji so odporni proti marsikateri „praski“.

•  Jeklo je lepo: Kovinski podboji dajejo žlahten poudarek in se podajo k 
vsakemu konceptu bivanja.

•  Jeklo je barvito: Kovinski podboji so dobavljivi v vseh RAL-barvnih tonih.

•  Jeklo je vsestransko: Kovinski podboji so na voljo kot krožni, trapezni 
profili, z navidezno fugo, odprto špaleto itd. Na voljo so tudi individualne 
oblike podbojev dobavljive tudi v majhnih količinah.

Kratek dobavni rok-iz skladišča

Bud Quick-Set

Standardni podboji po DIN 18111, dobavljivi 
tudi po SIST, JUS in Ö Norm standardnih merah

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Nekatere funkcionalne predpriprave 
in oprema podbojev

ITS
Skrito/nevidno samozapiralo
Samozapiralo in drsna letev sta 
skrito vgrajena v vratno krilo in 
kovinski podboj.

BOS-nastavljiv 
vpad
Za optimalno fino 
nastavitev. Podkontrukcije/

ležišča nasadil
Za vse tipe pod-
bojev. Za različne 
zahteve, vizualne ali 
glede na obtežbo.

Nerjavni vpad
Ostale možnosti:
E ključavnica, E odpi-
ralo vrat, prenosnik el. 
napetosti kakor tudi 
specialne ključavnice, 
večtočkovna zapira-
la, specialni sistemi 
zaklepanja, hotelske 
ključavnice s čitalci 
kartic itd.

Pripire
Za brazdana in ne-
brazdana vratna 
krila. Na voljo so 
pripire posebnih 
oblik in dimenzij za 
posebna vrata vseh 
vrst.

Dvojna pripira za 
visoke zahteve po 
zvočni izolativnosti.

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
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3-delni standardni
po DIN 18111

Standardni
po DIN 18111

Podboji za elemente

Podboji drsnih vratDuo 15Z 
2-delni podboji

Podboji s stransko svetloboPodboji 2-krilnih vrat

Podboji z nadsvetlobo

Podboji s stransko svetlobo
in stikalnim panojem

H-podbojiPodboji z nad. za les. polnilo

Podboji z nad. in stransko
svetlobo

Teleskopski podboji

Podboji za poševnine Prehodni podboji

Podboji s krožnim lokom

Podboji športnih dvoranPodboji dvigal Podboji z ekspanzijsko fugoPodboji nihajnih vrat

„SafetyDesign“ varnostni in 
design podboji

Proti sevanju zaščitni podboji „FlamTec“
požarno odporni

zasteklitveni sistemi

„GlasTec“
zasteklitveni sistemi

Vrste podbojev
Svetovanje: 01 520 54 72 • proconbau.slo@siol.net

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
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Ugreznjena-
nevidna nasadila

Vse pogosteje se pojavlja 
zahteva oziroma želja 
po „nevidnih“ nasadilih. 
BOS je usmerjen tudi k 
izpolnitvam teh zahtev. 
Za svoje podboje ponuja 
predpriprave za montažo 
„nevidnih“ nasadil (sistem 
Tectus ali BaSys).

Na voljo so predpriprave/
ležišča za najširši izbor 
sistemov nasadil, ki lahko 
izpolnijo najrazličnejše 
zahteve. 

Za steklena, velika 
ali težka vratna krila, 
frekvenčno zelo obremen-
jena vrata ali ugreznjena-
nevidna nasadila. Za 
vsako od zahtev BOS nudi 
optimalno rešitev.

BTV10200

BVN11160

Tectus TE 510 3D

V8618

BVN11100BVX11000

Nasadila

Za suhomontažne 
stene

BaSyS DX 100 3D

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
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Varovalo pri odpiranju 
Za povečano varnost pri
odpiranju vrat.

3-točkovno zapiralo 
Za povečano varnost zakljen-
jenih vrat z dvema dodatnima 
zaklepoma na strani ključavnice.

Dodatna oprema BOS podbojev
za optimalno funkcijo:

• E ključavnice

• E odpirala vrat

• Magnetna stikala

• Kabelske povezave

• Varnostna nasadila

• Nizkonapetostna odpirala vrat

• Nerjavni prijemniki

• Hotelske ključavnice

• Odprtine za stikala

•  Varovala pri odpiranju

• 3-točkovne ključavnice

• Zgornja samozapirala

• Integrirana samozapirala

• Talna samozapirala

• Krmiljeno zaklepanje

• Predpriprave za ozemljitev

• Ojačitve prijemnikov

• Avtomatika vrtljivih vrat

• Avtomatika drsnih vrat

• Nasadila za vrata s talno
 vrtljivim tečajem

• Predpriprava za žaluzije

• Svinčene obloge

• Zvočnoizolativne obloge

• Obloge z GK ploščami

• Polnilo z mineralno volno 

(prečniki)

• Večtočkovna zapirala-zaklepi

• Različna tesnila

• Različna montažna sidra

 in še mnogo več...
Ojačitev prijemnika
Kot varovalo pred vlomom, 
povečana trajnost za močno
obremenjena vrata.

Oprema podbojev

Nastavitev vpada
Za enostavno, tudi naknadno 
nastavitev optimalnega pritiska 
na tesnilo.

Brazdana vratna
krila

Nebrazdana vratna
krila

Možne površinske 
obdelave

Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana
Tel.: +386(1)520 54 72, fax: +386(1)520 54 79, web: www.proconbau.si, e-mail: proconbau.slo@siol.net
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Referenčni objekt
Sparkasse Münster

BOS je vodilni na področju kovinskih podbojev. Visoka 

pričakovanja izpolnjujemo tako v pogledu visoke kako-

vosti proizvodov, kakor tudi prvovrstnega svetovalnega, 

dobavnega in poprodajnega servisa. Specialne, posebne in 

standardne podboje dobavimo, odvisno od potreb naročnika, 

v kar najkrajših rokih. Poseben BOS program hitre dobave to 

jasno dokazuje.

Posebno kratki dobavni roki
• Podrobni opisi

• Profesionalno svetovanje

• Hotline:  01 520 54 72

• Fax-hotline: 01 520 54 79

• E-mail: proconbau.slo@siol.net

• Web:  www.proconbau.si

Povprašajte za podrobnosti.

BOS-ekspres naročilo:

5 delovnih dni + logistika

BOS-servis

V Sloveniji pri: 

Posebnost je naš standard

SVETOVANJE, TEHNIČNA PODPORA, PRODAJA IN  MONTAŽA 

Tel.: 01/520 54 72, faks: 01/ 520 54 79, e-mail: proconbau.slo@siol.net
Procon & bau d.o.o., Kersnikova 6, Poslovalnica: Ob železnici 14, 1000 Ljubljana

Stanovanjsko naselje Stožice, Ljubljana

Stanovanjska soseska Mali Grad, Kamnik

Adria, Novo mesto

Dom starejših, Rogaška Slatina

Študentski domovi, Ljubljana

Dom starejših, Lucija

Center za očesno kirurgijo Morela, Ljubljana

Proizvodni obrat Color Medvode, Medvode

Zdravstveni dom, Radovljica

Poslovni objekt Mototrade, Ljubljana

PC Mercator/Merkur, Lesce

Zdravstveni dom, Trebnje

Dom starejših, Loški Potok

Dom Svete Katarine, Mengeš

Stanovanjsko posl. objekt Rondo, Jesenice

Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

Osnovna šola, Bohinjska Bistrica

Center ZUIM, Kamnik

Več stanovanjski objekt Bistra, Domžale

Vrstne hiše Spodnje Hoče, Maribor

Poslovni objekt Stolarna D., Videm

Poslovni objekt Provent, POC Komenda

BOS referenčni objekti v Sloveniji:

Hotel Creina, Kranj

Zdravstveni dom, Kranj

Bolnica, M. Sobota-Rakičan

Vrtec, Vipava

Gostinski objekt Pečjak, IOC Trzin

Dom starejših, Kuzma

Dom starejših, Jesenice

Hotel Sport, Postojna

Dom starejših, Trebnje

A. naselje Vivat-Lamela 3, Moravske T.

Casino Tivoli, Lesce


