PARKETLIJM

Perfect evenwicht tussen
kracht en elasticiteit.
Een zeer uItgebreid assortiment

AFWERKING
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Bona - een compleet assortiment voor houten vloeren

2016

Schuurmachines + Stofvrij schuren
en antistatisch schuurmateriaal
voor uitstekende resultaten

ONDERHOUD

Nieuwe mozaïek vloer behandeld met Bona Natural Primer en Bona Traffic Natural
om de compleet matte, ‘onbehandelde’ uitstraling te behouden

Een kleurloze bescherming met
Bona Natural Primer en
Bona Traffic Natural

Milieuvriendelijke afwerkingsproducten:
parketlak en parketolie

Eenvoudig onderhoud van vloeren:
reinigen + beschermen

Passie voor Houten Vloeren - over de hele wereld
Sinds de oprichting in 1919 is Bona een wereldwijd toonaangevend, innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de

Bona Parketlak, 1 systeem: 6 Grondlakken
en 6 Aflakken – onverslaanbare bescherming
van de houten vloer expert!

behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan
70 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan. Door onze lange verbintenis en onze passie voor
houten vloeren kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren.

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6, 2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864 / bona.nl@bona.com
www.bona.com

Superieure producten die als 1 systeem samenwerken. De 6 grondlakken bieden een
kleurenvariatie van Scandinavisch wit tot het warme amber en zijn compatibel met elk van de
6 aflakken. De 6 watergedragen aflakken, die alle duurzaamheid en glansgraden bieden, zijn
geschikt voor elke mogelijke residentiële of commerciële toepassing.
Bekijk het complete programma op www.bona.com/nl/bonaparketlak

Sla de pagina om voor meer bijzondere houten vloeren...

Een fantastisch mooie, nieuwe Hongaarse punt vloer in een drukke
ontvangstruimte, afgewerkt met grondlak Bona White en aflak Bona Traffic HD

Grondlak Bona Intense zorgt voor een subtiele verdieping van de

Nieuwe mozaïek vloer behandeld met Bona Natural Primer en Bona Traffic Natural om de compleet matte, ‘onbehandelde’ uitstraling te behouden

Combineer uw vaardigheden met ons Unieke Parketlak Systeem en verkrijg keer op keer de
allermooiste resultaten. Het systeem is watergedragen en heeft een laag VOS gehalte.
Meer informatie over alle 6 grondlakken en 6 aflakken op www.bona.com/nl/bonaparketlak.

houtnerf op deze vloer, die is afgewerkt met
Bona Traffic HD Anti-slip

De originele grenen vloer in een Victoriaans herenhuis is behandeld met grondlak Bona White en
aflak Bona Traffic HD

Opnieuw in de lak gezet en klaar voor gebruik – de vloer in het KLM-bemanningscentrum
op Schiphol is behandeld met grondlak Bona Classic en aflak Bona Traffic HD

Medium belasting: deze houten vloer is afgewerkt met grondlak
Bona Classic en aflak Bona Mega

Domestic - Medium - Heavy
Dit zijn enkele voorbeelden en de aanduidingen slaan op de
aflakken. Van de 6 grondlakken en 6 aflakken kunt u elke combinatie
gebruiken, omdat het 1 systeem is en alle producten zijn compatibel.
Voorbeeld Medium Bona Classic + Bona Mega: uiteraard kunt u
indien gewenst een andere Bona grondlak gebruiken.
Lees wel eerst aandachtig onze productinformatiebladen,
te downloaden op onze website - zie kopje Downloads.
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