RENOVACE PODLAH NABÍZÍ MNOHO MOŽNOSTÍ
Bona základní a vrchní laky pro vás a vaše zákazníky

RENOVACE PODLAH NABÍZÍ MNOHO MOŽNOSTÍ
STYLOVÉ RENOVACE - SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA VŠECHNY POŽADAVKY
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Společnost Bona nabízí nejkomplexnější řadu udržitelných, vysoce

produkty stanovují průmyslové trendy, výsledkem jsou krásné podlahy, co

profesionálních řešení pro renovaci dřevěných podlah. Ať už váš projekt

vydrží generace. Vyvíjíme laky na vodní bázi, které jsou zdravější, naší

vyžaduje kompletní renovaci, ochranu povrchu nově instalované podlahy

filozofií je renovace a přelakování, namísto vytrhání a nahrazení podlahové

nebo pokud hledáte nové možnosti designu, Bona nabízí všechno. Naše

krytiny.

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY

BONA SYSTEM – KOMPATIBILNÍ SPOLEHLIVOST

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY PRO VŠECHNY VÝZVY

Bona kompletní systém kompatibilních produktů pro ošetření dřevěných

Některé věci patří k sobě. Proto ve společnosti Bona vyvíjíme produkty

podlah nabízí efektivní řešení pro každou práci - Bona System nekonečné

vynikající kvality, které dokážou být navzájem kompatibilní. Ať už hledáte pro

možnosti ošetření podlah.

svůj projekt jakýkoliv styl nebo úroveň odolnosti, Bona vám nabízí prémiové
udržitelné řešení, které zahrnuje vše v jednom. Neprodáváme pouze
produkty – prodáváme systém.

ZAJISTÍ KRÁSNÝ STYL A VZHLED
ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ
UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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BONA ZÁKLADNÍ A BONA VRCHNÍ LAKY

+

=

Styly a vzhledy – odolnost – udržitelnost
Základní laky Bona – to je široká škála barevných možností, od Skandináv-

Výběrem správné kombinace Bona laků budete mít jistotu, že každá

ské bílé až po syté zbarvení jantaru. Vrchní laky – to je odolnost povrchu

podlaha, kterou ošetříte, bude vypadat přesně tak, jak potřebujete.

dle úrovně zátěže a požadovaného stupně lesku. Ať už se jedná o vysoce
frekventované komerční prostory nebo domácnosti, Bona základní laky
v kombinaci s vrchními laky uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka.
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KRÁSNÝ STYL A VZHLED

INSPIRUJÍCÍ
ŘEŠENÍ

Za poslední roky se dramaticky zvýšila obliba renovace dřevěných podlah.
Důvodem je široká škála stylů v ošetření dřevěných podlah. Společnost
Bona dnes nabízí téměř ultra matný vzhled až po vysoce lesklý povrch
podlah. Barevný vzhled si lze vybrat ze základních laků Bona. Povrch lze
také vykartáčovat, výsledkem je unikátní efekt přírodní struktury dřeva.
Zákazník tak pocítí jedinečný efekt v kombinaci s odolnou ochranou povrchu
lakem.

JEMNÝ,
PŘESTO
ODOLNÝ

ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ
Ať už se jedná o lak pro domácnosti nebo pro frekventované komerční
prostory, odolnost je důležitá. Bona nabízí jedinečné a špičkové řešení jak
pro domácnosti, tak střední a vysoce zátěžové podlahy. Nezáleží na tom,
kam se vydáte, náš nejlepší lak řady Bona Traffic s maximální odolností je
aplikován na dřevěných podlahách na vysoce frekventovaných letištích,
hotelech, konferenčních sálech, obchodech a muzeích po celém světě.

UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ PRODUKTY
Společnost Bona se vždy zaměřovala na zlepšování prostředí pro podlaháře

EKOLOGICKÉ
ŘEŠENÍ

a majitele podlahy. Například v roce 1970 jsme nahradili rozpouštědlové laky
za laky na vodní bázi. Bona se neustále snaží snížit emise a vytvořit tak
příjemné prostředí pro každodenní život podlaháře a majitele podlahy. Toto
je pokračující proces inovace pro udržitelná řešení v každém aspektu
renovace podlah. Věříme, že každý nemůže dělat všechno, ale každý může
udělat něco, pro lepší život.

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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STYLOVÁ RENOVACE
PODLAH
ŠIROKÁ PALETA STYLŮ A DESIGNŮ
Bona laky – to je mnoho barevných možností při navrhování krásného a
odolného povrchu dřevěné podlahy. Základní laky se většinou používají
pro zlepšení přilnavosti, ale naše základní laky nabízejí výběr barev, od
Skandinávské bílé až po syté zbarvení jantaru. Bona základní laky v kombinaci
s vrchními laky získají odolnost a stupeň lesku, dle prostředí, ať už se jedná
o domácnosti nebo komerční prostory
ZABARVENÍ
ZÁKLADNÍM
LAKEM

ZÁKLAD TVOŘÍ ROZDÍL
Možná nejjednodušší způsob, jak vizuálně změnit
barvu dřevěné podlahy je začít u základního laku.
Tato volba je i nákladově efektivnější, než přidání další
vrstvy vrchního laku. Základní lak může poskytnout
bělený vzhled, který lze zvýraznit opakováním počtu
aplikací na přání majitele podlahy.
RŮZNÉ ZÁKLADNÍ LAKY + BONA TRAFFIC HD RAW

AMBER
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INTENSE

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY

CLASSIC

NATURAL

WHITE

STUPEŇ LESKU OVLIVNÍ VZHLED PODLAHY
Nyní se podívejme na vrchní laky a jejich různé stupně lesku. Vyšší stupeň
lesku zvýrazňuje zabarvení, nižší stupeň lesku udělá podlahu neutrální. Vše
záleží na požadavku zákazníka. Některé vrchní laky jsou v nabídce ve všech
stupních lesku – lesk, polomat, mat, extra mat apod.
Pokud chcete ošetřit dřevěnou podlahu lakem s absolutně přírodním dojmem,
zvolte Bona Traffic HD Raw. Ochrana povrchu dřevěných podlah lakem
Bona Traffic HD Raw je na první pohled téměř neviditelná, přitom zajišťuje
dlouhodobou ochranu, pro silnou zátěž.
POLOMAT

MAT

EXTRA
MAT

NOVÝ
ULTRA
MATNÝ
POVRCH

WHITE

NATURAL

LESK

CLASSIC

STUPNĚ LESKU
Bona Traffic HD: extra mat, mat, polomat
Bona Traffic Anti-slip: mat

INTENSE

Bona Traffic HD Raw: ultra mat – NOVÝ!
Bona Mega ONE: extra mat, mat, polomat

AMBER

Bona Mega: extra mat, mat, polomat, lesk
Bona Domo: mat, polomat
HLUBŠÍ ZABARVENÍ

Bona Novia: mat, polomat, lesk

PODLAHA S VÝRAZNOU TEXTUROU
Bona technologie kartáčování drásá hluboko do struktury
dřeva. Tím se zvýrazní kresba dřeva a vytvoří efekty na
povrchu podlahy. Kartáče odstraní měkkou část dřeva
a nechají tak vyniknout tvrdší část, pro unikátní přírodní
vzhled podlahy.

PŘÍRODNÍ VZHLED POVRCHU
KARTÁČE + POWER DRIVE
+ BONA FLEXISAND

DRÁSÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH
Bona Fiber Pad lze použít na všechny druhy dřeva vhodné
pro drásání (dub, jasan, borovice, smrk). Měkčí druhy dřevin
se pomocí Bona Fiber Pad drásají do hloubky, tvrdší získají
jen jemný drásaný povrch.

FIBER PAD + POWER DRIVE
+ BONA FLEXISAND
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VÍCE BAREV, VÍCE MOŽNOSTÍ ZABARVENÍ
PODLAH

ZMĚNA
BARVY
POMOCÍ
OLEJE

Hledáte-li více barevných možností než ty, které nabízejí Bona základní
laky, pak jsou tady Bona Oleje. Bona Craft Oil 2K, to je obrovské množství
unikátních barevných kombinací + vrchní lak Bona Traffic HD a Bona Traffic
HD Raw pro odolnou ochranu povrchu dřevěných podlah.

KOMBINACE OLEJŮ + LAK PRO ODOLNOST
POVRCHU
Zabarvení povrchu dřevěné podlahy lze provést základním lakem, nicméně
kombinace olejů nabízí ještě více barevných možností. Vrchní lak dle
různého stupně lesku ještě zdůrazní barevný povrch podlahy. Nezapomeňte, že existuje mnoho možností, dle přání zákazníka – lesk, polomat,
extra mat, unikátní ultra mat. Zvolíte-li Bona Traffic HD Raw jako vrchní lak,
podlaha získá jedinečný ultra matný barevný olejovaný vzhled s velmi
odolnou ochranou povrchu lakem.

INVISIBLE

LIGHT GREY

SAND

FROST

UMBRA

NEUTRAL

ASH

GRAPHITE

CLAY

MISTY

DRIFTWOOD

PROVINCIAL

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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Bona vrchní laky
PRO VŠECHNY ZÁTĚŽE

ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ
UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ

ODOLNÝ A SPOLEHLIVÝ
SPRÁVNÝ LAK PRO KAŽDOU ZÁTĚŽ
Vrchní laky pro každou zátěž dřevěné podlahy. Společnost Bona nabízí špičkové
produkty pro ošetření dřevěných podlah. Vrchní laky řady Bona Traffic a Bona
Mega se neustále rozšiřují o novinky, jako je nyní Bona Traffic HD Raw a Bona
Trvanlivost povrchu znamená odolnost proti opotřebení, oděru, poškrábání
a odolnost vůči chemikáliím. Bona nabízí širokou škálu vrchních laků, které se

ZÁTĚŽ

Mega ONE.

SILNÁ

doslova hodí k různým situacím, dle typu zátěže, kterému je podlaha vystavena.

STŘEDNÍ
BYTOVÁ

Zde řadíme i Bona SuperSport, pro ošetření sportovních podlah, certifikovaný

ODOLNOST

FIBA.

TŘI RŮZNÉ SITUACE
BONA TRAFFIC – SILNÁ ZÁTĚŽ

BONA MEGA – STŘEDNÍ ZÁTĚŽ

BONA - BYTOVÁ ZÁTĚŽ

Bona Traffic je nejodolnější lak

Bona Mega je ideální lak pro

Bona Novia a Bona Domo

na světě. Je aplikován na

silnou

lehkou

jsou rychleschnoucí laky s

velkých plochách, jako jsou

komerční zátěž, který nabízí

jedinečnými vlastnostmi, pro

hotely, restaurace a letiště po

vynikající

proti

ochranu povrchu dřevěných

celém

je

rozlitým tekutinám. Je skvělý

podlah v domácnostech. Laky

vyžadována vysoká odolnost

pro ošetření dřevěných podlah

je možné aplikovat od začátku

povrchu

s vysokou frekvencí pohybu,

až do konce, jako základní a

vhodný na prkenné podlahy.

vrchní lak.

prostoje.

světě,
a

kde

krátké

časové

bytovou

až

odolnost

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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BONA TRAFFIC
PODLAHY S VYSOKOU PROVOZNÍ ZÁTĚŽÍ
Povrch dřevěné podlahy musí být nejen krásný na pohled, ale musí být i

knihovnu či luxusní vilu s vyšší provozní zátěží, vrchní laky řady Bona Traffic

funkční. Je třeba brát v úvahu požadavky, které budou kladeny na dřevěnou

uspokojí i náročného zákazníka. Bona Traffic je řešení, které splňuje nejvyšší

podlahu, jako je odolnost, design a protiskluzné vlastnosti. Požaduje

požadavky na provozní zátěž, přizpůsobené vašim praktickým a designo-

váš zákazník lesklý nebo matný povrch podlahy? Je třeba znát odpověď

vým požadavkům.

na řadu otázek, než dojde na samotný výběr správné povrchové úpravy.
Pokud hledáte lak pro vysoce frekventovanou dřevěnou podlahu na letišti,

VYSOKÁ
ÚROVEŇ
PROTISKLUZU

ZPĚT NA
PODLAZE ZA
12 HOD.

BONA TRAFFIC HD

BONA TRAFFIC HD ANTI-SLIP

BONA TRAFFIC HD RAW

Neodolnější vrchní lak na dřevěné podlahy
s extrémně rychlou dobou schnutí, pro vysokou
provozní zátěž.

Splňuje nejvyšší standardy protiskluznosti
v komerčních prostorech, na schodištích, či
jiných místech se zvýšeným rizikem rozlití tekutin
a uklouznutí.

Nabízí vysokou úroveň ochrany povrchu
dřevěných podlah a zachovává vzhled a pocit
neošetřeného dřeva.

•
•
•
•
•
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ULTRA
MATNÝ
POVRCH

nejlepší volba
vynikající ochrana povrchu pro komerční
a veřejné prostory
extrémně rychlý, umožňuje plný provoz již
po 12 hod
velmi nízký obsah rozpouštědel, slabý
zápach
stupeň lesku: extra mat, mat, polomat

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY

•
•
•
•

eliminuje riziko možného uklouznutí
maximální rychlost a trvanlivost
možná zátěž již po 12 hodinách po aplikaci
stupeň lesku: mat

•
•
•
•
•

ultra matný povrch podlahy ve všech úhlech
pohledu
vysoká odolnost proti opotřebení
pocit neošetřeného dřeva
chemická odolnost, odolnost proti oděru
stupeň lesku: ultra mat

KLÍČOVÉ VÝHODY
ODOLNÁ OCHRANA POVRCHU
OBLASTI S VYSOKOU ZÁTĚŽÍ
ZPĚT NA PODLAZE ZA 12 HOD

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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BONA MEGA
1-SLOŽKOVÝ S KVALITOU 2-SLOŽKOVÉHO
Bona Mega je klasika mezi 1-složkovými laky na dřevěné podlahy. Lak byl

Mega dominantním vrchním lakem pro ošetření dřevěných podlah pro

uveden v roce 1995 a od té doby se rozšířil o další laky stejné řady, stejně

bytovou zátěž až po lehkou zátěž v komerčních prostorech. Bona Mega

jako u řady Bona Traffic. V době jeho uvedení to byla opravdová revoluce.

ONE je opravdu nejlepším partnerem podlaháře. Díky vynikající plnivosti

1-složkový lak vyrobený z obnovitelných surovin, který při kontaktu

a aplikačním vlastnostem zajišťuje pohodlnou aplikaci a vynikající odolnost.

s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2-složkového laku. Od té doby je Bona

VYSOKÁ
PRODUKCE
PRÁCE
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PŘÍRODNÍ
VZHLED

KLASIKA

BONA MEGA ONE

BONA MEGA

BONA MEGA NATURAL

Založen na zjednodušení denní práce podlaháře
pro rychlejší a jednodušší pracovní proces
s velkou spolehlivostí.

Pro kanceláře, malé obchody, hotelové pokoje
a jako prémiová volba pro domácnosti.

Pro domácnosti a méně zatěžované komerční
prostory, kde chcete zachovat přirozený vzhled
a dojem z neošetřeného dřeva.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

vynikající odolnost
rychleschnoucí
snadný mezibrus
nežloutne
stupeň lesku: extra mat, mat, polomat

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY

vynikající pro komerční prostory
1-složkový lak s kvalitou 2-složkového
vhodný pro podlahové vytápění
velmi nízký obsah rozpouštědel
stupeň lesku: extra mat, mat, polomat, lesk

vynikající ochrana pro obytné prostory
vzhled a pocit přírodního dřeva
velmi nízký obsah rozpouštědel
stupeň lesku: přírodní – jako neošetřené
dřevo (3 – 4% stupeň lesku)

KLÍČOVÉ VÝHODY
VYNIKAJÍCÍ PLNIVOST
1-SLOŽKOVÝ S KVALITOU 2-SLOŽKOVÉHO
OD DOMÁCNOSTÍ PO KOMERČNÍ ZÁTĚŽ

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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BONA DOMO
KROK VPŘED V LAKOVÁNÍ PODLAH URČENÝCH PRO DOMÁCNOSTI
Nesmíme zapomenout na řadu vrchních laků pro ošetření dřevěných

Bona Domo lze použít od začátku až do konce, jako základní a vrchní lak.

podlah v domácnostech. 1-složkový vrchní lak Bona Novia byl uveden

Tento lak si za krátkou dobu získal oblibu mezi uživateli, díky jeho vynikající

v roce 2009 a rostoucí požadavky moderního trhu představily v roce 2020

plnivosti a snadné aplikaci v domácnostech.

nový vrchní lak Bona Domo.

IDEALNÍ
PRO
DOMÁCNOST
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BONA NOVIA

PRÉMIOVÁ
VOLBA

BONA DOMO

Odolný multifunkční 1-složkový vrchní lak na
vodní bázi pro dřevěné podlahy v domácnostech, poskytuje vynikající ochranu povrchu.

Prémiový lak pro domácnosti. Má jedinečné
vlastnosti, pro snadnou a rychlou ochranu
povrchu dřevěných podlah. Vytváří vynikající film
a povrch podlahy.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

vynikající ochrana povrchu, pro domácnosti
odolný vůči běžným domácím chemikáliím
velmi nízký obsah rozpouštědel
stupeň lesku: mat, polomat, lesk

vynikající plnivost
snadná aplikace
snadné mezibroušení
nežloutne
základní a vrchní lak v jednom
stupeň lesku: mat, polomat

KLÍČOVÉ VÝHODY
SNADNÁ APLIKACE
NEŽLOUTNE
ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAK

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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Bona Základní laky
REDUKUJÍ BOČNÍ SLEPENÍ HRAN
ZLEPŠENÁ PŘILNAVOST
RŮZNÉ ZABARVENÍ
19
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ZLEPŠETE PŘILNAVOST, VYBERTE ZABARVENÍ
ZÁKLADNÍ LAKY MAJÍ SVŮJ VÝZNAM

VYTVOŘTE SI VZHLED, KTERÝ SE VÁM LÍBÍ

Najdeme podlaháře, kteří vůbec nepoužívají základní laky. Podívejme se však na

Základní laky mají vliv na zabarvení dřeva, který dodá podlaze určitý tón. Většina

důvody, proč aplikovat základní lak a poté vrchní lak a na ty podlaháře, kteří jsou

majitelů podlah preferuje neutrální nebo jen lehce zabarvený vzhled dřevěné

v tomto směru úspěšní.

ZLEPŠETE PŘILNAVOST PŘED APLIKACÍ
VRCHNÍHO LAKU

podlahy. Například Bona Natural je určen pro jemné přírodní zabarvení nebo
Bona Intense pro hlubší zabarvení povrchu podlahy.

ZÁKLADNÍ LAK

VRCHNÍ LAK

Jde o to, aby se vytvořila absorpce a optimalizovaná přilnavost k povrchu dřeva.

AMBER

Jedná se o přilnavost vrchního laku s celým povrchem podlahy bez rizika
oddělení. Základní laky zajišťují vysokou přilnavost na holé dřevo. Snížením

BONA AMBER

BONA TRAFFIC HD RAW

napětí, které vytváří boční slepení hran se povrch stává méně náchylným

INTENSE

k praskání mezi podlahovými díly.

SYSTÉM ZÁKLADNÍCH A VRCHNÍCH LAKŮ PRO
VYNIKAJÍCÍ VZHLED

BONA INTENSE

BONA TRAFFIC HD RAW

CLASSIC

Základní laky musí mít řadu vlastností pro skvělý
vzhled. Mezi ně patří snadné mezibroušení, dobrý

BONA CLASSIC

BONA TRAFFIC HD RAW

rozliv, aplikace bez vzniku bublin a rovnoměrné

NATURAL

matování. Aby byla zajištěna perfektní přilnavost,
všechny základní laky musí být optimalizovány tak,

BONA NATURAL

BONA TRAFFIC HD RAW

aby se daly bez problému přelakovat vrchními laky.

WHITE

Všechny naše Bona základní laky jsou kompatibilní
s Bona vrchními laky.

BONA WHITE

BONA TRAFFIC HD RAW

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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BONA ZÁKLADNÍ LAKY
ZÁKLADNÍ LAKY JAKO SOUČÁST SYSTÉMU
Každá ochrana povrchu dřevěné podlahy začíná u základního laku.

Bona nabízí osvědčenou řadu Bona základních laků, které dodají podla-

Jakmile je podlaha řádně vybroušena, začíná fáze přípravy podlahy až po

ze buď světlejší nebo tmavší tón podlahy. Všechny základní laky zajišťují

aplikaci finální vrstvy vrchního laku. Základní lak vytváří optimální podklad

spolehlivou přilnavost k Bona vrchním lakům.

pro skvělé finální výsledky a vytváří vzhled podlahy na přání zákazníka.

PŘÍRODNÍ
VZHLED
DŘEVA

BONA NATURAL

BONA CLASSIC

BONA WHITE

Zachovává skutečně přirozený vzhled neošetřeného dřeva.

Klasický základní lak, jenž vytváří lehké zabarvení
dřeva a redukuje potenciální možnost bočního
slepení hran. Je vhodný prakticky na všechny
druhy dřevěných podlah.

•
•
•

•
•
•

Základní lak, který dává dřevu krásný bělený
vzhled. Intenzita běleného vzhledu lze zvýraznit
opakováním počtu aplikací. Aplikování jedné
vrstvy obvykle zachová pocit surového neošetřeného dřeva.

vytváří vzhled neošetřeného dřeva
snadná aplikace válečkem
vysoká odolnost

•
21

BĚLENÝ
VZHLED
DŘEVA

SNADNÁ
APLIKACE

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY

světlé zabarvení
na všechny druhy dřeva
redukuje potenciální možnost bočního
slepení hran
snadná aplikace válečkem

•
•
•
•

krásný bělený vzhled
snižuje nažloutnutí dřeva
jednoduchá aplikace válečkem
certifikace GreenGuard pro velmi nízké
emise

VHODNÝ
PRO
TROPICKÉ
DŘEVINY

VHODNÝ
PRO
TMAVŠÍ
DŘEVINY

BONA INTENSE

BONA AMBER

Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro
podlahy s podlahovým vytápěním. Je vhodný
prakticky pro všechny typy dřevin a pro tropické
dřeviny.

Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro
podlahy s podlahovým vytápěním a podlahy
jako je špalíková dlažba nebo pro prkna
a palubky. Je vhodný pro podlahy jako dub
a tmavší typy podlah.

•
•
•
•

středně syté zabarvení
všechny dřeviny a tropické dřevo
první volba pro podlahy s podlahovým
vytápěním
snadná aplikace válečkem

•
•
•
•

syté, jantarové zabarvení dřeva
dub, tmavé, tropické dřevo
pro podlahy s podlahovým vytápěním
snadná aplikace válečkem
ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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Skvělá příprava
pro kvalitní renovace
BONA SYSTEM: OD BROUŠENÍ PO LAKOVÁNÍ
Důležitá část úspěchu při renovaci dřevěné podlahy spočívá v procesu přípravy. Zhruba 90% z celkové
pracovní doby probíhá broušení a příprava podlahy pro aplikaci vrchního laku. Přesně z toho důvodu Bona
vyvíjí všechny potřebné produkty, aby byly vzájemně kompatibilní. Každý produkt, než je uveden na trh, projde
pečlivým testováním, aby plně vyhovoval všem kombinacím, aby byl zaručen bezpečný a spolehlivý výsledek
podlahy. Bona System – to je komplexní řešení pro renovaci dřevěných podlah – od brusiv, brusných strojů,
bezprašného systému odsávání prachu, příslušenství, až po naši řadu základních a vrchních laků pro ošetření
dřevěných podlah.

OPTIMÁLNÍ BROUŠENÍ
ERGONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ
SKVĚLÉ VÝSLEDKY
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KVALITNÍ BRUSIVA A BRUSKY
Konečný výsledek broušení závisí na správném výběru brusiva. Bona brusiva
jsou speciálně vyvinutá pro broušení dřevěných podlah. Nejen že naše brusivo
efektivně odstraňuje starou povrchovou úpravu, zároveň je šetrné k dřevěnému
povrchu, minimalizuje vytrhání vláken a připravuje povrch pro dokonalou aplikaci
povrchové úpravy. Bona nabízí bezkonkurenční brusivo v kombinaci s multifunkční talířovou bruskou Bona FlexiSand, stejně jako tradiční válcovou bruskou
Bona Belt UX a okrajovou bruskou Bona Edge UX.
MULTIFUNKČNÍ A
SPOLEHLIVÝ

EFEKTIVNÍ A
PRACOVITÝ

RYCHLÝ A
SPOLEHLIVÝ

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAK NEBO OLEJ A VRCHNÍ LAK
PRO ÚSPĚŠNOU RENOVACI PODLAHY
Bona základní a vrchní laky – to je množství zabarvení v kombinaci s odolným
povrchem dřevěné podlahy. Bona oleje a vrchní laky – to je ještě větší množství
barevných kombinací, pro unikátní vzhled olejovaných podlah s perfektní
ochranou povrchu odolným lakem.

ŠIROKÉ
MOŽNOSTI
VE SVĚTĚ
RENOVACÍ
PODLAH

INSPIRATIVNÍ REFERENCE
Z CELÉHO SVĚTA
BRITSKÉ MUZEUM, ANGLIE
Dnes se jedná o největší výstavu věnovanou korejskému umění v Evropě.
Podlaha v galerii je položená ve vzoru používaném v tradičních korejských
budovách a tvoří ji evropský dub o šířce 180 mm a tloušťce desky 20 mm.
Požadavkem bylo mít podlahu ve stupni mat, zvýraznit strukturu dřeva
a nežloutnoucí složení laku. Vzhledem k tomu, že muzeum navštíví každý
rok 5-6 milionů návštěvníků, vysoká odolnost povrchové úpravy byla
obzvláště důležitá.

NÁRODNÍ GALERIE PORTRÉTŮ, ANGLIE
Při renovaci všech dřevěných podlah v galerii byl vybrán náš nejodolnější
lak Bona Traffic. „Týkové podlahy vypadají skvěle, když byly vybroušeny
a ošetřeny lakem Bona Traffic,“ vysvětluje manažer Michael New. „Barva je
fantastická a úplně přírodní. Bona Traffic je vysoce odolný lak proti
opotřebení, což tady potřebujeme, když k nám zavítá asi 1,5 milionu
návštěvníků ročně.“ Bona Traffic je lak na vodní bázi, takže splňuje i náročné
požadavky na zdraví a bezpečnost a dále zamezuje potenciálnímu
poškození neocenitelných exponátů, což se může stát, v případě použití
produktů na bázi rozpouštědel.
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HOTOVO
PŘES
NOC

Před

OBECNÍ DŮM, SMETANOVA SÍŇ, PRAHA
Obecní dům patří již více než sto let k nejvýznamnějším veřejným
budovám v Praze. Smetanova síň je především koncertním sálem pro
1200 posluchačů, ve kterém od doby jeho otevření účinkovali
nejvýznamnější světoví hudebníci a interpreti. Příležitostně se zde
konají nejrůznější společenské akce. Kompletní renovace pódia cca
150 m2 ve Smetanově síni zabrala pouhých 36 hodin práce! Podlaha
byla ošetřena Bona Classic a Bona Traffic HD, který umožňuje plné
zatížení již po 24 hodinách od poslední aplikace laku. Podlaha
v hlavním sále Smetanovy síně byla taktéž ošetřena Bona Traffic HD.
24 hodin po aplikaci posledního laku už zde probíhala dlouho dopředu

Po

RENOVACE PODLAHY ZA JEDEN DEN
Prostor ve velkém parku Great Park v Newcastlu. Bona Certifikovaný
podlahář vybrousil extrémně opotřebovanou a poškrábanou podlahu
položenou do stromečku. Podlaha byla ošetřena pomocí klasického
základního laku a jako vrchní lak byl použit Bona Mega ONE.

domluvená společenská akce.
ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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ODSTRANÍ
99,9%
PRACHU ZE
VZDUCHU

UDRŽITELNOST A ZDRAVÍ
BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ
Řada Bona Abrasives zahrnuje produkty s antistatickými vlastnostmi, které
odpuzují prach z povrchu disku. Prach pak může být zadržen snadněji
pomocí systému Bona DCS (Dust Containment System) nebo podobného
systému, k zajištění lepších pracovních podmínek pro řemeslníka.
Bona DCS 70 je inovativní, vysoce efektivní systém pro zachycení prachu
s unikátním filtrem. Bona DCS 70 pojme kapacitu prachového pytle
o obsahu 70 litrů. Brusný prach je shromážděn uvnitř stroje. Bona DCS 25
splňuje nejnáročnější požadavky na vysavače v dnešním průmyslu.

RENOVACE PODLAHY
JE PÉČE O ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

ŘEŠENÍ PRO OŠETŘENÍ PODLAH
Bona má dlouhou historii spojenou s udržitelností a životním
prostředím, ve smyslu renovace, namísto výměny. Nabízíme celou
řadu produktů, od bezprašného broušení po laky na vodní bázi
a oleje vyrobené z obnovitelných surovin, pro údržbu a péči vašich
podlah, po celou dobu jejich životnosti. Pevně věříme, že jdeme
cestou k udržitelné a lepší budoucnosti.
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NIKDO NEUDĚLÁ VŠECHNO,
ALE KAŽDÝ MŮŽE PŘISPĚT
ÚSPORA CO2 RENOVACÍ 50 M2 DŘEVĚNÉ PODLAHY
Renovace podlahy má až o 95%* nižší uhlíkovou stopu oproti instalaci nové
podlahy. Pro vašeho zákazníka to znamená, že pokud by přistoupil
k pokládce 50 m2 nové podlahy, namísto renovace své podlahy stávající,
vyprodukuje zbytečně množství emisí CO2 odpovídající cestě autem dlouhé
cca 1100 km, což zhruba odpovídá jízdě autem z Berlína do Paříže. Zvažte
sami, zda stav vaší podlahy umožňuje renovaci!

RENOVUJTE PODLAHY
NAMÍSTO INSTALACE NOVÉ

ÚSPOR

CO

A

UŠETŘÍTE 95% CO2

2

50 M2 ODPOVÍDÁ VÝLETU AUTEM Z BERLÍNA DO PAŘÍŽE – 1100 KM

ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ LAKY
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Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém
pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím
dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa,
což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.
Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale
udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti
Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace.

Bona CR, spol. s r.o.

Obchodní 132 		
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com
www.bona.com/cz

