Vtiskněte dřevu svůj vlastní příběh
BONA OIL SYSTEM – UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH

Vtisknětě dřevu
svůj vlastní
příběh

DOSÁHNĚTE POŽADOVANÉHO CHARAKTERU
DĚLEJTE VŠE MOŽNÉ S BONOU
Přeneste svou vizi na podlahu. Náš olejový systém vám umožní unikátní charakter.
Ať už chcete dosáhnout svěžího minimalismu bílých širokých prken nebo požadujete
vzhled u klasických parket anebo vzhled, který je stejně jedinečný, jako jste vy,
Bona Oil System vám umožní vtisknout dřevu svůj vlastní příběh.

Kompletní portfolio

Dřevěná olejovaná
podlaha

Nekonečné možnosti
Designové trendy: parkety
rybí vzor

Řešení a podpora

Vytvořte atmosféru: studená,
klidná skandinávská
jednoduchost

Bona nabízí kompletní řešení pro dřevěné podlahy, cokoliv je možné. Od
profesionálních strojů a nástrojů a odborných návodů, po širokou škálu kompatibilních olejů, máme všechno, co potřebujete. Ať už chcete dosáhnout unikátních
kreativních efektů nebo prodloužit krásu dřevěných podlah, Bona nabízí všechno.

Teplá a přírodní krása dřeva

NABÍDKA

PŘIROZENÁ ŘEŠENÍ PRO ZDRAVÉ PODLAHY
Kompletní nabídka olejů Bona je z obnovitelných zdrojů, vyrobených z rostlinných materiálů,
které mají nízký obsah rozpouštědel a neobsahují žádné nebezpečné látky, jako je kobalt
a ketoximy. Jejich vysoký obsah oleje a minimální obsah rozpouštědel zaručují vysoký stupeň
sytosti pro zdravé podlahy a dlouhotrvající ochranu. Bona oleje jsou na bázi lnu, ricinovníku
a světlice. Přírodní materiály mají velmi rychlé / dobré schnoucí vlastnosti díky polynenasyceným mastným kyselinám.

LNĚNÝ
Tento zlatý olej, který pochází ze zralých
semen lnu, penetruje póry dřeva do
hloubky. Lněné semínko je přirozené pro
dřevo a je rychleschnoucí. Proces žloutnutí je redukován díky nenasyceným
mastným kyselinám.

RICINOVÝ
Ricinový olej je lisován z ricinových bobů,
je bezbarvý, bez zápachu a má nízkou
viskozitu. Má nízkou tendenci ke žloutnutí.

SVĚTLICE barvířské
Olej

z

bodláku

světlice

obsahuje

polynenasycené mastné kyseliny. Tento
nesdružený olej nežloutne.
Díky nízkému obsahu rozpouštědel mají Bona oleje nízký zápach a můžou být dokonce
aplikovány na dětské hračky, což je lepší pro životní prostředí, pro váš domov a pro vás.

BONA NA CESTĚ UDRŽITELNOSTI
Všechny produkty Bona a řešení jsou vyvíjeny se zaměřením na
minimální dopad na životní prostředí a na zlepšení kvality ovzduší
v interiéru, aby byla zajištěna bezpečnost, čistota, zdravé pracovní
a životní prostředí.

Od produktů bez rozpouštědel a bezprašného broušení, k vývoji
materiálů z přírodních zdrojů, poskytujeme péči a ochranu povrchu,
která přesahuje hranice.

NABÍDKA
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Od inspirace
k dokončení
ŘEŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NÁVODŮ
PRO KAŽDÝ TYP POVRCHU
Ať už je povrch a výsledek jakýkoliv, Bona inovativní olejový
systém nabízí vše, co je zapotřebí k unikátnímu charakteru
dřevěné podlahy. Naše kompletní řada olejů a efektů k
vytváření řešení v kombinaci se stroji a jednoduchými návody
krok za krokem vám zajistí optimální výsledek povrchu. Bona
přináší kreativitu do života.

Inspirace a návody
Vytvoření optimálního povrchu
Údržba a péče

DESIGN

ŘEMESLO

NAVRŽENÍ OPTIMÁLNÍHO
OŠETŘENÍ

VYTVÁŘENÍ DOKONALÉHO
POVRCHU

Vytvořte unikátní požadovaný povrch. Bona nabízí

Bona díky kompletnímu porfoliu profesionálních strojů

inspiraci a rady na základě nejnovějších trendů v oblasti

a nástrojů, povrchové úpravy, barev a jiných příslušenství

dřevěných podlah. Od skandinávské světlé, až po

vám umožní vytvořit požadovaný povrch s důvěrou.

tmavé 2-rozměrné barevné tóny. Bona oleje mohou

V kombinaci s naší inovativní Bona Technologií broušení

být kombinovány nebo přizpůsobeny tak, aby vytvořily

a kartáčování, Bona Oil System vám nabízí schopnost

nespočet barevných tónů a efektů, které by vyhovovaly

přeměnit stávající dřevo a parkety na unikátní povrchy.

jakémukoliv prostředí.

Podloženo přesnými návody krok za krokem. Buďte si jisti

tón

fantastickým výsledkem pro jakoukoliv výzvu.

nástroje a podpora
textura
jednoduše a efektivně
opotřebení
bezpečné výsledky
lesk

ÚDRŽBA

OŠETŘENÍ PRO
DLOUHODOBĚ KRÁSNÉ
PODLAHY
Bona vyvíjí řešení pro péči o dřevěné podlahy – tomu
se říká kompletní celoživotní podpora. Ve smyslu
údržby nejde jen o obnovení povrchu, ale také o oživení
anebo navrácení původní krásy povrchu. Ať už jde
o každodenní péči nebo čištění do hloubky, použitím
našeho sortimentu produktů pro efektivní odstranění
nečistot je následná údržba snadná.

oživení a obnovení
údržba bez starostí
čistější, svěží podlahy
NABÍDKA
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DESIGN

NAVRŽENÍ OPTIMÁLNÍHO OŠETŘENÍ

INSPIRACE PRO JEDNODUCHÉ OŠETŘENÍ
Bona nabízí inspirující svět možností, jak aplikovat olej, a přitom jít s trendy a vlivy
designu. Úzká spolupráce s odvětvím průmyslu, od práce s barvami Pantone Color
Institute, až po bibli interiérových stylistů Elle Decoration, Bona vám může splnit vaše
sny.
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EFEKTY TÓNOVÁNÍ
Od dvou-tónových kontrastů až po poutavé moderní dvoubarevné efekty, unikátní složení
Bona olejů umožňuje kombinovat a kontrastovat barvy pro nekonečné tvůrčí možnosti.

charakter dřevěné podlahy
unikátní kontrasty

TEXTURA
Bona Technologie drásání zahrnuje systém drátěných kartáčů, které odstraní měkkou část
dřeva a přidají hloubku a texturu na povrchu. Kartáče vytváří jemnou kresbu a přináší
autentický pocit dřeva.

organický dotek
autenticita materiálu

LESK
Ať už se jedná o vysoce lesklý povrch nebo jemný lesk, kterého chcete dosáhnout, pomocí
povrchové úpravy Bona vytvoříte trvalou krásu unikátního povrchu.

ochrana povrchu a vylepšení
z autentického matu po vysoký lesk

DESIGN
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VÁŠ CHARAKTER, VAŠE PODLAHA
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI BAREVNÝCH VARIACÍ
Bona Oil System vám dává svobodu k vytváření nekonečného množství barevných možností. Smícháním barev
nebo jejich kombinací můžete vytvořit požadovaný odstín, tón nebo charakter a výsledkem bude krásná podlaha
s unikátním charakterem.

BONA CRAFT OIL – ZÁKLADNÍ BARVY

INVISIBLE /
PRŮHLEDNÁ

LIGHT GREY /
SVĚTLE ŠEDÁ

GRAPHITE /
GRAFIT

CLAY /
JÍL

SAND /
PÍSEK

FROST /
LED

Tyto uvedené efekty byly vytvořeny na vybroušené dubové podlaze a můžou se lišit v případě aplikace na jiných dřevinách.
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DESIGN

UMBRA /
HNĚDÁ

NEUTRAL /
PŘÍRODNÍ

ASH /
POPEL

RAKOUSKO, VÍDEŇ
Původní podlaha obnovená pomocí Bona Hard Wax Oil polomat
se vrátila zpět k životu s novou povrchovou ochranou a leskem.

DESIGN
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VELKÁ BRITÁNIE, LONDÝN
Zrenovovaná podlaha obnovená smícháním barev řady
Bona Craft Oil. Restaurace je svěží a připravená pro
nové hosty.
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BONA CRAFT OIL SMÍCHANÉ BARVY (poměr 1:1)

ASH / CLAY
POPEL / JÍL

ASH / FROST
POPEL / LED

NEUTRAL / ASH
PŘÍRODNÍ / POPEL

NEUTRAL / FROST
PŘÍRODNÍ / LED

NEUTRAL / UMBRA
PŘÍRODNÍ / HNĚDÁ

UMBRA / CLAY
HNĚDÁ /JÍL

UMBRA / FROST
HNĚDÁ / LED

BONA CRAFT OIL –
ZVÝRAZŇUJÍCÍ BARVY (1 VRSTVA OD KAŽDÉHO)

UMBRA / GRAPHITE
HNĚDÁ / GRAFIT

UMBRA / SAND
HNĚDÁ / PÍSEK

INVISIBLE / GRAPHITE
PRŮHLEDNÁ / GRAFIT

CLAY / ASH
JÍL/POPEL
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ)

SAND / LIGHT GREY
PÍSEK / SVĚTLE ŠEDÁ

CLAY / FROST
JÍL/LED
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ
& NATŘENO VODOU)

GRAPHITE / INVISIBLE
GRAFIT / PRŮHLEDNÁ
(1:3 NATŘENO VODOU)

GRAPHITE / FROST
GRAFIT / LED
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ
& NATŘENO VODOU)

UMBRA / FROST
HNĚDÁ / LED
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ
& NATŘENO VODOU)

GRAPHITE / SAND
GRAFIT / PÍSEK
(NATŘENO VODOU)

INVISIBLE / FROST
PRŮHLEDNÁ / LED

UMBRA / ASH
HNĚDÁ / POPEL
(DRÁTĚNÉ KARTÁČOVÁNÍ)

CLAY / LIGHT GREY
JÍL / SVĚTLE ŠEDÁ

DESIGN
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VÍCE MOŽNOSTÍ TÓNOVÁNÍ
SMÍCHÁNÍ A SLADĚNÍ
Vytvořte si širokou škálu efektů pomocí Bona Oil System a Bona Nordic Tone nebo
Bona Rich Tone, pro vytvoření vašeho jedinečného odstínu, charakteru nebo tónu.

BONA NORDIC TONE

NORDIC TONE /
ASH - POPEL

NORDIC TONE /
FROST - LED

NORDIC TONE /
GRAPHITE - GRAFIT

NORDIC TONE /
CLAY - JÍL

NORDIC TONE /
UMBRA - HNĚDÁ

RICH TONE /
CLAY - JÍL

RICH TONE /
FROST - LED

RICH TONE /
GRAPHITE - GRAFIT

RICH TONE /
NEUTRAL - PŘÍRODNÍ

BONA RICH TONE

RICH TONE /
ASH - POPEL

Tyto uvedené efekty byly vytvořeny na vybroušené dubové podlaze a můžou se lišit v případě aplikace na jiných dřevinách.
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RICH TONE /
UMBRA - HNĚDÁ

GALERIE KINSKY, RAKOUSKO
Kreativní podlaha vytvořená pomocí Bona Craft Oil 2K Neutral
a přelakovaná Bona Traffic HD mat pro velkou zátěž.

DESIGN
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RAKOUSKO, VÍDEŇ
Minimalistická designová podlaha, aplikován Bona Craft Oil 2K Invisible.
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SMÍCHÁNÍM VÍCE BAREV A HLUBŠÍ LESK
SMÍCHÁNÍ A SLADĚNÍ
Jednoduše přidejte Bona Mix Colour do Bona Nordic Tone nebo Bona Rich Tone pro vytvoření vašeho
vlastního odstínu a unikátního efektu.

PŘÍKLADY SMÍCHÁNÍ BONA MIX COLOUR

NORDIC TONE /
GRAPHITE - GRAFIT

NORDIC TONE /
GRAPHITE - GRAFIT /
1% BLACK (ČERNÁ)

NORDIC TONE /
GRAPHITE - GRAFIT /
5% BLACK (ČERNÁ)

RICH TONE /
FROST - LED

RICH TONE /
FROST - LED /
1% BLACK (ČERNÁ)

RICH TONE /
FROST - LED /
2% BLACK (ČERNÁ)

RICH TONE /
FROST - LED /
5% BLACK (ČERNÁ)

DESIGN
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Inspirující příklady
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Řešení unikátních
požadavků

DESIGN

MOŽNOSTI STYLU
Ať už se jedná o renovaci původní dřevěné podlahy nebo jde
o ochranu nových parket, Bona nabízí řešení a inspiraci, aby
vám umožnila přinést unikátní charakter dřeva.

Mateřská školka, Rakousko
Mezinárodní letiště Kodaň

BEZPEČNOST PRO CITLIVÉ OBLASTI
Bona produkty jsou vyvíjeny se zaměřením na udržitelnost
a bezpečnost. Bona oleje jsou vyrobeny z obnovitelných

TRVANLIVOST PRO NÁROČNOU ZÁTĚŽ

surovin z rostlinných materiálů a obsahují mimořádně nízký

Vysoce zatížené prostory jako jsou rušné letištní terminály

obsah rozpouštědel, takže jsou vhodné i pro nejcitlivější

vyžadují rychlou a efektivní údržbu. Navíc kromě odolnosti,

prostředí. Od nemocnic až po střediska pro péči o děti,

vysoké ochrany povrchu jako je u Bona Hard Wax Oil

k aplikaci na dětské hračky, Bona produkty a řešení jsou

a Bona Craft Oil 2K, Bona Oil System zaručuje efektivní
přímočarou údržbu.

Domácnost, Newcastle, Anglie

vyvíjeny pro blahobyt dodavatele, majitele podlah a podlahy
samotné. Neobsahují kobalt a ketoximy.

DESIGN
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ŘEMESLO

VYTVÁŘENÍ DOKONALÉHO POVRCHU

Bona Oil System, to je všechno, co potřebujete k dosažení dlouhotrvající krásné

Bona Oil System v kombinaci s efektivními postupy ošetření povrchu podlahy vám

dřevěné podlahy. Zatímco olej a tvrdý voskový olej poskytuje ochranu povrchu

umožní vytvořit unikátní vizi podlahy s naprostou důvěrou ke značce Bona.

a výživu, náš mix tónů umožňuje, abyste vytvořili unikátní tóny a efekty.
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PŘÍPRAVA A OLEJOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO VZHLEDU
STANDARDNÍ – NEPIGMENTOVANÉ OLEJE

1.

2.

3.

BROUŠENÍ

OLEJOVÁNÍ

LEŠTĚNÍ

Zbruste povrch pomocí stroje Bona FlexiSand a unašeče

Aplikujte neutrální Bona olej. Pro maximální penetraci

Aplikujte olej do té doby, dokud je povrch řádně nasycen.

Bona Power Drive. Nejprve začněte s brusivem Bona 8700,

a minimum odpadu oleje, aplikujte pomocí Bona Wool

Leštěte podlahu v alternativním směru pomocí Bona

následně s Bona 8300 a nakonec pomocí Bona mřížky

Padu.

FlexiSand v kombinaci s Bona zeleným padem. Přeby-

Ø 150 mm. Tyto kroky vám přinesou dokonale hladký

tečný olej ihned odstraňte bavlněným hadrem a povrch

povrch, který je připraven pro aplikaci oleje.

nechte zaschnout. Hotovo.

ŘEMESLO
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ŘEMESLO

BROUŠENÍ PRO NEPIGMENTOVANÉ OLEJE
Dřevěné podlahy jsou povrchy se speciálními vlastnostmi. Pokud jde o broušení dřevěných

praxi v oboru, Bona vyvinula nejmodernější technologie unikátních brusiv vytvořených

podlah, pro dosažení dokonalého výsledku je nutné použít speciální brusivo. Díky 100-leté

s optimálních směsí materiálů, speciálně určené pro broušení dřevěných podlah.

D
AR
ND
A
T
S

STANDARD - NEPIGMENTOVÉ OLEJE

U dřevěných podlah, které jsou lesklé, hedvábně matné, nepigmentované olejem nebo
ošetřené tvrdým voskovým olejem, toto je pracovní postup - viz tabulka pro typ brusiva
a zrnitost, v daném pořadí, jak má být použito.

ŘEMESLO
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VYTVÁŘENÍ BAREV A EFEKTŮ
Vytvořte unikátní povrch. Díky jednoduchému procesu můžou být Bona oleje kombinovány nebo přizpůsobeny tak, aby
vytvořily nespočet tónů a efektů, které by vyhovovaly jakémukoli prostředí. Díky tomu můžete flexibilně vylepšit přirozený
charakter dřeva a snadno vytvořit dramatický nový vzhled povrchu podlahy.

1.

2.

3.

BROUŠENÍ

BARVENÍ

LEŠTĚNÍ

Zbruste povrch pomocí stroje Bona FlexiSand a unašeče

Aplikujte požadovaný barevný olej v tenké vrstvě, použijte

Leštěte podlahu v alternativním směru pomocí Bona

Bona Power Drive. Nejprve začněte s brusivem Bona 8700,

oleji vzdornou gumovou stěrku, nerezovou stěrku nebo

FlexiSand v kombinaci s Bona červeným padem. Přeby-

následně s Bona 8300 a nakonec použijte Bona dia-

Bona Wool Pad. Použijte další množství oleje do té doby,

tečný olej ihned odstraňte bavlněným hadrem a povrch

mantové brusivo. Tyto kroky vám přinesou dokonale hladký

dokud je povrch řádně nasycen.

nechte zaschnout.

povrch, který je připraven pro aplikaci oleje.
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ŘEMESLO

PŘÍPRAVA K NABARVENÍ POVRCHU

RVA
BA

BARVA - PIGMENTOVANÉ OLEJE
U dřevěných podlah, které jsou nabarvené nebo pigmentované,
toto je pracovní postup - viz tabulka pro typ brusiva a zrnitost,
v daném pořadí, jak má být použito. Použijte Bona Diamantové
brusivo jako finální krok pro hlubší zabarvení a intenzivnější vzhled.

ŘEMESLO
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VYTVÁŘENÍ TEXTURY POVRCHU PŘED OLEJOVÁNÍM
Abychom vytvořili optimální kartáčovaný povrch, pro tento proces není běžné broušení

povrchu, před olejováním. Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme dodržet

dostatečné. Pomocí unikátní Bona Technologie kartáčování můžete přidat hloubku a texturu

následující kroky pro broušení a kartáčování.

1.

2.

3.

HRUBÉ A STŘEDNÍ BROUŠENÍ

TEXTURA

JEMNÉ BROUŠENÍ PŘED OLEJOVÁNÍM

Zbruste povrch pomocí stroje Bona FlexiSand a unašeče

Připevněte kovové kartáče na unašeč Bona Power Drive

Opět připevněte brusivo a dokončete broušení pomocí

Bona Power Drive NEB. Nejprve proveďte broušení. Začně-

NEB a začněte kartáčovat povrch pro vytvoření textury.

Bona Diamantového brusiva, pro perfektní povrch bez

te s brusivem Bona 8700 a následně s Bona 8300.

Nakonec vyhlaďte povrch pomocí kartáčů NEB Tynex

škrábanců, který je připravený pro olejování.

Brush.
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Hrubé broušení

Střední broušení

Textura

Textura

Jemné broušení

POSTUP PRO TEXTUROVANÝ POVRCH
P 50

P 120

P 80

Bona Technologie kartáčování kartáčuje do hloubky dřevného
zrna. Takto se zvýrazní textura dřeva, která vytvoří různé efekty na
podlaze.

Bona 8700
Power Drive

Bona 8300
Power Drive

Drátěné kartáče
Power Drive

Jemné kartáče
Power Drive

Bona Diamant
Quattro Disc

ŘEMESLO
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SORTIMENT BONA OLEJŮ
Bona Oil System nabízí kompletní řadu olejů, tvrdých voskových olejů a kreativní barevné
efekty vhodné pro všechny typy dřevěných podlah. Bez ohledu na prostředí či vzhled, zde
naleznete všechno, co potřebujete pro krásné podlahy s unikátním charakterem.

t
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BONA CRAFT OIL

BONA CRAFT OIL 2K

BONA HARD WAX OIL

Bona Craft Oil je profesionální olej na dřevo s vynikající

Výkon, všestrannost a design – získejte okouzlující

Vyroben z modifikovaných rostlinných olejů. Poskytuje

schopností nasycení dřeva, pro hloubkovou ochranu

vzhled a dojem naolejované podlahy, plus ochranu

povrchu vysokou odolnost, je odolný vůči skvrnám, které

povrchu vůči opotřebení, chemikáliím a vlhkostí.

povrchu lakem.

lze snadno lokálně opravit. Údržba je velmi snadná.

ŘEMESLO

STEIEMARK, RAKOUSKO
Odolná podlaha ve starobylé hradní restauraci,
Bona Hard Wax Oil polomat poskytuje ochranu povrchu.

BADEN, RAKOUSKO
Unikátní podlaha vytvořená použitím Bona Craft Oil 2K Frost a Bona Craft Oil 2K Ash.
Pro vysokou trvanlivost byla přelakována 2 vrstvami Bona Traffic HD polomat.
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ŘEMESLO

BONA NORDIC TONE

BONA RICH TONE

BONA MIX COLOUR

Bona Nordic Tone je odstín pro vytvoření unikátního

Bona Rich Tone je odstín pro ošetření tvrdého dřeva,

Bona Mix Colour je koncentrovaná pigmentová pasta

charakteru a zintenzivnění skandinávské bílé barvy,

který přináší tmavě hnědou kouřovou barvu, což

pro povrchové úpravy na bázi vody, speciálně určené

před nanesením Bona Craft Oil.

dodává podlaze nádech důmyslnosti.

pro Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone.

ŘEMESLO

31

BONA CRAFT OIL

COBALT
FREE

LOW
VOC

MEKO
FREE

Díky vynikajícím vlastnostem nasycení dřeva, Bona Craft Oil poskytuje hloubkovou ochranu

Bona Craft Oil je přírodní rostlinný olej, nemá prakticky žádný zápach a má výrazně snížený

povrchu vůči opotřebení, chemikáliím a vlhkosti. Vzhledem ke svému vysokému obsahu

obsah rozpouštědel, je bezpečný pro práci, i pro bydlení. Je vhodný pro dřevěné podlahy

oleje a vynikající schopnosti penetrace se vyžaduje obvykle pouze jedna aplikace

v komerčním i domácím prostředí, stejně jako pro ošetření dětského nábytku a jiných

a výsledkem je rychlý a snadný proces. Bona Craft Oil je k dispozici v 6 barevných varian-

výrobků ze dřeva.

tách včetně přírodní verze a díky nežloutnoucímu složení je ideální i na světlé druhy dřevin.
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ŘEMESLO

FROST /
LED

UMBRA /
HNĚDÁ

NEUTRAL /
PŘÍRODNÍ

ASH /
POPEL

GRAPHITE /
GRAFIT

CLAY /
JÍL

Nízký lesk, přírodní vzhled

Dlouhá doba otevření

Snadná oprava

Snadná aplikace

Dobrá odolnost proti oděru

Velmi nízký obsah
rozpouštědel

ŘEMESLO
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BONA CRAFT OIL 2K

COBALT
FREE

LOW
VOC

MEKO
FREE

Získejte okouzlující vzhled a dojem naolejované podlahy, plus ochranu povrchu lakem.

tropických a problematických, jako je jabot, třešeň a ořech. Bona Craft Oil 2K dodává

Bona Craft Oil 2K je vyrobená z unikátní receptury modifikovaného rostlinného oleje, která

krásný, trvanlivý povrch, který je voděodolný a odolný vůči skvrnám. Povrch se může lehce

pomocí urychlovače zkracuje dobu schnutí a zlepšuje odolnost proti opotřebení. Je

zatížit již po pouhých 8 hodinách od aplikace. Může být použit jen jako olej nebo může být

k dispozici v 9 barevných variantách, které se dají mezi sebou vzájemně míchat a poskytují

přelakován našimi laky (Traffic HD).

nekonečnou paletu barevných možností. Je vhodná k ošetření různých druhů dřevin včetně

t
nos t
ž
o
M
va
ako
l
e
ř
p
m
lake

INVISIBLE /
PRŮHLEDNÁ

LIGHT GREY /
SVĚTLE ŠEDÁ

SAND /
PÍSEK

ASH /
POPEL

GRAPHITE /
GRAFIT

CLAY /
JÍL

ŘEMESLO

UMBRA /
HNĚDÁ

NEUTRAL /
PŘÍRODNÍ

Možnost oprav

Vynikající nasycení

Odolnost proti oděru
a poškrábání

Dobrá odolnost vůči vodě
a chemikáliím

Rychleschnoucí, snadná
aplikace

Vysoký obsah oleje, nízký
obsah rozpouštědel

Jednotné zabarvení

34

FROST /
LED

ŘEMESLO
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PRO SILNOU ZÁTĚŽ
BONA TRAFFIC HD
Bona Craft Oil 2K je možné přelakovat lakem Bona Traffic HD. Bona Traffic HD je světově
nejtvrdší lak na dřevěné podlahy, s nejrychlejší dobou schnutí. Určen pro extrémní zátěž,
po jeho aplikaci může být podlaha použita již po 12 hodinách. Určen pro prostory
s vysokou zátěží, jako například hotely, restaurace, letiště po celém světě, kde jsou
nezbytné krátké prostoje.

ktní
e
f
r
Pe ro
p
ání
v
o
ak 2K
přel a Craft Oil
Bon
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ŘEMESLO

BARVA POD LAK
BONA DECOR PAINT
Bona Decor Paint je barva na vodní bázi, která má výborné krycí vlastnosti, speciálně
vyvinutá pro dřevěné podlahy. Aplikuje se v 1-2 vrstvách a vytváří vynikající podklad předtím,
než bude přelakována Bona vrchním lakem na vodní bázi.

WHITE /
BÍLÁ

LIGHT GREY /
SVĚTLE ŠEDÁ

DARK GREY /
TMAVĚ ŠEDÁ

BLACK /
ČERNÁ

ŘEMESLO
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BONA HARD WAX OIL

COBALT
FREE

Bona Hard Wax Oil (tvrdý voskový olej) je přírodní olej, který je upravený pro vynikající

ketoximy. Bona Hard Wax Oil může být aplikován válečkem, štětcem nebo stěrkou. Je velmi

ochranu dřevěných podlah. Vytváří teplý vzhled naolejované podlahy a zároveň poskytuje

vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním a otevřený, prodyšný povrch snižuje riziko

trvanlivou ochranu vůči opotřebení, odolnost vůči skvrnám, které lze lokálně opravit

bočního slepení hran. Je ideální jako vrchní nátěr na barevné oleje řady Bona Craft Oil

a snadnou údržbu. Je bezpečný, jeho složení je udržitelné. Neobsahuje kobalt ani

a/nebo Bona Rich Tone pro zvýraznění dřevěného vlákna a barvy.

NEUTRAL /
PŘÍRODNÍ
polomat

mat

extra mat

ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBNÍ
Aby se zachovala původní krása vaší dřevěné podlahy, ošetření olejem zlepší vzhled a pocit
dřeva a zároveň mu dodá ochranu povrchu. Pokud se očekává větší zátěž, Bona Hard Wax
Oil dodá dlouhotrvající a vynikající odolnost vůči opotřebení, oděru a vlhkosti.
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ŘEMESLO

39

TÓNOVÁNÍ PRO DŮRAZNĚJŠÍ EFEKTY
Přineste nový odvážný vzhled krásným podlahám. Odstíny Bona Nordic Tone a Bona Rich

povrch. Inspirován nejnovějšími trendy v interiéru - od chladného klidu Nordic Shimmer,

Tone můžou být použity samostatně nebo přidáním do Bona Mix Color, aby bylo dosaženo

až po hlubokou městskou sofistikovanost grafitu, který je součástí programu Bona Oil

širokého spektra tónů a odstínů. Kombinujte s Bona Craft Oil nebo kontrastní barvou pro

System. Vytvořte si správný tón, který bude vyhovovat každému stylu a charakteru.

vzrušující 2-rozměrný efekt, nebo aplikujte Bona Hard Wax Oil pro elegantní, trvanlivý
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ŘEMESLO

NORDIC TONE /
ASH - POPEL

NORDIC TONE /
FROST - LED

NORDIC TONE /
GRAPHITE GRAFIT

NORDIC TONE /
CLAY - JÍL

NORDIC TONE
/ UMBRA HNĚDÁ

RICH TONE /
CLAY - JÍL

RICH TONE /
FROST LED

RICH TONE /
GRAPHITE GRAFIT

RICH TONE /
NEUTRAL PŘÍRODNÍ

RICH TONE /
UMBRA HNĚDÁ

RICH TONE /
ASH - POPEL

Každý příběh má svůj
vlastní charakter

ŘEMESLO
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PŘIDEJTE PIGMENT PRO EXTRÉMNÍ HLUBOKÝ LESK
Mix Colour je koncentrovaná barvicí pasta pro Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone.
Přidáním k některému z těchto produktů se může daná barva zintenzivnit nebo změnit
a vytvořit tak zvláštní efekt.

MAHOGANY /
MAHAGON
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ŘEMESLO

WALNUT /
OŘECH

WHITE /
BÍLÁ

GREY /
ŠEDÁ

BLACK /
ČERNÁ

Bona Mix Colour
Bona Mix Colour je koncentrovaná barvicí pasta pro laky na vodní bázi,

BRING OUT YOUR FLOOR PERSONALITY WITH TONES

from Pantone Color Institute and Domotex, the leading event for floor

Bona offers an inspiring world of oil possibilities in line with trends and

coverings, to the interior style bible, Elle Decoration, Bona Inspiration

design visions. Working in close collaboration with industry influencers,

brings your wood floor dreams to life.

která skutečně přináší jedinečnou krásu.

ŘEMESLO
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ÚDRŽBA

OŠETŘENÍ PRO DLOUHODOBĚ
KRÁSNÉ PODLAHY
Pravidelné čištění a údržba je klíčem k prodloužení životnosti podlah, ale organický
charakter dřevěných podlah vyžaduje speciální péči. Od mýdel po čisticí prostředky jako
součást doporučeného pravidelného čištění, po oleje, vosky a čisticí prostředky pro
hloubkové čištění podlah pro ochranu povrchu a prodloužení životnosti dřevěných podlah,
Bona Care Program je kompletní program údržby, péče a ochrany povrchu.
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ÚDRŽBA

OŽIVENÍ PODLAH – PRAVIDELNÝ OBCHOD
Postupem času povrchy dřevěných podlah zestárnou a znečistí se běžným opotřebením.

dřevěného povrchu a odstraníte i tu nejodolnější špínu, nečistoty a oděrky. Vše za méně než

Abychom obnovili přírodní krásu dřevěných podlah, Bona vyvinula unikátní systém navržený

jeden den práce a bez nutnosti vyklizení prostor. Jde o rychlý proces práce.

specificky pro dřevěné podlahy. Pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se
speciálně vyvinutým čisticím prostředkem Bona Deep Clean W se můžete dostat hluboko do

VÝNOSNÁ PRÁCE PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY
Bona Deep Clean System (Bona Hloubkové čištění podlah) nabízí pozoruhodné výsledky

a majitelem podlahy. Vytváření efektivní vazby se zákazníkem znamená nabídka údržby

ve velmi krátkém čase a přidanou hodnotu majitelům podlah. Navíc za jednu hodinu práce

v pravidelných intervalech. Spokojení zákazníci se spíše obrací na „své“ prověřené podlaháře,

je možné rozšířit nabídku za budování důležitých dlouhodobých vztahů mezi podlahářem

jelikož mají s nimi již navázaný vztah, než se obrací na někoho jiného, nového.

ÚDRŽBA
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OŽIVENÍ POVRCHU PODLAH
Oživení podlah – pravidelný obchod
Postupem času povrchy dřevěných podlah zestárnou a znečistí se běžným opotřebením.
Abychom obnovili přírodní krásu dřevěných podlah, Bona vyvinula unikátní systém navržený
specificky pro dřevěné podlahy.

Pro lakované a olejované povrchy dřevěných podlah v interiéru
Pro venkovní dřevěné podlahy a terasy
Kombinace Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean W

Pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se speciálně vyvinutým čisticím
prostředkem Bona Deep Clean W se můžete dostat hluboko do dřevěného povrchu
a odstraníte i tu nejodolnější špínu, nečistoty a oděrky. Vše za méně než jeden den práce
a bez nutnosti vyklizení prostor. Jde o rychlý proces práce.

před
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OBNOVENÍ POVRCHU PODLAH
Jakmile se olejová ochrana dřevěné podlahy ošoupe, začne působit matně a bez lesku,
je na čase podlahu obnovit. Po důkladném vyčištění pomocí Bona Power Scrubber a Bona
Deep Clean W je povrch připraven pro novou vrstvu ochranného filmu Bona Oil Care.

OC
PO HRA
VR NA
CH
U

Aplikujte pomocí Bona FlexiSand a Bona Wool Pad, optimálních nástrojů pro rychlou
a efektivní aplikaci, pro obnovení krásy povrchu podlah.

Snadné a ergonomické
Výkonné a účinné
Obnovení původního lesku

před

po

ÚDRŽBA
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ČIŠTĚNÍ – OSVĚŽUJÍCÍ POCIT
Olejované podlahy je třeba ošetřit správně
Pravidelné čištění je klíčem k lepšímu a dlouhotrvajícímu vzhledu podlahy. Bona údržba
podlah je efektivní, nepoškodí povrch, ani životní prostředí. Čištění je rychlé a při pravidelné
údržbě nabízí skvělé výsledky. Údržba olejovaných podlah nebyla nikdy jednodušší.

Delší životnost
Rychle a snadno
Osvěžující lesk
Bona Oil Care poskytuje výživu pro naolejované podlahy, zatímco tekuté mýdlo Bona Oil
Soap odstraňuje z povrchů nečistoty jemně, ale účinně, takže jsou podlahy čisté a svěží.
Vhodné jak pro strojové, i manuální čištění, Bona Oil Care a Bona Oil Soap poskytují
vynikající výsledky čištění bez použití škodlivých chemikálií, což je ideální pro jakékoliv
prostředí.

Mikrovláknová utěrka Bona Cleaning Pad pro jemné a efektivní čištění.
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ÚDRŽBA

ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY TYPY ÚDRŽBY

BONA OIL SOAP

BONA DEEP CLEAN W

BONA WAX OIL W

BONA OIL CARE

bázi

Tento koncentrovaný čistič je ideální pro

Bona Wax Oil W je produkt pro údržbu

Bona Oil Care je rychleschnoucí údrž-

rostlinného oleje, je určeno pro časté

důkladné hloubkové čištění lakovaných

tvrdých voskových podlah ošetřených

bový olej pro ochranu povrchu a oživení

čištění a údržbu dřevěných naolejo-

a olejovaných dřevěných podlah, stejně

Bona Hard Wax Oil. Vyroben z koncen-

dříve naolejovaných dřevěných podlah.

vaných podlah. Bona Oil Soap vyživuje

jako venkovních dřevěných podlah a teras.

trátu přírodních olejů a vosků, obsahuje

Má nízkou viskozitu, jedinečná směs

povrch a zanechává tenký film, který je

Jeho unikátní složení poskytuje optimální

méně než 2% rozpouštědel. Lze aplikovat

různých rostlinných olejů má vynikající

možné vyleštit pro zvýšení lesku.

čištění. Účinně odstraňuje odolné šmouhy,

taktéž na olej Bona Craft Oil, kde je nutná

schopnost penetrace a vytváří velmi malý

bez rizika znečištění dřeva.

zvýšená ochrana proti vodě a rozlitým

zápach.

tekutinám.

dlouhotrvající ochranu povrchu.

Bona

Oil

Soap

je

mýdlo

na

Doplňuje

póry

dřeva

pro

ÚDRŽBA
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NAŠE REFERENCE

Masarykova kolej ČVUT

Rudolfinum

Bona Tvrdý voskový olej

Bona Tvrdý voskový olej

Slovanský dům

Malostranská beseda

Bona Craft Oil 2K + Bona Traffic HD

Bona Craft Oil 2K olej

REFERENCE

©Bona AB, Sweden All rights reserved

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

