KATALOG PRODUKTÙ 2021

INOVACE
PRO LEPŠÍ
UŽIVATELSKÉ
ZKUŠENOSTI
S více než 100letou historií pokraèujeme v inovaci produktù
s vášní, výkonem a prùkopnictvím v mysli, což nás pohání
neustále kupøedu. Tento rok obracíme pozornost na uživatele,
se zamìøením na inovace, výkon s ohledem na udržitelnost
a vášeò, abychom pøinesli krásu podlahám.
Letošní katalog je plný zajímavostí. Nové brusky øady UX
pøináší nové vlastnosti, které jsme získali na základì letitých
zkušeností uživatelù a dále pøedstavujeme nové unikátní
øešení pro sportovní podlahy certiﬁkované FIBA.

A už je vašim projektem kompletní renovace, ochrana
povrchu novì nainstalované podlahy nebo pokud hledáte
nové možnosti designu, jako profesionální dodavatel se vždy
mùžete spolehnout na spoleènost Bona. Mùžete si být jisti,
že náš kompletní sortiment øešení pøináší výkon, hodnotu
a vynikající výsledky, zdravé pracovní prostøedí a minimální
dopad na životní prostøedí.

BONA UX BROUŠENÍ

RENOVACE JE LEPŠÍ

Bona pokraèuje ve vývoji svých øešení, a pøitom myslí

Jako vždy se ujímáme vedení, pokud jde

na podlaháøe. S našim kompletním pøístupem péèe

o udržitelnost a zdraví v oblasti podlah. Díky již

o podlahy v kombinaci s kompletním systémem

100leté historii zkušeností bychom chtìli sdílet naše

kompatibilních produktù vám zajistíme bez-

znalosti s našimi inovativními produkty a systémy

konkurenèní výkon, což vám umožní pracovat

a inspirovat k renovaci, namísto výmìny staré

efektivnì, rychle, bez kompromisù v kvalitì. Jelikož

poškozené podlahy. Chceme ukázat majitelùm

nasloucháme našim zákazníkùm, pøedstavujeme

podlah celou škálu možností a poskytnout jim

novou rodinu øady Bona UX; brusné stroje Bona Belt

nástroje ke splnìní snù, s udržitelností v mysli.

UX a Bona Edge UX, pro zajištìní hladkého zážitku
z broušení

ROZŠÍØENÍ PRODUKTÙ
SPORTOVNÍ ØADY

SERVIS PO CELOU DOBU
ŽIVOTNOSTI PODLAH
Od pokládky pøes údržbu, až po kompletní renovaci
podlah. Nabízíme servis po celou dobu životnosti

Posilujeme naši unikátní nabídku Bona produktù pro

podlah, profesionálnì. Profesionální pøístup

sportovní podlahy. Nyní zahrnujeme nové typy

vyškolených podlaháøù Bona znamená jít s trendy

podlah, zejména v oblasti elastických podlahových

moderního podlahového prùmyslu, pracovat nejen

krytin a pøedstavujeme dvì nové produktové inovace

bez prachu, ale i snadno, rychle a bez zdraví

pro sportovní podlahy. Oba nové laky jsou schválené

nebezpeèných produktù, které se dostávají do

FIBA. Bona SuperSport Pure HD je perfektní lak pro

ovzduší místností. Udržitelnost je jednou z mnoha

elastické sportovní povrchy podlah.

hodnot spoleènosti Bona.

UNIKÁTNÍ CHARAKTER
DØEVÌNÝCH PODLAH
S naší inovovanou øadou olejù Bona Oil System se
otevírá svìt designu pro majitele podlah. Nyní
kompletní øada olejù složená z obnovitelných surovin
vás inspiruje k realizaci, k vytvoøení unikátního
charakteru døevìných podlah.
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NOVINKY 2021
BONA BELT UX

BONA EDGE UX

Aby byl váš brusný zážitek ještì lepší, nová vylepšená

Nová bruska Bona Edge UX má unikátní a moderní

bruska založená na uživatelských zkušenostech Bona

design, výsledkem je bezpeèná a uživatelsky pøíjemná

Belt UX je uživatelsky pøívìtivá a výkonná, ale zároveò

okrajová bruska. Bruska je urèena pro rùzné potøeby

jednoduchá a tichá. S použitím moderní technologie

podlaháøe, pro každodenní broušení.

Konstrukce

vám poskytne hladký zážitek z broušení a vytvoøí

brusného ramene vám pomùže dosáhnout do všech

perfektní povrch podlahy.

rohù místnosti a díky nové LED technologii zaruèuje
vynikající viditelnost.

BONA POWER SCRUBBER 2.0
Updatován o øadu nových vylepšení obsluhy stroje

TOP
PRODUKTY

a nový design. Bona PowerScrubber 2.0 vám poskytne
efektivní hloubkové èištìní pro krásný vzhled podlah.
Je urèen pro èištìní døevìných povrchù podlah,
venkovních teras, dlaždic, betonu a elastických podlah.
Protibìžnì rotující kartáèe èistí do hloubky povrchu
podlahy a odstraní i ty nejnároènìjší neèistoty, špínu
a stopy od podrážek jednoduše a rychle.

BONA OLEJE

BONA SUPERSPORT PURE HD

Naše inovovaná øada olejù Bona Oil System vám

Abychom posílili naši unikátní nabídku Bona produktù

umožní vytvoøit unikátní charakter døevìných podlah.

pro sportovní podlahy, pøedstavujeme nový lak Bona

A už hledáte zdravý minimalismus bílých širokých

SuperSport Pure HD pro ošetøení sportovních

prken nebo chcete dosáhnout moderního pohledu

elastických podlah schválený FIBA. Je to tvrdì elastický

klasických parket nebo jen hledáte unikátní vzhled své

a odolný PUR lak pro ošetøení všech elastických podlah

podlahy, jste na správném místì. Kompletní øada olejù

ve sportovních halách. Slouží pro dlouhodobou ochranu

od spoleènosti Bona je na bázi obnovitelných surovin,

povrchu pøi obnovení vzhledu, zajišuje bezpeèné tøení

vyrobená z rostlin a obsahuje výjimeènì nízký obsah

a zjednodušuje rutinní údržbu.

rozpouštìdel.

POKLÁDKA
Úspìch je založen na dobrém základu. A dobrá pokládka, se správnou kombinací
síly a elasticity, je prvním krokem k úspìšné a dlouhotrvající krásné døevìné podlaze.
Díky našemu neustálému výzkumu a vývoji jsme vyvinuli produkty profesionální kvality
pro úspìšnou pokládku podlah. V této kapitole naleznete všechny produkty
a pøíslušenství, které potøebujete pro snadnou pokládku podlah, bez ohledu na typ
podkladu, vlhkost a rovnomìrnost.
1.

Opravné pryskyøice

2.

Bariéry proti vlhkosti

3.

Penetrace

4.

Stìrkové vyrovnávací hmoty

5.

Vyrovnávací podložky

6.

Disperzní lepidla

7.

Reaktivní lepidla PU

8.

Reaktivní lepidla na bázi silanu

9.

Náøadí a pøíslušenství

10. Další produkty
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POKLÁDKA

POKLÁDKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

Opravné pryskyøice

ÚDRŽBA

SPORTIVE

Neobsahuje žádná rozpouštìdla (dle TRGS 610), má velmi nízký obsah emisí (EC1–R Plus).
Obì složky se dají velmi rychle a snadno smíchat pouhým protøepáním. Pøípravek je
pøipraven k použití bìhem nìkolika vteøin.

PØÍSLUŠENSTVÍ

2 x 300 ml

Bona RenoForce

Bona RenoForce je skelná tkanina, která se používá k vyztužení stávajících trhlin a stavebních
spár až do šíøky 5 mm, potìrù, betonových podkladù nebo mezi rùzné typy podkladù.
Instalace Bona RenoForce je jednoduchá a rychlá. Mìla by být použita v kombinaci s jedním
z našich PU lepidel jako je Bona R777, Bona Titan nebo s vyrovnávací stìrkovou hmotou
Bona H610.

není nebezpeèný produkt
bezpeèný pro použití, pro dlouhotrvající
výsledek
použití epoxidových pryskyøic již není
nezbytné

BH500033

Typ produktu: skelná tkanina
Barva: bílá
Pevnost v tahu na vlákno: 3.500 N / mm2

0,8 x 45 m

1
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POKLÁDKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

SPORTIVE

BR41002000DEBO

BR54002200M1BO

ÚDRŽBA

Bona R590

1-složková bariéra na bázi silanu urèená k penetraci podkladù a/nebo utìsnìní zbytkové
vlhkosti v podkladu pro cementové a betonové potìry (s vlhkostí do max. 5 CM% nebo
90% R.H.), pøed pokládkou døevìné podlahy. Mùžete také použít na zpevnìní slabého
podkladu.
zpevòuje slabý podklad
kompatibilní s Bona silan. a PU lepidly
rychlé schnutí
bez obsahu nastavovacích pøísad

PØÍSLUŠENSTVÍ

BR59002300M1BO

BD50002000MLBO

BD50102000MLBO

10
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Báze: 1-složková, silanová báze
Doba schnutí: 4-6 hod.
Aplikace: Bona 500F špachtle (nebo rovná)
Spotøeba: 150 – 500 g/m2
8 kg

POKLÁDKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

ÚDRŽBA

SPORTIVE

BD51002000MLBO

PØÍSLUŠENSTVÍ

BH60042060DE

.

BH60542054M1

Bona H610

Vyrovnávací cementová stìrkovací hmota se zvýšenou tvarovou stabilitou, zušlechtìná
umìlou pryskyøicí. Používá se k opravám a vyrovnání nerovností podlah a betonových ploch
v provozech a bytech.
Technická data:

Vlastnosti:
ź rychle tuhnoucí a rychleschnoucí –
mùže být pokládán po 60 min.
ź bez pnutí
ź vysoká pevnost a tvrdost
ź certiﬁkace CE

Báze: speciální cement
Spotøeba: 1,6 kg/m2/mm
Doba zpracování: 15 min.
Doba vytvrzení: po cca 1 hod
Pomìr míchání: 25 kg stìrkové hmoty : 5,5 l vody
Aplikace: zednická hladící lžíce,
ocelová ozubená stìrka
Doba schnutí: 1 hod

BH61042003M1

Bona katalog 2021
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POKLÁDKA

POKLÁDKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

Stìrkové hmoty
Bona H660 Object

Balení

Obj. èíslo

Technická data:

ź ideální pro vìtší plochy a prostory
ź vynikající vyrovnávací schopnost
ź po 24 hod možné pokrýt povrch
(do tloušky 3 mm)
ź certiﬁkace CE

Báze: cement, modiﬁkováno polymerem
Spotøeba: 1,7 kg/m2/mm
Doba zpracování: 15 - 20 min.
Doba vytvrzení: po cca 2 - 4 hod
Pomìr míchání: 25 kg stìrkové hmoty : 5,0 l vody
Aplikace: zednická hladící lžíce, ocelová ozubená stìrka
Doba schnutí: 24 hod do tloušky 3 mm

BH66042001M1

1

42

Technická data:

ź snadné pøidání a míchání
ź pravidelné rozprostøení v celé
tloušce stìrky, nebude plavat
pouze na povrchu stìrky
ź zvyšuje ﬂexibilitu a roztažnost Bona
stìrek

SPORTIVE

25 kg

Zpevòující sklenìná vlákna urèená pøedevším pro zvýšení ohebnosti a pevnosti
samonivelaèních hmot, napø. Bona H600. Zvyšuje pøilnavost a pevnost stìrkové hmoty.
Použití Bona Fibres se doporuèuje na podklady jako pøišroubovaná a pøitluèená prkna èi
døevotøískové desky, OSB desky nebo pøekližky.
Vlastnosti:

BH500031

ÚDRŽBA

Kusù
na paletì

Samonivelaèní cementová stìrková hmota speciálnì urèená pro použití pro mozaikové,
vícevrstvé, masivní a hotové parkety v komerèních prostorách /objektech.
Vlastnosti:

Bona Fibres

Kusy v balení

Báze: alkalická sklenìná vlákna
Barva: bílá

0.25 kg

50

27 krabic

Pøíslušenství
Bona Expansion Strips

Samopøilnavý pìnový pásek, který zabraòuje zvukovému mùstku mezi vyrovnávací
stìrkovou hmotou a stavebními díly.

ideální pro stìrkové hmoty a tenký potìr
samopøilnavý, snadná a rychlá instalace
velmi dobrá pøilnavost k povrchu
zùstává pøímo na stìnì
BH500032

Obecní dùm
Praha

Bona Trafﬁc HD
Bona Mix&Fill Plus
Bona Craft Oil 2K
Bona R848T
Bona Titan

Typ produktu: PE-pìna
Rozmìry: 20 m x 50 m, role
Tlouška materiálu: 5 mm

20 m

5

90

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

POKLÁDKA
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POKLÁDKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

BD750022CZSKBO

ÚDRŽBA

SPORTIVE

BD75002700DEBO

PØÍSLUŠENSTVÍ

BR20005900M1BO

14
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6 kg

1

60

POKLÁDKA
1 kg

BR84805845M1BO

4,5 kg

BR84806809M1BO

9 kg

4

30
60

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

BR84805601M1BO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

BR848T2800M1BO
BR848T5703M1BO

3 kg

6

30

BR848T5845M1BO

4,5 kg

4

30

BR848T1645M1BO

4,5 kg

4

30

BR848T6809M1BO

9 kg

60

Bona katalog 2021

15

POKLÁDKA
BROUŠENÍ

POKLÁDKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Bona Quantum

1-složkové silanové lepidlo pro instalaci široké škály podlah z masivního døeva a pro 3-vrstvé
prefabrikované parkety. Bona Quantum pøedstavuje novou generaci lepidel na bázi silanu s
revoluèní technologií Bona Titanium Technology. Zcela nové složení poskytuje výjimeènou
sílu, která se postupem èasu zvyšuje – dává optimální sílu. Jeho unikátní složení nabízí
výhody tvrdì elastického a tvrdého lepidla v jednom efektivním produktu. Použijte Bona
Trowel Plus pro nejlepší výsledky.

Výkonné zesíování Titanium Technology
Broušení podlahy možné po 12 hod.
Integrovaná bariéra proti vlhkosti
Pro víceúèelové použití
Vylepšená pevnost ve smyku
Lze použít na kovové podklady

SPORTIVE

BRQUA02800M1BO

Bona Quantum T

ÚDRŽBA
PØÍSLUŠENSTVÍ

Bona katalog 2021
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44

Báze: silikonem modiﬁkovaný prepolymer
Barva: dubový tón
Aplikace: ozubená špachtle, Bona Trowel Plus
Otevøená doba: cca 40 min.

BRQUAT5601M1BO

1 kg

20

30

BRQUAT5703M1BO

3 kg

6

30

BRQUAT5845M1BO

4,5 kg

4

30

BRQUAT6809M1BO

9 kg

2

60

Tvrdé lepidlo na bázi silanu s revoluèní technologií Titanu. Vhodné pro instalaci všech
velikostí a typù døevìných podlah, vèetnì nadrozmìrných døevìných prvkù. Poskytuje
ètyønásobné zesíování, výsledkem je rychlejší proces lepení, se silnìjším nábìhem lepící síly
pro vìtší odolnost a lepší stabilitu. Vytváøí pevnìjší, bezpeènìjší, silnìjší a dlouho trvající
pøilnavost ke døevìné podlaze.

extrémnì rychlé poèáteèní lepení
a vytvrzování
vysoká pevnost
rychlé zpracování na Bona R540
(cca 6 hod) nebo Bona R590

16

15 kg

Univerzální lepidlo s vyšší viskozitou pro instalaci vìtšiny typù podlah. Bona Quantum T
pøedstavuje novou generaci lepidel na bázi silanu s revoluèní technologií Bona Titanium
Technology. Bona Quantum T má vyšší viskozitu než Bona Quantum, pro lepší a pevnìjší
uchycení podlahy. Zcela nové složení poskytuje výjimeènou sílu, která se postupem èasu
zvyšuje – dává optimální sílu. Použijte Bona Trowel Plus pro nejlepší výsledky.

Výkonné zesíování Titanium Technology
Broušení podlahy možné po 12 hod.
Integrovaná bariéra proti vlhkosti
Všestranný produkt
Vyšší viskozita

Bona Titan

Báze: silikonem modiﬁkovaný prepolymer
Barva: dubový tón
Aplikace: ozubená špachtle, Bona Trowel Plus
Otevøená doba: cca 40 min.

Báze: prepolymer modiﬁkovaný silanem
Barva: béžová
Hustota: 1,7 g/cm3
Aplikace: ozubená špachtle
Otevøená doba: cca 30 min.
2
Spotøeba: 850 – 1500 g/ m

BRTIT02800M1BO

15 kg

1

44

BRTIT06809M1BO

9 kg

2

60

Bona Trowel Plus

POKLÁDKA
PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

Speciální špachtle, kterou musíme použít, pokud chceme lepidlo Bona Quantum nebo Bona
Quantum T aplikovat jako bariéru proti vlhkosti a lepidlo zároveò. Takto nanesený produkt
zkrátí èasové prostoje oproti samostatné aplikaci bariéry proti vlhkosti, kde je nutné poèkat
na vytvrdnutí a zaschnutí produktu.

AT31400170

1

1

4
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POKLÁDKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

ÚDRŽBA

SPORTIVE

AT32046052

Bona Titan. Revoluèní technologie Titanu
poskytuje ètyønásobné zesíování, èímž
nabízí vynikající trvanlivost a rychlé lepení
pro rychlejší instalaci, a to pro jakýkoliv typ
podkladu. S jeho bezkonkurenèním rychlým
nábìhem lepící síly, tvrdì elastické lepidlo
vytváøí pevná žebra, což zajišuje vìtší
stabilitu a tudíž bezpeènìjší, silnìjší a déle
trvající pøilnavost ke døevìné podlaze.
Bona Titan je vhodný pro instalaci všech
velikostí a typù døevìných podlah.

Nejlepší zážitek z broušení
BONA BRUSKY UX – PRO PERFEKTNÍ BROUŠENÍ
Abychom pochopili každodenní výzvy realizátorù podlah, poslouchali jsme naše odbìratele
a podlaháøe, kteøí brousí podlahy den za dnem, abychom si vyslechli jejich rùzné potøeby.
Díky tìmto poznatkùm nyní Bona uvádí na trh vylepšenou uživatelsky pøíjemnou rodinu
brusek, Bona UX - novou válcovou brusku a okrajovou brusku.
S využitím moderní technologie, Bona vyvinula uživatelsky pøátelské øešení pro broušení
podlah, které je výkonné, ale zároveò jednoduché a lepší, pro vytvoøení perfektního
povrchu podlahy. Vše pro zajištìní nejlepšího zážitku z broušení.

BROUŠENÍ
Klíèem k perfektnì vybroušenému povrchu podlahy je perfektní kombinace použitých
brusek a brusiv. Brusné stroje, brusiva a pøíslušenství Bona nejen že pøináší
výjimeèné výsledky, ale náš kompletní sortiment produktù pøináší maximální úèinnost,
ergonomii a bezpeènost.
Díky inovacím, jako napøíklad zavedením bezprašného broušení, se vždy snažíme
najít nové zpùsoby, jak zlepšit pracovní prostøedí podlaháøù. Pøedstavením unikátního
systému Bona Technologie kartáèování døevìných podlah v kombinaci s Bona
FlexiSand 1.9 a unašeèem Bona Power Drive NEB vám umožníme dosáhnout
nìkolika možností barevných variací, tónù a kreativních efektù.
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1.

Bezprašné broušení

2.

Válcové brusky

3.

Okrajové brusky

4.

FlexiSand System

5.

Talíøové brusky

6.

Vysavaèe

7.

Ostatní pøíslušenství a náøadí

8.

Brusivo
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POKLÁDKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

- brusky

43

LongoPac Strong

SPORTIVE

2

Pytel urèen pro Bona DCS 70 á 25 m. Baleno po 4 kusech.

25 m

4

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

ASO539500

Bona DCS 25

Prùmyslový vysavaè vyvinutý pro sbìr velmi jemného a zdraví škodlivého prachu, klasiﬁkován
tøídou H, dle normy EN 60 335-2-69. Splòuje nejnároènìjší požadavky na vysavaèe v dnešním
prùmyslu. Mùže být použit v kombinaci se všemi brusnými stroji Bona.

bezprašný system
menší velikost pro pohodlnou
pøepravu
zdravìjší pracovní podmínky
pøímý start se spínaèem start / stop
7,5 m hadice

AMO540000

Odsávací pytel ﬂeece

Váha: 20 kg
Rozmìry: 550 x 500 x 1070/830 mm
Kapacita prachu: 25 l
Motor: 220 V, 50 – 60 Hz, 1,45 kW
Prùtok vzduchu: 194 m3 za hodinu

1

1

1

10

Pytel urèen pro Bona DCS 25.

ASO540001

Bona katalog 2021

21

PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ
POKLÁDKA

- brusky
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POKLÁDKA

Bona Belt UX nabízí uživatelsky pøátelské øešení pro broušení podlah, které je výkonné, ale
zároveò jednoduché a lepší, pro vytvoøení perfektního povrchu podlahy. Už od zaèátku, když
spustíte brusný válec, Bona Belt UX vám poskytne hladký prùbìh broušení. Provede nároèné
broušení jak velkých ploch, tak nerovných podlah a prkenných spojù. Se zamìøením na
zdraví podlaháøe, Bona Belt UX je kompatibilní s Bona DCS pro velmi efektivní odsávání
prachu a rychlé pøipojení k DCS minimalizuje prach ve vzduchu. Pro bezpeènou manipulaci je
pod držadlem umístìno bezpeènostní tlaèítko, které zajistí, že brusný válec zùstane na svém
místì.

• tìžká váha pro výkonné broušení
• dvourychlostní, pro optimální výsledky

broušení

Šíøka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 750 mm
Motor: 230 V, 2,2 kW,
1800-2050 ot./min.
Váha: 85 kg

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

• pro všechny druhy døevìných podlah a parket
• bezpeèná, pro lepší pohodlí uživatele
• transportní koleèka souèástí dodávky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Bona Belt UX

BROUŠENÍ

- brusky

Bona Capricorn

Bruska Bona Capricorn s odstøedivým válcem byla navržena jako jednoduchý stroj pro
broušení všech druhù døevìných podlah a parket pro uživatele všech úrovní: pro profesionály,
poloprofesionály a domácí kutily. Unikátní elektrická pojistka, která sama zastaví brusku v
pøípadì nehody zajišuje její bezpeèný provoz. Bona Capricorn je perfektní kombinací
funkènosti, spolehlivosti, bezpeènosti a snadného ovládání.

• kompaktní a zároveò úèinný stroj
• elektrická pojistka na rukojeti – pøi ztrátì

kontroly se stroj sám vypne
• snadná výmìna brusiva bez náøadí
• speciální válec na drásání podlah
• nastavení tlaku válce

Šíøka válce: 200 mm
Velikost brusného pásu: 200 x 551 mm
Motor: 2.2 KW
Otáèky válce: 2560 otáèek za minutu
Váha: 77,5 kg

Bona katalog 2021
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ

- brusky

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

5

Pytel na prach velký

189 mm

UX

189 mm

189 mm
189 mm

24
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UX

POKLÁDKA

Bona Edge UX je extrémnì výkonná a snadno ovladatelná okrajová bruska, urèená pro
extrémnì úèinné odsáváním prachu. Je vybavena technologií LED lampy pro fantastickou
viditelnost. Brusné rameno poskytuje mnohem bližší broušení v oblastech jako jsou rohy
místnosti a pøi použití extra madla je manipulace mimoøádnì snadná. Se zamìøením na zdraví
podlaháøe, Bona Edge UX je vybavena integrovaným konektorem pro zachycení prachu. Ten
umožòuje pøipojení okrajové brusky pro zachycení prachu, Bona DCS 70 nebo Bona DCS 25.

•
•
•
•
•

bližší dosah ke stìnám místnosti
menší riziko brusných škrábancù
bezpeènostní prvky
optimální proudìní prachu
možné pøipojení k DCS

Váha: 14,4 / 15,4 kg
Šíøka kotouèe: 178 mm
Délka ramene: 130 mm / 220 mm
Otáèky válce: 3000 otáèek za minutu
Motor: 1,25 kW
Napìtí: 230V

Nemocnice
Banská Bystrice

Bona PowerRemove R
Bona Pure Colour
Bona Pure

BROUŠENÍ

Bona Edge UX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- brusky

POKLÁDKA
BROUŠENÍ

- brusky
Extrémnì silná okrajová bruska s ramenem 220 mm.

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

kotouèe: 178 mm

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

kotouèe: 178 mm
12,5 kg

kotouèe: 178 mm

Napìtí: 230 V
AMK280100
AMK281100

Bona Combi
Nástavec na schody

330 mm
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ASK6600030150

1

1

POKLÁDKA
BROUŠENÍ

- brusky

Šíøka kotouèe: 100mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

kotouèe

230 V

ASO992011

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

malý

SPORTIVE

malý

Prùmìr kotouèe: 407 mm
Váha: 45 kg (1.5), 50 kg (1.9)
Motor: výkon 1,5 a 1,9 kW, 147 ot./min.
Napìtí: 230 V

Pøídavné závaží

Pøídavné závaží pro vìtší výkon, pøi broušení s Bona FlexiSand 1.9.

ASK3199940008

2 x 7 kg

1
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POKLÁDKA
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

- brusky

PØÍSLUŠENSTVÍ

Bona Supraﬂex

Ideální pomocník, který podporuje všechny funkce unašeèe Bona Power Drive NEB. Od holého
døeva až po jemné broušení a kartáèování pomocí drátìných kartáèù pro dosažení zajímavých
efektù, tato vysoce výkonná bruska umožòuje jedineèné 2-rozmìrné barevné a kartáèované
efekty, až po okraje. Pomocí Bona Power Drive NEB se dostanete do jinak tìžce dosažitelných
míst. Pøipínací nástroj M14 umožòuje snadnou výmìnu brusných nástrojù pro broušení nebo
kartáèování.
Motor: výkon 1,4 kW
výkonný motor 1400 W
regulace otáèek (600 – 2100 ot./min) Napìtí: 230 V – 50/60 Hz
Rychlost: 600 – 2100 ot./min.
nízká výška umožòuje dosažení i
v tìžce dostupných místech
ochranný protiprachový kryt
umožòuje spojení s Bona DCS
redukce hluku
Ø 150 mm

Pøipínací nástroj karbon M14

AMF100000

1

1

Kartáè karbonová ocel pro použití s bruskou Bona Supraﬂex.

Ø 80 mm

ASF100100

1

1

Ø 120 mm

ASF100200

1

1

Pøipínací nástroj nylon. vlákno M14
Kartáè nylonové vlákno pro použití s bruskou Bona Supraﬂex.

Ø 120 mm
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ASF100300

1

1

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

- brusky

osvìtlení
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ

- brusky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Bona Power Drive CONNECT

Druhá generace brusného unašeèe pro výkonné broušení a kartáèování døevìných podlah,
pomocí jednoho nástroje. Urèen výhradnì pro Bona FlexiSand 1.9. Mùže být použit jak pro
broušení, ale po odejmutí brusných diskù a nasazení drátìných diskù, i pro kartáèování
døevìných podlah. Díky rychlému nacvakávacímu systému je možná zámìna za pouhou
minutu. Je urèen pro vytvoøení krásného drásaného povrchu podlahy s pøírodní strukturou
døeva. Brusné disky se prodávají samostatnì.

ﬂexibilní – jeden unašeè pro broušení a
kartáèování
minimalizuje broušení okrajù. Ponechává
pouze 3 cm široký pruh, od stìny místnosti
dosáhne hladce vybroušeného povrchu
snižuje riziko škrábancù na døevìné podlaze

Kompatibilní: s Bona FlexiSand 1.9
Poèet diskù: 4
Prùmìr disku: 150 mm

ASK3199940991

SPORTIVE

CONNECT brusný disk

Disk pro upevnìní brusných diskù 150 mm.

Ø 150 mm

CONNECT
Metal disk
Tynex disk

ASK3199941010

1

4

První krok v sekvenci kartáèování, pro agresivní broušení povrchu.

ÚDRŽBA

Druhý krok v sekvenci kartáèování, pro jemné broušení a odstranìní škrábancù z povrchu.

PØÍSLUŠENSTVÍ

CONNECT Diamond Blades

Ø 150 mm

ASK3199941030

1

4

Ø 150 mm

ASK3199941020

1

4

Pro broušení a odstranìní povrchových úprav, pro elastické podlahy, pro Bona FlexiSand 1.9.

Ø 150 mm

ASK3199941010

1

4

Vnitøní ozubení
Ozubení pro Bona FlexiSand 1.9. Nutné pro vaši talíøovou brusku Bona FlexiSand 1.9., pokud
není ozubením vybavena. Ozubení je nutné pro použití NEB unašeèe.

ASK3199940082

Bona FlexiVacuum

1

1

Bona FlexiVacuum je souèástí systému Bona bezprašné broušení pro zlepšení pracovního
prostøedí podlaháøe. Je klasiﬁkován tøídou M dle EN 60 335-2-69, pro zajištìní 99,9%
bezprašného prostøedí – veškeré èástice jsou odstranìny ﬁltrem. Mùže být pøipevnìn k Bona
FlexiSand.
zdravìjší pracovní prostøedí, klasiﬁkován tøídou
M dle EN 60335-2-69
elektrická zásuvka
LED kontrolka pøíliš nízkého proudu vzduchu

Váha 6 kg
Kapacita prachu (sáèek): cca 10 l prachu
Motor: 800 W, 230 V
Proud vzduchu: 171 m3/ hod

Odsávací pytel ﬂeece
Pytel na prach s ﬁltrem, klasiﬁkovaný tøídou M, EN 60 335-2-69. Balení 5 kusù.
Bona FlexiVacuum
Odsávací pytel ﬂeece
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ASK3199940901

1

1

ASO994011

1

5

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

- brusky

kotouèe: 407 mm

ASC742068
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PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ
POKLÁDKA

- brusky
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POKLÁDKA
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Rychlost: 11000 – 21000 ot./ min.
Váha: 1,2 kg

BROUŠENÍ

- brusky

- svìt podlah

203 mm x 10 m

P 36

AAS470700361

1

1

203 mm x 10 m

P 50

AAS470700501

1

1

POKLÁDKA
PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

- brusiva
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150 mm

AAS471700365

150 mm

AAS471700505

POKLÁDKA

- brusiva

Vlastnosti:
ź o 30% rychlejší broušení
ź o 50% vìtší výdrž brusiva
ź lepší výsledek broušení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Prémiové brusivo Bona Green 8600 Ceramic Abrasives bylo speciálnì vyvinuto pro
podlahy z tvrdého døeva. Dodává perfektní kombinaci hrubého a støedního broušení
a vytváøí tak kvalitní povrch pøipravený pro povrchovou úpravu. Jedineèná kombinace
materiálù tvoøí zrnitou strukturu brusiva, která má samoostøící vlastnosti, a i èasem
si udržuje svou agresivitu pøi broušení. Výsledkem je minimální výmìna brusiva.

BROUŠENÍ

Green Ceramic

Brusný pás 8600 Green Ceramic
AAS860700363
P 50

AAS860700503
AAS860700603

SPORTIVE

AAS860700803
AAS860701003
AAS860701203

ÚDRŽBA

Brusný pás 8600 Green Ceramic
AAS860800363
P 50

AAS860800503
AAS860800603

PØÍSLUŠENSTVÍ

AAS860800803
AAS860801003
AAS860801203

AAS860300365

Brusný kotouè 8600 Green Ceramic
P 50

AAS860300506
AAS860300606
AAS860300806
AAS860301006
AAS860301206
AAS860400365

P 50

AAS860400506
AAS860400606
AAS860400806
AAS860401006
AAS860401206
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PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ
POKLÁDKA

- brusiva
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PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

- brusiva
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PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ
POKLÁDKA

- brusiva
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PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

- brusiva
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ

- brusiva

203 mm x 25 m
203 mm x 25 m
203 mm x 25 m

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

203 mm x 25 m
203 mm x 25 m
203 mm x 25 m
254 mm x 25 m
254 mm x 25 m
254 mm x 25 m
254 mm x 25 m
254 mm x 25 m

ÚDRŽBA

SPORTIVE

254 mm x 25 m

Vladislavský sál
Praha

Bona Oil Soap
Bona Craft Oil Neutral

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

- brusiva
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PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ
POKLÁDKA

- brusiva
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AAS872001503

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

Obsahuje EAN kod

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

- brusiva
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ

- brusiva

Brusná møížka Bona Net Ceramic je urèena hlavnì pro orbitální/talíøové nebo rotaèní brusky,
jako je Bona Supraﬂex 150 mm apod. Mùže být také pøichycena na Bona Power Drive pro
støední broušení nebo odbroušení spárového tmelu po celoplošným tmelením.
Technická data:

Vlastnosti:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ź
ź
ź
ź

minimální zanášení
dobré odsávání prachu
výkonné odstranìní materiálu
nezávislý na systému dìrování u stroje

Typ zrna: keramický oxid hlinitý
Zrnitost: P 80, P100, P120
Velikost: 150 mm
Podložka: tkaná møížka
Povrchová úprava: elektrostatická
Lepení: pryskyøice na pryskyøici

P
P
P

SPORTIVE

Brusná møíŸka Bona Net Alox je urèena hlavnì pro orbitální/talíøové nebo rotaèní brusky, jako
je Bona Supraﬂex 150 mm apod. Mùže být také pøichycena na Bona Power Drive pro jemné
a støední broušení.
Technická data:

Vlastnosti:
minimální zanášení
dobré odsávání prachu
výkonné odstranìní materiálu
nezávislý na systému dìrování u stroje

ÚDRŽBA

ź
ź
ź
ź

P 100

Tìlocvièna
Maïarsko
Renovace a ošetøení pomocí
Bona Care Program pro elastické podlahy

Typ zrna: bílý oxid hlinitý
Zrnitost: P 80, P 100 a P 120
Velikost: 150 mm
Podložka: tkaná møížka
Povrchová úprava: elektrostatická
Lepení: pryskyøice na pryskyøici

AAS473300806

50

AAS473301006

50

AAS473301206

50

POKLÁDKA
SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

- brusiva

Pìnová podložka pro vyrovnání nerovností brusiva. Snižuje nebezpeèí vybroušení až na
holé døevo. Upevnìní na suchý zip zaruèuje snadnou a rychlou výmìnu kotouèù. Vhodná
pro kotouèe Multidisc a Quattro Disc. Urèena pro Bona Diamantové brusivo.

Bona Leštící kotouè
Diamond

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

Bona Unašecí kotouè
Diamond

Odstraòuje prach z povrchu po vybroušení Bona Diamantovým brusivem. Vhodné na
èištìní malých ploch. Se suchým zipem, vhodné pro kotouèe Multidisc a Quattro Disc.

8
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Stupeò lesku, barva, protiskluzné vlastnosti nebo trvanlivost, Bona nabízí povrchovou
úpravu pro všechny typy døevìných podlah. Od roku 1970 jsme se stali svìtovým
prùkopníkem ve výrobì lakù na bázi vody, která poskytuje øešení s nízkým obsahem
rozpouštìdel, pro každou potøebu podlahové krytiny.
Bona pokraèuje ve vývoji lakù na vodní bázi a nejnovìjším pøírùstkem je Bona Mega
ONE, která byla navržena tak, aby zjednodušila práci podlaháøe a byla tak opravdu
nejlepším partnerem podlaháøe pro každodenní použití.

46

1.

Základní laky, barva

2.

Vrchní laky

3.

Sportive System

4.

Oleje – ochrana proti opotøebení

5.

Oleje – unikátní efekt

6.

Oleje do exteriéru

7.

Údržba do exteriéru

8.

Tmely

9.

Renovace a údržba elastických podlah
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PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

Základní laky
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POKLÁDKA

PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ

Základní laky

Bona Domo,

lak pro domácnosti

POKLÁDKA

POKLÁDKA
Certiﬁkace: EN 14904:2006;
DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

ÚDRŽBA

SPORTIVE

tužidlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

Vrchní laky

(R9)

PØÍSLUŠENSTVÍ

Certiﬁkace: R9 dle DIN 51130;
+36 PTV dle BS7976;
P4 dle 4586:2013

WT155846001

Certiﬁkace: EN 14904:2006;
DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

tužidlo
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POKLÁDKA
SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

Vrchní laky

ÚDRŽBA

laku

PØÍSLUŠENSTVÍ

Certiﬁkace: EN 14904:2006;
DIN 18032:2; EN 13501-1; EN 71-3

50
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ

Vrchní laky
Bona Mega ONE

Bona Mega ONE je založen na zjednodušení denní práce podlaháøe pro rychlejší a jednodušší
pracovní proces s velkou spolehlivostí. Dodává døevu pìkné teplé zabarvení a zároveò vytváøí
dlouhodobou ochranu. Je urèen jak pro domácnosti, tak komerèní objekty se støední zátìží.
Mùže, avšak nemusí být použit základní lak. Èirý, nežloutnoucí složení.
Technická data:

Vlastnosti:
vynikající odolnost
rychleschnoucí
snadný mezibrus
aplikace s / bez základního laku
nežloutne

Báze: polyuretan
Typ: 1-složkový vrchní lak na vodní bázi
Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
Spotøeba: 8-10 m2/ litr na jednu vrstvu
Certiﬁkace: EN 71-3: aplikace na dìtské hraèky

WT300320001

5L

3

44

WT300620001

5L

3

44

WT300920001

5L

3

44

WT300313012

1L

12

50

WT300613012

1L

12

50

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ź
ź
ź
ź
ź

PØÍSLUŠENSTVÍ

Certiﬁkace: EN 13501-1: Reakce na
oheò; EN71-3: Aplikace na dìtské hraèky

Bona Domo

Bona Domo má jedineèné vlastnosti, pro snadnou a rychlou ochranu povrchu døevìných
podlah. Lze použít od zaèátku až do konce, jako základní a vrchní lak. Je velmi snadno
aplikovatelný, èirý a nežloutne.
Technická data:

Vlastnosti:
ź Vytváøí vynikající ﬁlm
ź Snadná aplikace
ź Snadné mezibroušení
ź Nežloutne

52
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Báze: polyuretan / akrylát
Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Polyester Roller
Spotøeba: 8-10 m2/litr

polomat

WT220320001

5L

3

36

mat

WT220620001

5L

3

36

POKLÁDKA
Bona SuperSport Pure HD je tvrdì elastická a odolná PUR povrchová úprava pro ošetøení
elastických podlahových krytin ve sportovních halách. Slouží k dlouhodobé ochranì povrchu
a k obnovení vzhledu, zlepší protiskluzné vlastnosti a zjednoduší bìžnou údržbu. Bona
SuperSport Pure HD je na bázi vody, èirý, má nežloutnoucí složení.
Technická data:

ES201620005

DØEVO

Báze: 2-složkový PU vrchní lak na vodní bázi
Doba schnutí: mezibroušení / pøelakování
po 3 hod., pøipraven pro hru: 3dní
Náøadí k aplikaci: Bona Roller
Spotøeba: 8-10 m2/ litr na jednu vrstvu
Certiﬁkace:EN 14904:2006, FIBA Certiﬁkát
Emicode: EC1

Mat

WT137620003

5L

1

3

Lesk

WT137020003

5L

1

3

Bona SuperSport ONE je 1-složkový lak, který pøi kontaktu s kyslíkem zesítòuje v kvalitu 2složkového laku; pro špièkovou odolnost a perfektní vzhled. Prémiový lak na vodní bázi
speciálnì vyvinutý pro profesionální použití na døevìných sportovních podlahách, poskytuje
pevný, odolný polyuretanový povrch s vysokou odolností.
Technická data:

Vlastnosti:
ź Vysoká odolnost proti opotøebení, odìru
a stopám po podrážkách bot
ź Splòuje certiﬁkaci EC1 – emise
ź Certiﬁkát FIBA pro mezinárodní soutìže
na nejvyšší úrovni

Bona SuperSport Primer

3

Technická data:

ź Vysoká odolnost proti opotøebení, odìru
a stopám po podrážkách bot
ź Snadné èištìní a údržba
ź Certiﬁkát FIBA pro mezinárodní soutìže
na nejvyšší úrovni

DØEVO

1

Bona SuperSport HD je prémiový 2-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro
ošetøení døevìných sportovních podlah. Je speciálnì vyvinutý pro profesionální použití na
vnitøních sportovních podlahách a poskytuje pevný, vysoce odolný povrch. Je èirý, nežloutne.
Vlastnosti:

Bona SuperSport One

5L

SPORTIVE

Bona SuperSport HD

Báze: 2-složkový PU vrchní nátìr na vodní bázi
Doba schnutí: pøelakování: po 2-4 hod, lehká
zátìž: po 12 hod, plná zátìž: po 5-7 dnech
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
Spotøeba: 8-10 m2/ litr na jednu vrstvu
Certiﬁkace: EN 14904:2006 a DIN 18032:2;
vnitøní sportovní povrchy, Certiﬁkace FIBA

ÚDRŽBA

ELASTIKA

ź Odolná PUR ochrana pro elastické
sportovní povrchy podlah
ź Rychleschnoucí, minimální prostoje.
Zpìt na podlaze za 12 hod*
ź Optimální aplikace a rozliv
ź Splòuje normu EN 14904:2006

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vlastnosti:

PØÍSLUŠENSTVÍ

Bona SuperSport Pure HD

BROUŠENÍ

Kusù
na paletì

Bona SuperSport System

Báze: 1-složkový PU vrchní lak na vodní bázi
Doba schnutí: mezibroušení / pøelakování po
2,5–3 hod., pøipraven pro hru: 5dní
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
Spotøeba: 8-10 m2/ litr na jednu vrstvu
Certiﬁkace:EN 14904:2006, FIBA Certiﬁkát
Emicode: EC1

Mat

WT138624001

10 L

1

2

Lesk

WT138024001

10 L

1

2

Bona SuperSport Primer je 1-složkový základní lak na vodní bázi pro neošetøené døevìné
sportovní podlahy. Díky výborné pøilnavosti ke døevu a s redukèními vlastnostmi boèního
slepení hran je vynikajícím základem pro další aplikaci produktù pro ošetøení a lajnování
sportovních høiš. Vyroben z polyuretanové disperze, která je ze 70 % z obnovitelných
vstupních materiálù.
Technická data:
Vlastnosti:
ź Redukuje potenciální možnost boèního
slepení hran
ź Støední probarvení døeva
ź Vynikající brousitelné vlastnosti

DØEVO

WB251024001

Báze: 1-složkový PU vrchní lak na vodní bázi
Doba schnutí: 2-3 hod.
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
Spotøeba: 8-10 m2/ litr na jednu vrstvu
Certiﬁkace:FIBA Certiﬁkát
10 L

1

2
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ

Bona SuperSport System
Bona SuperSport Line Paint

Barva Bona SuperSport Line Paint je vyvinutá pro sportovní døevìné a elastické podlahy, v
kombinaci se systémem Bona SuperSport. Je vaší první volbou pøi hledání prémiové barvy
pro sportovní povrchy podlah. K dispozici v deseti sytých barvách, vzájemnì mísitelných, k
dosažení nekoneèné škály barev, podle požadavkù zákazníka.
Technická data:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vlastnosti:
ź Vysoká krycí schopnost
ź Vynikající rozliv
ź Vynikající adhezní vlastnosti

ELASTIKA

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

DØEVO

54

Báze: 2-složkový PU na vodní bázi s tužidlem
Doba schnutí: Lajnování: 1 - 2 hod., kompletní
zóny/plochy: 3 - 4 hod.
Náøadí k aplikaci: Štìtec s jemným vlasem nebo
lakovací váleèek mohair
Spotøeba: 6-10 m2/ litr na jednu vrstvu,
120–200 metrù èáry široké 50 mm.
Certiﬁkáty: Certiﬁkace FIBA

RAL: 9016 - white-bílá

EC802013001

1L

1

2

RAL: 1021 - yellow-žlulá

EC801913001

1L

1

2

RAL: 4008 - violet-ﬁalová

EC801313001

1L

1

2

RAL: 2004 - orange-oranžová

EC802013001

1L

1

2

RAL: 3000 - red-èervená

EC801413001

1L

1

2

RAL: 6018 - light green-svìtle zelená

EC801613001

1L

1

2

RAL: 6029 - dark green-tmavì zelená

EC801513001

1L

1

2

RAL: 5012 - light blue-svìtle modrá

EC801813001

1L

1

2

RAL: 5010 - dark blue-tmavì modrá

EC801713001

1L

1

2

RAL: 9005 - black – èerná

EC801913001

1L

1

2
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POKLÁDKA
Bona SuperSport Cleaner je koncentrovaný, lehce alkalický pøípravek, speciﬁcky urèený pro
èasté èištìní vnitøních sportovních povrchù podlah. Bona SuperSport Cleaner je šetrný k
povrchu, pøesto úèinnì odstraòuje mastnotu a špínu a nezanechává žádný kluzký nebo
mastný ﬁlm. Je lehce pìnící, proto je vhodný jak pro èisticí stroje, tak pro manuální èištìní.

ELASTIKA

ź Bezpeèný na døevìných a elastických
podlahách
ź Lehce pìnivý
ź Nezanechá kluzký povrch

Hodnota pH: koncentrát: cca. 11
Øedìní: normální èištìní: 0,5 dl / 5 l vody (1%),
intenzivní èištìní: 1 dl / 5 l vody (2 %)
Certiﬁkáty: Certiﬁkace FIBA

DØEVO

WM763020001

Bona Supersport Deep Clean

1

3

Bona SuperSport Deep Clean je speciﬁcky urèený pro pøíležitostné èištìní vnitøních
sportovních povrchù podlah, k odstranìní èerných šmouh z podrážek bot, odstranìní
štìpaøského vosku z házené a nahromadìného tìlesného tuku a dalších neèistot, které
mohou vytváøet kluzký povrch.
Technická data:

Vlastnosti:

ELASTIKA

5L

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Technická data:

Vlastnosti:

ź Prostøedek pro odmaštìní podlahy
a obnovu protiskluzných vlastností
ź Odstraòuje tìlesný tuk, syntetické
materiály z podešví obuvi
ź Odstraòuje štìpaøský vosk z házené

Hodnota pH: koncentrát: cca. 12,5, øedìný: 11
Øedìní: èištìní: na 1litr / 5 litrù vody (16,7%)
Certiﬁkáty: Certiﬁkace FIBA

SPORTIVE

Bona Supersport Cleaner

BROUŠENÍ

Bona SuperSport System

5L

1

3

Vtisknìte døevu svùj vlastní pøíbìh

BONA OIL SYSTEM
UNIKÁTNÍ CHARAKTER DØEVÌNÝCH PODLAH
Pøeneste svou unikátní vizi na podlahu. 100 let inovativních øešení
pohání naši vášeò pro døevìné podlahy vpøed. Bona Oil System
pøináší inspiraci a návody, od vize po realizaci. Kompletní nabídka
olejù Bona z obnovitelných zdrojù.
A už chcete navrhnout optimální øešení, vytvoøit dokonalý povrch
nebo ošetøit povrch podlahy, Bona pøináší kreativitu do života.
Bona Oil System pro krásné a odolné podlahy s unikátním
charakterem.

PØÍSLUŠENSTVÍ

WM636020001

ÚDRŽBA

DØEVO

PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

Pure

Pure

Pure
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ
POKLÁDKA

POKLÁDKA
BROUŠENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
1L

6

Extra Mat

AF390015001

2,5 L

2

Extra Mat

AF390024001

10 L

1

Grey / Šedá

GT576114011

1,25 L

6

Sand / Písek

GT579114011

1,25 L

6

Invisible / Prùhledná

GT580014011

1,25 L

6

SPORTIVE

AF390013001

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

Extra Mat
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PØÍSLUŠENSTVÍ

44

44

58

Bona katalog 2021

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ
POKLÁDKA

POKLÁDKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

a údržba

2,5 L

4

SPORTIVE

GT551515001

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

Grey – šedá

Bona DeepClean W

Bona DeepClean W je koncentrovaný èistiè pro dùkladné a hloubkové èištìní lakovaných
a olejovaných døevìných podlah. Unikátní složení èistièe odstraòuje stopy po podrážkách bot
a neèistoty bez rizika poškození døeva. Je vhodný pro èisticí stroje, zejména Bona
PowerScrubber.

• Výkonný èistiè, vrací podlaze pùvodní vzhled
• Snížená hodnota pH zabraòuje zbarvení
• Vhodný pro Bona PowerScrubber

Pomìr øedìní:
øedìní s èistou vodou
lakované podlahy: 1 : 9 litrù vody
olejované podlahy: 1 : 19 litrù vody
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ
PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Spárový tmel Mix&Fill Plus na vodní bázi s vysokým obsahem pojiva v sušinì pro rychlé a
úèinné vyplnìní spár a prohlubní na døevìné podlaze. Je míchán s døevìným brusným
prachem z podlahy, jenž má být ošetøena. Dodává pøírodní zbarvení, v podobném odstínu
podlahy. Mùže být použit u vìtšiny druhù døeva a lze jím tmelit spáry do šíøky 3 mm.

èerný

60
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AF4411312000

310 ml

12

60

Zlepšený výkon
pro elastické podlahy

POKLÁDKA

- elastické podlahy

BROUŠENÍ

Renovace – PUR ochrana povrchu
Bona Pure

Bona Pure je vrchní 2K PU lak urèený pro dlouhodobou ochranu povrchu elastických krytin
v silnì pochozích prùmyslových a komerèních prostorech. Slouží pro obnovení vzhledu a pro
zjednodušení bìžné údržby. Je na bázi vody, èirý, nežloutne.
Technická data:

Vlastnosti:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ź odolná PUR ochrana pro elastické
podlahy
ź silná odolnost vùèi bìžným dezinfekèním
prostøedkùm
ź rychleschnoucí, minimální prostoje
ź snadná aplikace a napojování

SPORTIVE

Bona Pure Colour

mat

ES201620001

5L

3

36

extra mat

ES200620001

5L

3

36

tužidlo

ES205045001

0,5 L

3

Bona Pure Colour je základní 2K PU barva, která zajišuje rychlou aplikaci, je rychleschnoucí,
je silnì pigmentovaný pro dobré krytí, v závislosti na barevném tónu a pùvodní barvì podlahy.
Urèen pro dlouhodobou ochranu povrchu v silnì pochozích prùmyslových a komerèních
prostorech. Je k dispozici v 10 standardních barvách, ale lze objednat širokou paletu RAL
a NCS barev.
Technická data:

Vlastnosti:

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

ź odolná PUR ochrana pro elastické
podlahy
ź silnì pigmentovaný, dobré krytí
ź 10 standardních barev skladem, ostatní
RAL a NCS barvy na objednávku

Bona SuperSport
Pure HD

EC813720001

5L

béžová

RAL 1015

EC814720001

5L

slonová kost svìtlá

RAL 5007

EC803620001

5L

briliantní modrá

RAL 5012

EC805620001

5L

svìtle modrá

RAL 5014

EC801620001

5L

holubí modrá

RAL 6034

EC804620001

5L

pastelová tyrkysová

RAL 7012

EC802620001

5L

èedièová šedá

RAL 7038

EC811720001

5L

achátová šedá

RAL 7047

EC812720001

5L

svìtle šedá

RAL 9005

EC806620001

5L

èerná

Na objednávku

EC800020001

5L

Na objednávku

EC800013001

1L

Bona SuperSport Pure HD je tvrdì elastická a odolná PUR ochrana pro ošetøení elastických
podlahových krytin ve sportovních halách. Je na bázi vody, èirý, nežloutne. Certiﬁkace FIBA.

ź odolná PUR ochrana pro elastické
sportovní povrchy podlah
ź rychleschnoucí, zpìt na podlaze za 12 h
ź optimální aplikace a rozliv

mat
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Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
Doba schnutí: 1-2 hod mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
Spotøeba: 8-10 m2/litr
Certiﬁkáty: EN 71-3

RAL 1001

Vlastnosti:

62

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
Doba schnutí: 2-4 hod mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)
Spotøeba: 8-10 m2/litr
Certiﬁkáty: EN 71-3; DIN 51 130 R10; EN
14904:2006; DIN 18032:2
Nízký skluzový potenciál, splòuje normu
protiskluzu na vitøních sportovních podlahách.

Technická data:
Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
Doba schnutí: 2-4 hod mezi vrstvami
Náøadí pro aplikaci: Bona Polyesterový váleèek
Spotøeba: 8-10 m2/litr
Certiﬁkáty: EN 14904:2006 (vnitøní sportovní
povrchy)

POKLÁDKA

- elastické podlahy

BROUŠENÍ

Renovace – ochrana povrchu a údržba
Bona LinoPrime

Bona LinoPrime je rychleschnoucí 2-složkový PUR základní nátìr, který slouží jako “plnivo
pórù” pro hloubkovì vyèištìné a pøebroušené podlahy typu linoleum. Zlepšuje rovnomìrný
vzhled a hladkost následující vrstvy nátìru, které se obvykle mohou aplikovat již po jedné
hodinì.
Technická data:

Vlastnosti:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ź slouží jako “plnivo pórù” a snižuje
nasákavost
ź velmi rychlé schnutí
ź nízká spotøeba na m2
ź základní nátìr pro linoleum

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
Doba schnutí: 1-2 hod mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (5 nebo 11 mm)
Spotøeba: 20-25 m2/litr
Certiﬁkáty: EN 71-3

PUR nátìr
tužidlo

Bona PU Filler je dvousložkový polyuretanový tmel a lepidlo. Vyvinut pro rychlou a odolnou
opravu podlah, jako jsou PVC/LVT, guma a linoleum, s velkou pøilnavostí k mnoha materiálùm.

SPORTIVE

Bona PU Filler

Technická data:

Vlastnosti:

Barva: svìtle šedá
Doba otevøení: 3,5 min.
Doba schnutí: 30 min.

ÚDRŽBA

ź super rychlé vytvrzení
ź vynikající pøilnavost
ź vysoká odolnost

PØÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní špièky zelené

Pro podlahy, kde je vyžadován jedineèný efekt pomocí dekoraèních chipsù. Barevné chipsy
by mìly být rozprášeny na nabarvený povrch podlahy, pøed jejím vytvrzením.

Bona R Creative Chips

Vlastnosti:
ź vytvoøí zajímavý efekt
ź zakryje opotøebení a neèistoty
ź zamaskuje nerovnosti a lokální opravy
Sùl&pepø -

ES206013001

1 kg

Èerná&bílá -

ES206013002

1 kg

ES206013003

1 kg

Cihlová – Terramix

Bona PowerRemove R

Bona PowerRemove R je agresivní èistící prostøedek vyvinutý pro odstranìní leštìnek
a polišù, neèistot a starých zbytkù z èistících prostøedkù z elastických podlah, jako jsou PVC,
linoleum, vinyl nebo guma. Rychlý a efektivní. Bona PowerRemove R by mìl být použit pouze
v pøípadì, je-li èištìní pomocí Bona Remove R nedostateèné.
Vlastnosti:
ź pro rychlé odstranìní starých údržbových
produktù a neèistot
ź velmi úèinný
ź snížené pH zabraòuje vzniku ﬂekù po
èištìní
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Technická data:
pH: cca 9 (koncentrát)
Dávkování: 1:1 – 1:5 (koncentrát : voda)

POKLÁDKA

Údržba - elastické podlahy
Bona Remove R je silný èistící prostøedek vyvinutý pro hloubkové èištìní a efektivní odstranìní
leštìnek a polišù, neèistot a starých zbytkù z èistících prostøedkù z elastických podlah, jako
jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Je vhodný pro odstranìní leštìnek a polišù jak v rámci
pravidelné údržby, tak pøed ošetøením pøípravku Bona Pure.

Technická data:

ź pro odstranìní starých údržbových
produktù a neèistot
ź snížené pH zabraòuje vzniku ﬂekù po
èištìní
ź bez symbolù nebezpeènosti produktu

Technická data:

Vlastnosti:
ź jemný, pøesto efektivní, i pøi menším
pomìru dávkování
ź vysoce koncentrovaný
ź jemnì pìnivý

Bona Clean R60

pH: cca 9 (koncentrát)
Dávkování:
bìžné zneèištìní: 50 ml na 10 l vody (1:200)
znaèné zneèištìní: 250 ml na 10 l vody (1:40)

EM701020001

5L

3

EM701013001

1L

6

Bona Clean R60 je jemný èistiè, rozpustný ve vodì, vhodný pro bìžné èištìní elastických
podlah. Produkt 2v1 – èistí a zároveò poskytuje ochranný ﬁlm na povrchu. Zanechává lehce
lesklý povrch. Je vhodný pro použití do všech automatických èisticích strojù.
Technická data:

Vlastnosti:
ź 2v1 – èistí a poskytuje ochrannou vrstvu
ź zanechává odolný ochranný ﬁlm na
povrchu
ź jemnì pìnivý

Bona Shield R

SPORTIVE

Bona Clean R50 je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický èistiè vhodný pro èištìní všech
elastických podlah. Je urèen pro každodenní èištìní, i pro vyèištìní znaènì zneèištìných
ploch. Je vhodný pro použití do všech automatických èisticích strojù.

ÚDRŽBA

Bona Clean R50

pH: cca 9
Dávkování: 1:1 – 1:5 (koncentrát : voda)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vlastnosti:

PØÍSLUŠENSTVÍ

Bona Remove R

BROUŠENÍ

Renovace a údržba

pH: cca 9,5 (koncentrát)
Dávkování: bìžné zneèištìní: 50 ml na 10 litrù
vody (1:200)
znaèné zneèištìní: 1 l na 10 litrù vody (1:10)

EP550020001

5L

3

EP550013001

1L

6

Bona Shield R je polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá
speciálnì pro renovované podlahy ošetøené lakem Bona Pure. Také je urèena pro elastické
podlahy jako je linoleum a PVC.
Technická data:

Vlastnosti:
ź
ź
ź
ź

Báze: mat = akrylát / polyuretan; lesk =
polyuretan
Doba schnutí: 1-2 hod.
Náøadí pro aplikaci: Bona Applicator Pad
Spotøeba: 30-50 m2/litr

vysoká odolnost
rychleschnoucí
jednoduchá aplikace
lesk, mat
MAT

EP501320001

5L

3

MAT

EP501313001

1L

6

LESK

EP597020001

5L

3

LESK

EP597013001

1L

6
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ÚDRŽBA
Správná údržba podlah je dùležitá, pokud jde o zachování dlouhotrvajícího vzhledu
døevìných podlah. Bona nabízí øešení pro èištìní a údržbu døevìných lakovaných
a olejovaných podlah a pro tvrdé podlahoviny, jako je keramická dlažba, marmoleum,
vinyl, PVC apod.
Jedineèný èisticí systém Bona Hloubkové èištìní podlah nabízí navrácení pùvodní
krásy podlah. Majitelé zneèištìných, opotøebovaných ﬂekatých podlah tak mùžou
revitalizovat své podlahy rychle, lehce a jednoduše, aniž by byla nutná renovace.
Systém úèinnì odstraòuje nejnároènìjší neèistoty a výsledkem je krásná podlaha.
Bona nabízí kompletní systém produktù péèe o podlahy jak profesionálùm, tak
koncovým zákazníkùm.
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1.

Hloubkové èištìní

2.

Profesionální údržba døevìných lakovaných podlah

3.

Profesionální údržba døevìných olejovaných podlah

4.

Hobby údržba všech typù podlah

5.

Údržba
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ

Bona Power Srubber 2.0

Bona PowerScrubber 2.0 umožòuje nejefektivnìjší hloubkové èištìní, v kombinaci s bezkonkurenèní univerzálností a snadností. Dva protibìžné válcové kartáèe poskytují efektivní
hloubkové èištìní. Výkonný a kompaktní vzhled Bona PowerScrubber 2.0 pøináší ještì vìtší
výkon, než vìtšina automatických èisticích strojù. Navíc poskytuje výhody ergonomického
provozu, nastavení a snadné pøepravy.

ź
ź
ź
ź
ź

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vlastnosti:
Efektivní hloubkové èištìní
Pro více povrchù
Vynikající pøíprava
Ergonomický design a provoz
Snadno se plní, èistí a pøenáší

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

Bona Deep Clean W, Bona Cleaner
Bona Clean R50

AS3647770970

Bona DeepClean W

400 mm

1

Bona DeepClean W je koncentrovaný èistiè pro dùkladné a hloubkové èištìní lakovaných
a olejovaných døevìných podlah. Unikátní složení èistièe odstraòuje stopy po podrážkách bot
a neèistoty bez rizika poškození døeva. Je vhodný pro èisticí stroje, zejména Bona
PowerScrubber.

• Výkonný èistiè, vrací podlaze pùvodní vzhled
• Snížená hodnota pH zabraòuje zbarvení
• Vhodný pro Bona PowerScrubber

Pomìr øedìní:
øedìní s èistou vodou
lakované podlahy: 1 : 9 litrù vody
olejované podlahy: 1 : 19 litrù vody

Bona katalog 2021

67

POKLÁDKA
BROUŠENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Bona Polish je údržbový produkt na vodní bázi pro lakované døevìné podlahy pro okamžité
použití. Má protiskluzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2. Verze MAT a LESK.

44

44

ÚDRŽBA

SPORTIVE

Bona Freshen Up je tekutá leštìnka na parkety, k ošetøení lakovaných parket a jiných
døevìných podlah. Je samoleštící, oživuje poškrábané a mdlé povrchy a dodává jim vzhled
novì nalakovaného povrchu, má ochranný úèinek. Lze použití k aplikaci v tìlocviènách a
víceúèelových halách se zvýšenými nároky na protikluzné vlastnosti podlahy. Splòuje
požadavky DIN 18 032:2 a EN 14904:2006.

44

PØÍSLUŠENSTVÍ

Bona Cleaner je èisticí prostøedek k odstraòování špíny a neèistot, urèen pro lakované
døevìné a korkové podlahy. Usnadòuje jak normální denní èištìní, tak i èištìní silnì
zneèištìných podlah, aniž by byl z povrchu odstranìn Bona Polish nebo Bona Freshen Up.

44

Tìlocvièna
Plzeò

Bona R848T
Bona Trafﬁc HD
Bona Craft Oil 2K Neutral

POKLÁDKA
SPORTIVE

Technická data:

GT525113100

Neutral / Pøírodní

GT525120100

White / Bílá

GT525213100

1L

6

Grey / Šedá

GT525313100

1L

6

ÚDRŽBA

Báze: modiﬁkovaný rostlinný olej
Doba schnutí: min. 12 hod.
Náøadí pro aplikaci: Bona Wool Pad
Spotøeba: 50 – 100 m2/l

Neutral / Pøírodní

Bona Wax Oil W je produkt pro údržbu døevìných olejovaných podlah a podlah ošetøených
tvrdým voskovým olejem. Penetrace olejem navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu
a zvýší ochranu proti vodì a rozlitým tekutinám. Je vyroben z pøírodních olejù a voskù,
obsahuje ménì než 2% rozpouštìdel.
Vlastnosti:
ź pro obnovu a ochranu povrchu
ź nízký obsah rozpouštìdel
ź bezpeèný pro použití na dìtské hraèky a
pracovní desky dle normy EN 71-3

Bona Oil Soap

Báze: povrchovì aktivní èistiè
Øedìní: 1:1 – 1:5, díl koncentrovat vodou
Náøadí pro aplikaci: jednokotouèový èisticí
stroj se zeleným padem, mop, kbelík

Bona Oil Care je rychleschnoucí olej pro údržbu døíve naolejované døevìné podlahy. Je
nízkoviskózní a má výbornou penetraèní schopnost. Vyplòuje póry døeva pro dlouhotrvající
ochranu. V barvì Neutral (pøírodní), White (bílá) a Grey (šedá) pro intenzivní oživení døíve
pigmentovaných povrchù.
Vlastnosti:
ź pro obnovu a ochranu povrchu
ź dobrá zpracovatelnost
ź nízký obsah rozpouštìdel (<8%)
ź bezpeèný pro použití na dìtské hraèky
a kuchyòské pracovní desky dle normy
EN 71-3

Bona Wax Oil W

Technická data:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vlastnosti:
ź Urèen k odstranìní starých polišù,
leštìnek a neèistot
ź Snížené pH zabraòuje alkalickému
zabarvení
ź Neobsahuje symboly nebezpeèí

Bona Oil Care

BROUŠENÍ

Koncentrovaný odstraòovaè leštìnek s vyváženým pH pro bezpeèné použití na døevìných
podlahách. Kromì odstraòování polišù také úèinnì odstraòuje stopy po podrážkách bot.
Mírnì pìviný, má slabý zápach.

PØÍSLUŠENSTVÍ

Remove W

Technická data:
Báze: emulgované rostlinné oleje a vosky
Doba schnutí: lehká zátìž: 12 hod.
Náøadí: Bona Wool Pad nebo nerezová stìrka
Spotøeba: 50 – 80 m2/l

Bona Oil Soap je èistiè vyrobený z oleje a je speciálnì navržený pro pravidelné èištìní a
údržbu døevìných olejovaných podlah. Obsahuje pøísady, které vyživují povrch podlahy a
zanechává tenký ﬁlm, který mùže být pøeleštìn pro vìtší lesk.
Vlastnosti:
ź speciálnì vyvinut pro olejované døevìné
podlahy
ź èistí a obnovuje
ź ekonomický koncentrát

Technická data:
Báze: saponiﬁkovaný olej
Hodnota pH: 9 -10 po naøedìní s vodou
Øedìní: 0,2 l na 10 l vody (2%)
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ
SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Bona Spray Mop na døevìné podlahy je èistící set na údržbu všech typù døevìných podlah.
Pomocí Bona Spray Mopu mùžete velmi snadno udržovat vaše podlahy krásné a bezpeèné.
Náhradní náplò je znovu doplnitelná.

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

80 ks

6 x 0,85 l
6x1l

6x1l
6x1l
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480 ks

6 x 0,85 l
480 ks

6x1l
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PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

80 ks

ý

6x1l

71
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

POKLÁDKA
BROUŠENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

6x1l

SPORTIVE

WM700115023

ÚDRŽBA

6x1l

Bona Cleaning Pad

PØÍSLUŠENSTVÍ

Bona Cleaning Pad – utìrka modrá na èisticí prostøedek. Pratelná v praèce, bez použití
aviváže, vydrží až 600 vyprání.

Bona Dusting Pad
Bona Dusting Pad – utìrka modro-bílá antistatická prachovka na denní úklid suchou
metodou. Prachovka lehce pøitahuje vlasy, chlupy a bìžné alergeny z podlahy. Pouze na
suché èištìní. Pratelná v praèce, bez použití aviváže, vydrží až 300 vyprání.

modro-bílá

Bona Applicator Pad
Bona Applicator Pad – utìrka žlutá na aplikaci leštìnek. Pratelná v praèce, bez použití
aviváže, vydrží až 300 vyprání.
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ
Bona
SuperCourt Mop
153 cm

Bona Premium
Microﬁber Mop

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Bona
Commercial Mop
61 cm

Bona Commercial Mop pro úklid podlah v komerèních prostorech. Je 61 cm široký. Mop
má hliníkovou T lištu a taktéž teleskopickou tyè, kterou lze nastavit ve ètyøech úrovních, od 95
cm do 140 cm. Mop dosáhne i do tìžce pøístupných prostor.
Bona SuperCourt Mop pro profesionální úklid podlah ve velkých prostorech jako jsou
sportovní tìlocvièny, haly apod. Je 153 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a tyè, která je
dlouhá 176 cm.
Sady obsahují mop, tyè a mikrovláknové utìrky Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona
Cleaning Pad (pro úklid mokrou metodou).
WM710013489

1

Commercial Mop

AX0003544

1

Commercial Cleaning Pad

AX0003543

1

Commercial Dusting Pad

WM710013471

1

SuperCourt Mop

AX0003499

1

SuperCourt Cleaning Pad

AX0003450

1

SuperCourt Dusting Pad

Nový a lepší mop s nastavitelnou teleskopickou tyèí nabízí rychlé a úèinné èištìní podlah.
Mìkké ﬂexibilní rohy držáku (spodní èásti mopu) chrání nábytek.

CA101065

6

Bona ES prezentaèní stojan
PØÍSLUŠENSTVÍ

Stojan pro prezentaci výrobkù øady Bona Care program pro døevìné
a elastické podlahy.

Bona Spray Mop stojan

AX990026

1

Bona ES
Bona Spray Mop

Bona ES prezentaèní stojan
Stojan pro prezentaci výrobkù øady Bona Oil System.

AX990026
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Bona ES

NÁØADÍ & PØÍSLUŠENSTVÍ
Dokonalý vzhled døevìné podlahy vyžaduje správnou volbu náøadí a nástrojù
urèených pro práci s døevìnými podlahami. Spoleènost Bona už desítky let úzce
spolupracuje s podlaháøi a chápe jejich potøeby, týkající se døevìných podlah, a proto
nabízí náøadí a nástroje urèené pro aplikaci a pokládku døevìných podlah. Od
váleèkù, aplikaèních pistolí až po pytlíky na prach – zde najdete vše potøebné
pøíslušenství pro snadnou pokládku podlah.
1.

Lakování

2.

Olejování

3.

Opravná sada

4.

Stìrkování, dilatace

5.

Mìøící pøístroje

6.

Masky, údržba

Bona katalog 2021
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POKLÁDKA
BROUŠENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

s disky
disky.

Polyester váleèek pro aplikaci barev a lakù na vodní bázi pro døevìné a elastické podlahy.

SPORTIVE

Bona Polyester Roller 11 mm

ÚDRŽBA

Váleèek Microﬁber 5 mm

Mikrovláknový váleèek s krátkým vlasem, vhodný zejména pro aplikaci tvrdých voskových olejù
a barev na vodní bázi, 5 mm.

PØÍSLUŠENSTVÍ

AT31120897

76
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PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

POKLÁDKA

PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ

Lakování a olejování
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POKLÁDKA

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

Lakování a olejování
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POKLÁDKA

PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ

Opravná sada
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POKLÁDKA

PØÍSLUŠENSTVÍ

ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

BROUŠENÍ

Stìrkování

Bona katalog 2021
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POKLÁDKA

PØÍSLUŠENSTVÍ
ÚDRŽBA

SPORTIVE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BROUŠENÍ

Stìrkování, dilatace
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POKLÁDKA

RENOVACE A ÚDRŽBA
døevìných a elastických podlah

í
Již nen
tøeba
kleèet

Jak nahradit okrajovou brusku?

Bona ErgoEdge
Broušení okrajù s Bona FlexiSand!

Bona
FlexiSand

Bona
Power
Scrubber

Bona Concrete
broušení betonu

Novì daòový odpis až do 80.000 Kè bez DPH*

*Platí pouze Èeskou republiku.

POKLÁDKA
BROUŠENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
SPORTIVE

SKVÌLÉ POVRCHY
PRO SKVÌLÉ HRY

Bona SuperSport System
pro sportovní povrchy
Skvìlé hry vycházejí ze skvìlého výkonu. Bona
má dlouhodobou zkušenost s ošetøením
sportovních podlah, pro špièkové výkony. Bona
jako oficiální technický partner FIBA splòuje
nejvyšší standardy v oblasti døevìných,
i elastických sportovních podlah.

A už jde o profesionální soutìže a multifunkèní
sportovní haly, nebo se jedná o renovaci
døevìných podlah basketbalových høiš èi
házenkáøské elastické podlahy, Bona SuperSport
pøekonává požadavky dnešního prùmyslu a
doslova pøekonává vaše oèekávání. Øada
SuperSport zahrnuje laky Bona SuperSport
Primer, SuperSport ONE, SuperSport HD,
SuperSport Pure HD, barvy SuperSport Line
Paint a údržbu SuperSport Cleaner, SuperSport
Deep Clean.

RADY A NÁVODY
1.

Systém lakù Bona

2.

Pøírodní vzhled døeva

3.

Sportive System

4.

Craft Oil 2K System

5.

Oil System

6.

Tvrdý voskový olej

Bona katalog 2021
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1 vrstva

Bona Mega ONE
1-2 h
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2 vrstvy

Bona Mega Natural
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Bona SuperSport System

SuperSport Primer

Bona SuperSport Primer pomocí Bona váleèku

SuperSport HD

Bona SuperSport HD pomocí Bona váleèku

SuperSport Line Paint

Apliakce - Bona SuperSport Line Paint
barva na znaèení èar

Bona SuperSport HD pomocí Bona váleèku

88
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Naneste Bona Craft Oil pomocí
gumové stìrky, olejivzdorné gumové
stìrky nebo Bona Wool Padem, dokud
se olej nevsákne.

Zapracujte olej do døeva
pomocí zeleného padu
pro bezbarvý olej nebo
èerveného padu pro
barevný olej, pad
pøipevnìte na
Bona FlexiSand.

Olejování s Bona Nordic Tone

Olejování s Bona Rich Tone

Aplikujte Bona Nordic Tone pomocí
aplikaèního rukávu. Nechejte
zaschnout po dobu 4–5 hodin.

Aplikujte Bona Rich Tone pomocí
aplikaèního rukávu. Nechejte
zaschnout po dobu 4–5 hodin.

Spotøeba:
8-10 m2 / l
Doba schnutí:
2-3h (20°C, 60%)

Spotøeba:
8-10 m2 / l
Doba schnutí:
2-3h (20°C, 60%)

Jemné broušení pomocí
Bona FlexiSand a Bona
Scrad Pad. Odstraòte
prach pomocí vysavaèe.

Jemné broušení pomocí
Bona FlexiSand a Bona
Scrad Pad. Odstraòte
prach pomocí vysavaèe.

Naneste Bona Craft Oil
pomocí gumové stìrky,
olejivzdorné gumové
stìrky nebo Bona Wool
Padem, dokud se olej
nevsákne.

Naneste Bona Craft Oil
pomocí gumové stìrky,
olejivzdorné gumové
stìrky nebo Bona Wool
Padem, dokud se olej
nevsákne.

Zapracujte olej
do døeva pomocí
èerveného padu,
pad pøipevnìte
na Bona FlexiSand.

Zapracujte olej
do døeva pomocí
èerveného padu,
pad pøipevnìte
na Bona FlexiSand.

Naneste tenkou vrstvu
Bona Hard Wax Oil.
Nechte zaschnout
8-10 hodin.
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døevìné podlahy - masivní Lam parkety do 25 cm x 5 cm

1250/1500

malé formáty - mozaika, dub apod.
malé formáty - mozaika, buk apod.
parketové øemeny

špalíková dlažba RE & WE o více než 4 cm tloušce
špalíková dlažba GE o více než 4 cm tloušce (prùmyslová)

/
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1250/1500

Titan

R848T

R848
masivní døevìné podlahy a masivní tvrdé døeviny a podlahové kompozitní prvky

Bona Oil Soap

Bona Wax Oil W
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Ing. Luboš Hrúz

Karel Sluneèko

Karel Zerák

Jindøich Šrámek

karel.zerak@bona.com

Radoslav Krajèo

radoslav.krajco@bona.com
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jindrich.sramek@bona.com

Martin Sabo

veronika.dostalova@bona.com

Bona Depo Praha
tel. +420 211 153 340
mob.: +420 606 745 659
email: jakub.pospisil@bona.com
Bona Depo Brno
Marek Míèek
tel. +420 211 153 340
mob.: +420 724 395 524
email: marek.micek@bona.com
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Bona profesionální semináøe
Bona organizuje semináøe v prùbìhu celého
roku po Èesku i Slovensku.

Program a pozvánku na semináø ke stažení
naleznete na www.bona.com/cz.

Program prùbìžnì aktualizujeme o nové
produkty, technologie i praktické ukázky, abyste
byli vždy o krok vpøed. Po každém semináøi
obdržíte certiﬁkát o absolvování odborného
semináøe Bona. Pokud si pøejete zrealizovat
individuální školení, jsme vám k dispozici a rádi
vás zaškolíme dle dohody.

Chcete být lepší?

Semináøe a školení Bona
Buïte souèástí úspìšného týmu – staòte se
Bona Certiﬁkovaným podlaháøem. Jako Bona
Certiﬁkovaný podlaháø mùžete plnì využít všech
výhod, které Bona prostøednictvím své silné
znaèky a odborných znalostí z oblasti podlah
nabízí.
Stát se Bona Certiﬁkovaným podlaháøem
znamená nabídnout zákazníkùm kvalitnìjší
služby a tím si zajistit vìtší zisk.

www.bona.com/cz
Bona katalog 2021
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Malostranská Beseda, Praha

Filozoﬁcký sál ve Starovském klášteøe, Praha

Bona je pøední svìtovou jednièkou na trhu v oblasti
inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetøení
døevìných podlah. Od jejího založení v roce 1919,
jsme prostøednictvím dceøiných spoleèností a
distributorù získali zastoupení ve více než 90 zemí
celého svìta, což nám umožòuje být blízko našich
zákazníkù a øemeslníkù.
Díky naší celoživotní podpoøe a nepøetržitému
výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná
øešení profesionálùm, i majitelùm podlah. Výbìrem
technologie od spoleènosti Bona získáte kvalitu,
která pøetrvá generace.

www.renovujeme-podlahy.com

