
1

BONA INSPIR ATION

PODLAHOVÝ DESIGN S BONA INSPIRATION

Nový vzhled pro krásné podlahy



2

BONA INSPIR ATION

Renovujte, nevyměňujte! 
Dubová parketa ošetřená kartáčováním, broušením 

a nátěrem New Modern Liquorice Black.

PŘED

PO
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Skoro zapomínáte, že tu je. Že je již tak dlouho součástí vašeho života.  

Vaše dřevěná podlaha. Stále tu, avšak téměř nepostřehnutelná. Až doteď.

Objevte Bona Inspiration – nový systém podlahového designu, který renovované 

dřevěné podlaze dodá mimořádnou krásu a osobitost. Se systémem Bona 

Inspiration, který umožňuje uzpůsobit vzhled podlahy podle přání, od přirozeného 

lesku po lékořicově černou, vás nebude nic omezovat, jako je tomu u podlah 

dodávaných již s povrchovou úpravou. A nemusíte si dělat starosti ani s instalací. 

Stačí, když si pozvete certifikovaného podlaháře společnosti Bona, aby provedl 

renovaci podlahy pomocí nejnovějších technik broušení, kartáčování a povrchové 

úpravy, a budete se těšit z výsledku: podlah, po kterých nebudete jen chodit,  

ale které budete milovat.

Cay Bond vám 
pomůže najít vhodný 
styl pro renovaci
Systém Bona Inspiration byl vyvinut v úzké 

spolupráci s mezinárodně uznávanou 

analytičkou trendů Cay Bond, odbornicí na 

to, co je moderní a co ne v interiérovém 

designu a stylingu. 

Od Nordic Shimmer po New Modern – 

prohlédněte si různé možnosti a získejte 

podrobnější informace o každém stylu. 

Bavte se!

Lásku někdy najdete tam, 
kde to nejméně čekáte

Analytička trendů Cay Bond.
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Nordic Shimmer
Možná to dělají hluboké lesy. Možná klidná jezera. Nejspíš je to obojí. 
Severské země již vychovaly generace světově proslulých designérů 

a výsledkem je styl, který na první pohled není nijak výrazný, ale když  
se podíváte pečlivěji, objevíte skvělé vlastnosti. 
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Stačí trochu přirozeného světla, aby vynikla krása látek, nábytku a podlahy. Jemné tóny šedé, modré a béžové se perfektně hodí ke sněhově bílým předmětům. 

Dubová podlaha ošetřená kartáčováním a olejem Nordic Milk.
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Dřevo, tkaniny a štos knížek. Skvělé ingredience ze stylistovy kuchyně.

Pigmentovaný olej Nordic Milk 
White se vetře do dřevěné podlahy 
pro vyhlazení detailů a dosažení 
většího stupně lesku. Povrchová 
úprava: přirozeně matná. 

Nordic Frost Stopy bílých 
olejových pigmentů zdůrazní 
nádherné detaily dřevěné podlahy. 
Povrchová úprava: přirozeně matná.

Nordic Natural K dosažení vzhledu 
čistého dřeva, které je na dotek hladké 
a hedvábné a příjemné pro bosé nohy. 
Povrchová úprava: přirozeně matná.

Prostě nádherná

Zachyťte čistou severskou atmosféru pomocí  

designu pečlivě sestaveného z přírodních materiálů. 

Nadčasové a vždy stylové. Vyberte si ze čtyř 

severských stylů pro dřevěnou podlahu: Milk,  

Frost, Natural a Ash.

Naslouchejte svým smyslům
Zažijte nejlepší pocit při chůzi naboso s jednou 

z našich povrchových úprav Nordic Natural  

ošetřenou hedvábně hladkým lakem Bona  

Traffic Natural. Pro pocit z čistého dřeva. 

Povrchová úprava podlah zobrazená výše byla nanášena na dubovou podlahu. Vzhled se může lišit podle typu dřeva a aktuálního stavu podlahy. 
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Šedá obloha se odráží ve vodě a vytváří perfektní plátno pro stromy.

Severský styl má uklidňující účinek jak na interiéry, tak na lidi.

Nordic Ash Kombinace surového 
dřeva s popelavě šedou je jasná výhra. 
K dosažení rustikálního severského stylu. 
Povrchová úprava: přirozeně matná.

Jemné světlo a tlumené odstíny
Přirozené světlo je hlavní ingrediencí všech 

severských interiérů. Zjemněte kontrast pomocí 

záclon a zvolte tlumené odstíny, které imitují 

severskou krajinu. Pomozte dotvořit styl 

povlečením a dalšími nezbytnostmi, které ladí 

s jemným vzhledem dřevěné podlahy.

Kouřové odstíny modré, šedé a béžové 
se skvěle hodí k přírodním dřevěným 
povrchům podlah a nábytku. 

  NORDIC SHIMMER



8

BONA INSPIR ATION

8

Se stylem Garden Atmosphere využíváte síly květin. To je dobré pro vás i pro váš domov.

Dubová podlaha ošetřená kartáčováním a olejem Garden Intense. 
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Došly vám nápady? Zkuste se inspirovat na zahradě. 
Kousek přírody, kam člověk může utéct a přemítat,  
je skvělou inspirací vyhledávanou architekty, umělci 

nebo návrháři. A je to dobré i pro vaši vnitřní zahradu.

Garden Atmosphere
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Dřevěné podlahy. Přirozená volba pro vaši oblíbenou zahradu.

Garden Rich Velmi tmavá 
povrchová úprava dřeva 
s matným povrchem ošetřeným 
tvrdým voskem, který zajistí styl 
a ochranu. Povrchová úprava: 
extra matná.

Garden Classic Klasický 
lakovaný vzhled s hedvábně 
matným povrchem. Povrchová 
úprava: hedvábně matná.

Garden Intense Červenohnědý 
olej umožňuje dosáhnout vzhledu 
podobného týkovému dřevu a na 
pohled působí jako surové dřevo. 
Povrchová úprava: extra matná.

Následujte svůj instinkt

Není moc věcí, které by přinášely takové uspokojení, 

jako zdobit byt květinami a rostlinami jasných barev. 

Kromě toho, že jsou krásné, uklidňují díky příjemné 

vůni a zlepšují kvalitu vzduchu a akustiku v interiéru.

Divoký či formální styl?
Garden Atmosphere nabízí oba. Vyberte si a vybudujte 

si svůj malý ráj od podlahy, až ke stropu.

Nezapomeňte na přirozené světelné podmínky 

a pečlivě si naplánujte svěží interiér, abyste dosáhli 

svého stylu.

Život v barvách 
Barvy ovlivňují naši náladu a mysl různým způsobem. 

Zelená uklidňuje a pomáhá soustředit se. Červená na 

druhou stranu dodává energii a vzbuzuje vášeň. 

Pomocí barevných vzorků najděte správnou 

kombinaci, která se hodí k vybrané podlaze.

Povrchová úprava podlah zobrazená výše byla nanášena na dubovou podlahu. Vzhled se může lišit podle typu dřeva a aktuálního stavu podlahy. 
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Přírodní rustikální styl
Garden Atmosphere nabízí tři rustikální povrchové 

úpravy, přičemž každá má nádherný zemitý charakter. 

Dřevěná podlaha je tak ideálním výchozím bodem 

k vytvoření zahradní atmosféry.

Vyzkoušejte syté tlumené odstíny zelené, červené 
a fialové a vytvořte si vlastní zahradní atmosféru.

GARDEN ATMOSPHERE
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Nechte se svést teplým a vřelým kalifornským stylem. 
Svobodný a rustikální, přesto šik. Svěží kombinace 

s vlivy dalekých míst, to vše ožívá v jídle, hudbě, sportu 
a v dalších věcech, kvůli kterým stojí za to žít. 

Malibu Dreams
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Olej nebo lak? Proč ne obojí? 

Není to vidět, ale Malibu Natural nabízí ochrannou vrstvu laku na 

olejem ošetřeném dřevěném povrchu. K dosažení povrchu, který je 

odolnější a přesto velmi jemný na dotek, pokud rádi chodíte naboso.

Dubová podlaha ošetřená kartáčováním a přípravkem Malibu Natural. 
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Všude dobře, doma nejlépe

V Kalifornii najdete dobrodružství na každém  

rohu a váš domov je proto perfektní základnou.  

Bez ohledu na to, zda vás láká divočina oceánu 

nebo rušný městský život, domov je místo, kam se 

uchylujete, když potřebujete načerpat novou energii. 

Pohodlný, uvolněný a stylový, jako nic jiného.

Rafinovaný rustikální styl
Vyberte si ze čtyř různých variant stylu Malibu 

Dreams. Všechny varianty se vyznačují teple 

hnědým odstínem s nádherným rustikálním 

charakterem a skvěle se hodí ke křídově bílé 

a barvám Pacifiku. 

Malibu Rock
Grafit a dřevo, nádherně 
zkombinované do 
rustikálního a přesto 
elegantního vzhledu. 
Povrchová úprava: 
přirozeně matná.

Malibu Amber
Ideály pro dosažení 
klasického teplého 
odstínu dřevěné podlahy 
přelakované lesklým lakem. 
Povrchová úprava: lesklá.

Malibu Clay
Zemitý vzhled podlahy 
ošetřený tvrdým 
voskovým olejem, 
který podlaze dodá styl 
a ochranu. Povrchová 
úprava: matná.

Malibu Natural
Přírodní olej v kombinaci 
s lakem Bona Traffic Natural 
pro hedvábně hladký 
povrch. Úžasný na dotek 
a neznatelný na pohled. 
Povrchová úprava:  
přirozeně matná. 

Povrchová úprava podlah zobrazená výše byla nanášena na dubovou podlahu. Vzhled se může lišit podle typu dřeva a aktuálního stavu podlahy. 

Sytě hnědá v kombinaci se světle 
tyrkysovou a korálově červenou. 
Země a moře ve třech barvách. 
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   MALIBU DRE AMS

Buďte sami sebou
Naplánujte si domov ve stylu Malibu Dreams  

podle svého životního stylu a osobních preferencí. 

Jste nadšeným sportovcem? Dejte to najevo 

a vystavte si sportovní náčiní. Jste milovníkem 

přírody? Vyzdobte si domov oblíbenými mušlemi, 

kameny a naplaveným dřevem.

Základním principem stylu Malibu Dreams je žít naplno. 



16

BONA INSPIR ATION

16

Zdravíme milovníky starobylého stylu. Touch of Grace je nadčasový styl, který vyzývá k použití veselé kombinace tvarů a materiálů. 

Dubová podlaha ošetřená kartáčováním a přípravkem Grace Vivid.    
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Udělejte prostor pro nádherné zážitky s elegancí a zapojte svou šikovnost. 
Touch of Grace vychází do velké míry z klasických stylů a oblíbených 

starobylých věcí a nabízí vše, co potřebujete k vytvoření osobitého 
domova. Uplatněte svůj smysl pro styl a udělejte prostor radostnému 

a neočekávanému. Se stylem Touch of Grace nemůžete sáhnout vedle.

Touch of Grace
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Grace Dark Klid a elegance díky 
kartáčování a nátěru. Povrchová 
úprava: hedvábně matná.

Grace Bright Jemná šedá povrchová 
úprava, která i po kartáčování a nátěru 
zachová pocit dřeva. Povrchová 
úprava: extra matná.

Grace Vivid Černé pozadí 
v kombinaci s kontrastní bílou 
pro dosažení křídového vzhledu 
s viditelnou strukturou dřeva. 
Povrchová úprava: extra matná.

Půvab a elegance s úsměvem 

Vyrazte na lov pokladů na bleší trh. Nebo si kupte židli, 

kterou si opravdu nemůžete dovolit. Vše je odpuštěno, 

když si konečně můžete sednout a užívat nádherný 

domov. Styl Touch of Grace oslavuje život 

nadčasovým designem a otevřeností vůči všemu 

krásnému. Mnohostranný styl, který vyžaduje solidní 

podlahy, aby vše zůstalo nohama na zemi. 

 Buďte originální 
Podstatou stylu je sebevyjádření. Věřte si, pokud jde 

o výběr nábytku a doplňků, a jste na půl cesty ke 

svému vysněnému domovu. Věřte svému dobrému 

vkusu více, než čemukoli jinému. 

Povrchová úprava podlah zobrazená výše byla nanášena na dubovou podlahu. Vzhled se může lišit podle typu dřeva a aktuálního stavu podlahy. 
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TOUCH OF GR ACE

Diamanty. Klasický styl pro vaši koupelnu nebo kuchyni. 

Vykouzlete na rtech úsměv
Vyvolává ve vás mosaz, sklo či hravá keramika pocit 

štěstí? Pak je to ten pravý styl pro vás. Nebojte se 

improvizovat a kombinovat různá období a pocity.

Barva na podlaze?
Ano, je to zcela v pořádku a také neuvěřitelně krásné. 

Ať je vaše dřevěná podlaha pruhovaná, v podobě 

šachovnice nebo jednobarevná, vždy bude jedinečná.

Nábytek volte v jemných ženských 
odstínech, jako je světle růžová a béžová 
s prvky modré, které přidají energii.
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Dopřejte si vytříbený design a pyšněte se odpovědným životním 
stylem. Základem stylu New Modern jsou pečlivě promyšlená 
rozhodnutí. Filozofie nakupování blíže k umění než spotřebě, 
opravdu – a kurátorem jste vy. Probuďte své smysly a vsaďte  

vše na to, co máte rádi. Je to naprosto rozumné.

New Modern
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Důležitá je myšlenka, která stojí za prostorem, ve kterém žijete. Ne počet věcí. 

Dubová podlaha ošetřená kartáčováním a přípravkem Modern Liquorice.
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Modern Pale Pro povrch broušeného 
dřeva na pohled i na dotek s bílým 
pigmentem pro umocnění dojmu. 
Povrchová úprava: extra matná.

Modern Soul Teplý, intenzivní 
vzhled podlahy s ochrannou vrstvou. 
Povrchová úprava: matná.

Modern Liquorice Podlaha 
kartáčovaná a natřená na černo. 
Přirozená kresba dřeva tak nádherně 
vynikne. Povrchová úprava: 
hedvábně matný lesk.

Od komerce k filozofii

Někdo tomu vzhledem k udržitelnému přístupu 

k designu říká luxus pro život. Jiní to spojují 

s moderním uměním. New Modern má nicméně více 

vrstev, než je na první pohled vidět. A je to vědomá 

volba pro skutečné estéty. 

Skvělý lék proti stresu
Je domov místem, kde hledáme opak chaosu svého 

zaneprázdněného života? V případě stylu New Modern 

je odpověď jednoznačně „ano“. Styl pro pohodlí 

a sebevyjádření, který přesahuje trendy a tradice.

Váš dům, vaše plátno
Použijte zdi, podlahy a stropy k vyjádření, kdo jste. 

A stejně jako u jakéhokoliv jiného dobrého umění – 

nepřežeňte to. Důležitá je myšlenka, která stojí za 

prostorem, ve kterém žijete. Ne počet věcí. 

Povrchová úprava podlah zobrazená výše byla nanášena na dubovou podlahu. Vzhled se může lišit podle typu dřeva a aktuálního stavu podlahy. 
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       NEW MODERN

Začněte nový styl od podlahy a další prvky v interiéru pak vyberete zcela přirozeně. 

Sametově hebké tkaniny a syté odstíny 
hnědé, zelené a modré perfektně 
kontrastují s podlahami a nábytkem. 
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Garden Classic

Malibu Amber

Grace Bright

Nordic Milk

Modern Soul

Povrchová úprava podlah zobrazená výše byla nanášena na dubovou podlahu. Vzhled se může lišit podle typu dřeva a aktuálního stavu podlahy.  

Každá podlaha na fotografiích se může od originálu mírně lišit.

Garden Atmosphere

Malibu Dreams

Touch of Grace

Nordic Shimmer

New Modern
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ST YLY A VZHLEDY

Garden Intense Garden Rich

Malibu Natural Malibu Rock Malibu Clay

Grace Dark Grace Vivid

Nordic Frost Nordic Natural Nordic Ash

Modern Pale Modern Liquorice

Povrchová úprava podlah zobrazená výše byla nanášena na dubovou podlahu. Vzhled se může lišit podle typu dřeva a aktuálního stavu podlahy.  

Každá podlaha na fotografiích se může od originálu mírně lišit.
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Ano, to, co je tak příjemné,  
je také dobré pro naši planetu
Vaše dřevěná podlaha má před sebou ještě dlouhý a krásný život. 

A faktem je, že renovací nejenom zajišťujete, aby vypadala a na dotek 

působila skvěle, ale také pomáháte chránit životní prostředí. Obnovováním 

povrchu stávajících dřevěných podlah přispíváte k udržitelnějšímu životu. 

Je to volba pro budoucnost, kde krásný design a péče o životní prostředí 

jdou ruku v ruce.

„Opětovné využití, tzv. upcycling, je dalším velkým 
krokem ve světě podlah.  Bona Inspiration tomuto 
trendu skvěle odpovídá.“  
– Cay Bond
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DEJTE SE DO TOHO

Zeptejte se certifikovaného podlaháře 
společnosti Bona na nejnovější techniky 
kartáčování a povrchové úpravy

Bona Inspiration nabízí nové možnosti, jak zajistit nejen 

skvělý nový vzhled, ale také zcela nový pocit na dotek. 

Obraťte se na certifikovaného podlaháře společnosti Bona, 

který vám poradí, a objevte svůj oblíbený vzhled.

Certifikovaní podlaháři společnosti Bona používají metody 

bezprašného broušení a kartáčování a přípravky pro 

povrchovou úpravu na vodní bázi. To vše pro perfektní 

výsledek, který je bezpečný pro vás, vaši podlahu a planetu.

Vezměte projekt renovace podlahy 
za správný konec: Požádejte 
certifikovaného podlaháře 
společnosti Bona o kompletní 
sadu vzhledů a vzorků podlah. 



BONA INSPIR ATION

Vaše dřevěná podlaha 
je živé umělecké dílo
Když ji oživíte, obnovíte nebo i nabarvíte, můžete 

změnit dojem z celé místnosti. Možnosti, které 

nabízí systém Bona Inspiration, a seznam místních 

certifikovaných podlahářů společnosti Bona 

najdete na stránkách bona.com/cz. 

Budou přesně vědět, jak vaše nápady realizovat 

v praxi, a pomohou dodat vašim oblíbeným 

podlahám nový vzhled.

Získejte další inspiraci  

Držte krok s nejnovějšími trendy v oblasti podlah na našich stránkách na Facebooku a Instagramu 

www.bona.com/floorstyling


