
Bona Care Program – Dřevěné podlahy
Vysoký výkon, za hranice možností



Vášeň pro dřevěné 
podlahy

Nic se nevyrovná dřevu. Dřevo je kus přírody. Tento neustále pracující, stárnoucí, přirozeně 

živý materiál přináší teplo do domova a přirozenou krásu do vnitřního prostředí, kde žijeme. 

Jenže dřevěné podlahy mají své vlastní potřeby, které se odvíjí od toho, jakým způsobem jsou 

ošetřeny a jak je s nimi denně nakládáno. Ať už jsou ošetřeny voskem, olejem nebo lakem, 

každá z nich klade vlastní požadavky na individuální údržbu. Ošetřením podlahoviny získáte 

dlouhotrvající krásu dřevěné podlahy. 

Již od roku 1919 společnost Bona vyvíjí inovativní a udržitelná řešení pro dřevěné podlahy. 

Spojuje nás vášeň pro dřevěné podlahy. Profesionální podlaháři po celém světě důvěřují 

značce Bona. 

Dřevěné podlahy

O společnosti Bona

Díky stoleté zkušenosti nabízíme komplexní řešení v oblasti údržby a 

ošetření dřevěných podlah. Bona Care Program údržby podlah nabízí 

efektivitu, rychlost a jednoduchost. Jděte na to správně, jděte cestou 

Bona. 



Program údržby podlah

Pro všechny typy dřevěných podlah

Pro všechny potřeby ošetření povrchu 

Jednoduchost a podpora 

Hloubkové čištění Ochrana povrchu PřelakováníÚdržba

Bona Care Program údržby dřevěných podlah je jedinečný program, který byl navržen tak, aby 

vyhovoval potřebám každého typu dřevěné podlahy. Ať už se jedná o silnou provozní zátěž 

ve sportovní hale nebo koncertní aréně, nebo jde o vysoký standard hotelů, kde jejich image 

hraje důležitou roli, nabízíme vynikající výkon a skvělé výsledky. Bona Care Program údržby 

dřevěných podlah vám nabídne vše, co budete potřebovat. Naše návody, produkty a řešení 

vám zajistí optimální péči a údržbu snadno, rychle a efektivně.  



Údržba – jednoduchá rutina
Klíčem ke krásnému vzhledu podlah je pravidelný úklid a údržba. Bona nabízí 

čistící prostředky pro efektivní čištění podlah. Produkty Bona povrch podlah 

nepoškodí a nemají negativní vliv na životní prostředí. Rychlé a okamžité řešení 

s vynikajícím výsledkem. Čištění podlah nebylo nikdy snadnější. 
snadné a efektivní

Hloubkové čištění – oživení a obnovení
Každá podlaha se časem opotřebovává. Na podlaze se objevují skvrny, zbytky 

usazených nečistot, různorodá zabarvení. Aplikací přípravku Bona Deep Clean 

Solution, v kombinaci s čistícím strojem Bona Power Scrubber oživíte vzhled 

dřevěných podlah. Není nutná renovace, ale pouze vyčištění podlahy, s velmi 

krátkou odstávkou provozu.
čištění  do hloubky

Různé typy podlah, různé ošetření. Ať už se jedná o vytížené letištní terminály nebo celoročně 

používané hotelové recepce, které potřebují vzhled nových podlah, až po nemocnice a 

sanatoria vyžadující nejvyšší úroveň hygieny, každá podlahovina vyžaduje správný program 

údržby, pro nejvyšší kvalitu povrchové úpravy. Naše jednoduché a přímé servisní postupy 

navrhnuté profesionály pro profesionály poskytují jednoduchou a efektivní údržbu podlah. 

Ošetřením podlahovin prodloužíte jejich životnost a zachováte jejich původní vzhled delší 

dobu. 

Moderní způsob ošetření 



Ochrana povrchu – navrácení lesku
Opakované hloubkové čištění podlah může postupem času „zmatnit“ vzhled 

a kvalitu povrchu podlah. Nová ochranná vrstva laku obnoví původní lesk a 

prodlouží životnost podlah. Bezpečně, rychle a snadno. Přípravky společnosti 

Bona obnoví vzhled podlah a navrátí jim jejich původní krásu. Bona Hloubkové 

čištění a následná ochrana povrchu podlah je doporučována především 

v komerčních prostorech s vysokou zátěží, pro lepší odolnost povrchu. 
pár hodin práce

Poškozené nebo silně opotřebované podlahy by za běžných okolností 

vyžadovaly výměnu. Bona nabízí inovativní ošetření povrchu pomocí Bona 

Přelakování podlah. Účinná alternativa, jak obnovit původní vzhled podlah 

rychle a prodloužit jejich životnost. Od sportovních podlah po masivní podlahy, 

unikátní a bezpečné Bona Přelakování podlah poskytne perfektní povrch 

během několika hodin práce. 

Přelakování – obnovení s rychlostí a důvěrou
5 let  záruka



Unikátní 
výhody 

renovace

• Úspora času ve srovnání   

s instalací nové podlahy

• Dlouhodobá trvanlivost s velmi 

krátkou odstávkou podlahy

• Žádný stavební odpad

• Vylepšení hygienických podmínek 

• Laky na vodní bázi

• Na vyžádání – nová barva povrchu nebo 

bezbarvý povrch

• Možnost přidání čar (sportovní podlahy)

• Protiskluzné vlastnosti, hygienické a vizuální 

vylepšení 

• Dosažení vysokého lesku nebo matného 

vzhledu

Ekonomické výhody

Ekologické výhody

Uživatelské výhody 



Různé typy podlah, různé potřeby 
Žádná podlaha není stejná. Při údržbě dřevěných podlah je třeba zvážit několik bodů. 

Různé povrchy vyžadují různé typy ošetření. Ať už se jedná o olej, vosk nebo lak, každá 
povrchová úprava se liší v odolnosti a úrovni péče a údržby. Každý typ povrchové úpravy 
vede k potřebě různých technik ošetření a cyklů čištění a údržby. 

Údržba a ošetření dřevěné podlahy se odvíjí od typu provozní zátěže (mírná – střední 
– silná zátěž) a vlivu, kterému je podlaha denně vystavena. Vytížené letištní terminály 
vyžadují pravidelnou péči a rychlou údržbu, zcela odlišnou od údržby hotelových pokojů 
a malých kanceláří.

Sportovní podlahy odolávají takřka každodenní zátěži. Nezapomínejme na pot, lepivé 
plochy, stopy od gumy (od bot), které jsou součástí sportu. Bona Sportive System nabízí 
exkluzivní údržbu a péči sportovních podlah. 

Podlahy vystavené slunci, dešti, sněhu, extrémním teplotám po celý rok. To jsou 
venkovní dřevěné terasy, které vyžadují efektivní péči a údržbu, s ochranou povrchu 
během celého roku, aby odolávaly jakémukoliv počasí. 

Povrchová úprava 

Zátěž a opotřebení  

Sportovní podlahy 

Venkovní dřevěné terasy 



Přelakování 



Rychlé a snadné obnovení 
Dejte poškozeným a silně opotřebovaným podlahám nový život. Bona Přelakování 
podlah je rychlý a účinný způsob, jak obnovit původní krásu dřeva a prodloužit 
jejich životnost. Při dodržení snadného postupu pomocí Bona Přelakování podlah, 
dosáhnete perfektního povrchu, lehce a rychle, a to během několika hodin práce.  

Ošetření zahrnuje přebroušení pomocí Bona Diamantového brusiva pro perfektně 
hladký povrch, který je připraven pro aplikaci ochranné povrchové úpravy. Výběrem 
správné povrchové úpravy – laků společnosti Bona, si zajistíte vynikající trvanlivost a 
odolnost dřevěné podlahy.

5 let záruka na přelakování  
Exkluzivní pětiletá záruka na Bona Přelakování vám dává jistotu vynikajícího výsled-
ku, garantováno. Postupujte dle našeho návodu krok za krokem, pro rychlý proces 
přelakování, s naprostou jistotou. 

Krok za krokem: 

Přebruste povrch Bona 
Diamantovým brusivem (P240). 

Aplikujte vhodný Bona lak nebo 
Bona Tvrdý voskový olej.

Vyčistěte podlahu, pohybujte se 
přímo dopředu.

Ošetřená krásně vypadající 
podlaha připravená pro nové 
výzvy.

Příprava Ochrana povrchu

1 2 3 4

Pro olejované / podlahy 
ošetřené tvrdým voskovým 
olejem, přeleštěte pomocí Bona 
FlexiSand.

5 let  záruka 



Ochrana povrchu



Oživení podlah pro nový vzhled
Časem se díky opakovanému hloubkovému čištění může zhoršit vzhled a 
kvalita povrchu. Nová ochranná vrstva zachová původní lesk a prodlouží 
životnost podlah. Bezpečný, rychlý a snadný způsob, jak navrátit podlahám 
jejich původní vzhled. U podlah v komerčních prostorech vystavených vysoké 
zátěži je doporučováno Bona Hloubkové čištění, pro obnovení vzhledu podlahy.  

V nabídce produktů Bona naleznete produkty pro povrchovou úpravu, které jsou 
určeny pro všechny typy dřevěných podlah a jejich individuální potřeby. Bona 
oleje pro suché podlahy, které je nutné vyživit, olejované podlahy po ošetření 
Bona Hloubkovým čistícím systémem, podlahy ošetřené Bona Tvrdým voskovým 
olejem, pro obnovení vzhledu navoskované podlahy. Všechny produkty nabízí 
vysoký výkon, jsou bezpečné, snadno se aplikují a poskytují vynikající výsledky. 

Krok za krokem: 

Aplikujte vhodný produkt: Bona 
Soap / Care Oil / Hard Wax Oil 
Refresher

Vyčistěte podlahu. Podlaha je oživená a vypadá 
skvěle.

Příprava Ochrana povrchu

1 2

Pro olejované / podlahy 
ošetřené tvrdým voskovým 
olejem, přeleštěte pomocí Bona 
FlexiSand. 

3

hotovo během  pár hodin 



Hloubkové čištění



Oživení podlahy pro nový vzhled
Po nějaké době se na podlaze objeví skvrny, špinavé fleky a jiné nečistoty, které 
pak vypadají nevzhledně a způsobují matný vzhled podlahy. Jedinečné ošetření 
podlahy pomocí Bona Hloubkového čistícího systému pro znečištěné podlahy oživí 
dřevěnou podlahu do hloubky a poskytne ji nový vzhled. Není nutná renovace, ale 
pouze vyčištění podlahy, s velmi krátkou odstávkou provozu.
 
Bona Power Scrubber čistí do hloubky dřevěných vláken. Při použití čistícího 
prostředku Bona Deep Clean Solution pro navoskované a lakované podlahy a 
Bona Soap tekuté mýdlo pro olejované podlahy vyčistíte skvrny, i větší špinavé 
plochy snadno, jemně a efektivně. Bona Hloubkový čistící systém je určen pro 
rychlé, snadné a bezpečné čištění znečištěných podlah.
 
Po vyčištění olejované podlahy doporučujeme aplikaci nové vrstvy povrchové 
ochrany, která podlahu vyživí do hloubky. 

 
 
 
Krok za krokem:

čištění do hloubky

Naplňte nádrž Bona Power 
Scrubber čističem Bona Deep 
Clean Solution a vodou (dle 
návodu).

Přesvědčte se, zda používáte 
správné kartáče.

Pohybujte se se strojem přímo 
dopředu. 

Vyčištěná a oživená podlaha.

1 2 3



Údržba



Krásný vzhled podlah 
Klíčem k lepšímu vnitřnímu životnímu prostředí je pravidelný úklid.  Bona čistící 
prostředky vyčistí podlahu efektivně bez poškození povrchu a neohrožují životní 
prostředí. Údržba dřevěných podlah je tak snadná – rychlá péče a ošetření povrchu 
s vynikajícími výsledky.  

Bona Soap tekuté mýdlo vyživuje povrch dřevěné olejované podlahy, zatímco 
Bona Cleaner jemně a efektivně odstraňuje nečistoty z voskovaných a lakovaných 
povrchů. Výsledkem je vyživená čistá podlaha. 

Produkty Bona Cleaner a Bona Soap jsou vhodné jak pro strojové čištění, tak 
pro manuální čištění. Čistící prostředky neobsahují škodlivé chemikálie, a tak jsou 
ideální pro jakékoliv prostředí. Výsledkem je skvěle vypadající čistá podlaha.

Krok za krokem:

Odstraňte volné nečistoty pomocí 
vysavače nebo prachové utěrky 
Bona Dusting Pad pro čištění 
suchou metodou.

Větší nečistoty odstraňte pomocí 
mopu a Bona Cleaning Pad pro 
čištění mokrou metodou a nebo 
strojově.

V případě usazených nečistot 
aplikujte Bona Cleaner na 
znečištěnou plochu a jemně 
setřete mopem.

1 2 3

Zcela nový vzhled pro matné, 
lesklé nebo barevné podlahy.

snadno  a efektivně



Pro sportovní podlahy

Když přišel čas na renovaci 1000 m2 sportovní haly, kritérium projektu bylo: musí být 
hotovo rychle a na nejvyšší úrovni. Díky efektivní metodě Bona Přelakování podlah 
byla podlaha hotová za jeden den práce!

Před Po

sportovní podlaha, Německo



Výsledek vítězů
Pokud jde o sport, dobře udržovaná podlaha je stejně tak důležitá, jako každé jiné 
zařízení, pro jeho nejlepší výkon. Pot a soustředěnost na sportovní výkon, v kombinaci 
s navrstvenými zbytky nečistot si vybírají svou daň na sportovních podlahách.

Bona Sportive System je kompletní a snadné řešení pro údržbu a renovaci 
dřevěných sportovních podlah. Schválený Mezinárodní basketbalovou federací 
FIBA, důvěryhodný profesionály po celém světě pro svůj bezkonkurenční výkon, 
který splňuje nároky i těch nejnáročnějších sportovců. 

Krok za krokem:

Aplikujte vrchní lak Bona 
Sportive Finish pomocí válečku. 

Nechte zaschnout. Pokud je to 
nutné, aplikujte druhou vrstvu 
laku Bona Sportive Finish.

Přebruste povrch Bona 
Diamantovým brusivem 
připevněným k Bona FlexiSand.

Vyčistěte podlahu pomocí 
Bona Power Scrubber a Bona 
Deep Clean Solution. Nechte 
zaschnout.

Znovu vyčistěte podlahu pomocí 
Bona Power Scrubber a vodou.

Nová ochrana povrchu pro 
krásný vzhled, připravená pro 
další hru.

Příprava Ochrana povrchu

1 2 3 4 5



Venkovní dřevěné terasy



Rychlé a účinné oživení  
venkovních teras
Venkovní dřevěné terasy jsou po celý rok neustále vystaveny různým změnám 
počasí, jako slunečnímu záření, silnému dešti, sněhu a extrémním teplotám. 
Důkladné čištění a následné ošetření olejem je nezbytné pro účinnou ochranu 
před jakýmkoliv počasím, avšak tento proces trvá déle a je nákladnější.  
 
Bona Decking System nabízí rychlé a pohodlné řešení. Jedinečný Bona System 
produktů nabízí efektivní ochranu proti jakémukoliv počasí. Celý proces čištění a 
ochrany povrchu podlahy, dle našich pokynů, může být dokončen za méně než 
jeden den práce, bezpečně a efektivně. 

Krok za krokem:

Pohybujte se se strojem přímo 
dopředu ve směru vláken dřeva. 

Aplikujte Bona Decking Oil 
pomocí kartáče.

Přesvědčte se, zda používáte 
správné kartáče.

Postříkejte venkovní terasu 
čistou vodou z hadice.

Naplňte nádrž Bona Power 
Scrubber čističem Bona Deep 
Clean Solution a čistou vodou 
(poměr 1:5)

Ošetřená krásně vypadající 
terasa připravená pro nové 
výzvy.

Příprava Ochrana povrchu

1 2 3 4 5

dlouho-trvající ochrana



Obnova povrchu olejovaných podlah je snadná
Obnovení a ochrana povrchu olejovaných podlah pomocí Bona Soap, po němž následuje 

Bona Care Oil – je nový a efektivní způsob, jak udržet podlahy krásné. Matně vypadající 

podlahy se vrací zpět do života. 

Rychlý proces obnovení přináší pozoruhodné výsledky. Podlaha je hotová za méně než 

půl dne práce. 

Pomocí Bona Power Scrubber se speciálně vyvinutým čistícím prostředkem Bona Deep 

Clean Solution je olejovaný povrch podlahy vyčištěn do hloubky, takže i usazené nečistoty, 

špína a oděrky jsou odstraněny. Podlaha je pak připravena pro novou vrstvu Bona Care 

Oil, nebo Bona Wax Oil Refesher, v závislosti na typu požadavku provedení. Povrch je 

obnoven s novou ochrannou vrstvou ošetřujícího přípravku. 

 

Nyní je podlaha připravena pro nové výzvy, během několika hodin práce!

Účinné, přesto jemné hloubkové čištění

Skvělé výsledky na podlaze

Dlouhodobá ochrana povrchu

PoPřed

Ochrana povrchu

Zaostřeno



Znečištěné, opotřebované podlahy. Máme řešení! Bona Power 

Scrubber je kompaktní, výkonný čistící stroj, který čistí dřevěné 

podlahy do hloubky a dodá jim nový vzhled. Při použití čistícího 

prostředku Bona Deep Clean Solution jemně a účinně odstraní i 

usazené nečistoty a špínu, bez rizika znečištění dřeva. V kombinaci 

s Bona prémiovými oleji, Bona intenzivní ošetření dřevěných 

podlah navrací opotřebovaným podlahám jejich původní vzhled. 

Jedinečné řešení 

Hotovo za pár hodin



Přelakování

Zaostřeno 

Prodloužení životnosti podlah pomocí přelakování
Po delší době opotřebení vyžadují povrchy zvláštní ošetření, které jim navrátí původní 

krásu. Pomocí unikátního programu Bona Přelakování můžete obnovit krásu a odolnost 

povrchu za zlomek času, aniž by byla nutná úplná renovace. 

Úplná renovace je rozsáhlým projektem a práce může vyžadovat 2-4 dny odstávky 

podlahy. Tento projekt může být velkým závazkem času i peněz, pro majitele podlahy. 

Nicméně přelakování pomocí Bona udržitelného a efektivního procesu nejen prodlužuje 

životnost povrchu podlah, ale současně zanechává vzhled povrchu jako nový. Pomocí 

metody Bona Přelakování podlah se prodlouží životnost podlah až o dvakrát déle, než 

bude zapotřebí jejich renovace. 

Jelikož přelakování může být provedeno za pár hodin, aniž byste museli čekat na zaschnu-

tí mezi jednotlivými vrstvami a navíc nabízí fantastické výhody. Benefity jsou: nižší prostoje, 

Snížené prostoje

Častější setkání s vlastníkem podlahy

Zdravé pracovní prostředí

zvýšení rychlosti a vaší hodnoty za pracovní hodinu. Nejlepší na tom je, že proces Bona 

Přelakování podlah je tak jednoduchý, že za krátkou praxi dosáhnete skvělých výsledků 

práce. Naše zkušenosti ukazují, že pomocí metody Bona Přelakování může dojít k nižším 

životním nákladům pro vlastníka podlahy, přičemž se zvýší nabídka služeb a hodnota pro 

dodavatele. A výsledek? Představujeme vítěze! 

PoPřed

Pouze čištění 

Pravidelné leštění

Přelakování

Roky

Ochrana 
100%

50%

Metoda Přelakování prodlužuje životnost povrchu podlahy

Roky

Ochrana 
100%

50%

Roky

Ochrana 
100%

50%

Opotřebovaný povrch
Kompletní renovace



Bona FlexiSand 1.9 není jen obyčejný stroj. Je to výkonná a 

všestranná talířová bruska, která je určena pro podlahářské práce. 

Bona FlexiSand 1.9 zvládne práci rychle a snadno – výkonný pro 

všechny druhy práce: od leštění, přes broušení až po přelakování. 

V kombinaci s unašečem Bona Quattro a výkonným Bona 

Diamantovým brusivem si můžete být jisti perfektní rovnoměrností 

s nejhladším povrchem připraveným pro přelakování. Pro lepší 

přilnavost povrchové úpravy zvolte tuto kombinaci a dosáhnete 

perfektního výsledku libovolného úkolu, s naprostou lehkostí. 

Velmi snadné ovládání

Lepší přilnavost oleje do podkladu

Efektivní odstraňování leštěnek a polišů

Výkonný pro všechny druhy 
práce 

Hotovo přes noc



Úèinné Bona technologie 
Spoleènost Bona nabízí nejkomplexnìjší øešení v údržbì døevìných podlah po celou dobu jejich životnosti. Od strojù a 

brusiva, pøes oleje a laky, se mùžete vždy spolehnout na produkty znaèky Bona. Nabízíme nejširší výbìr nástrojù a 

produktù pro práci, abychom vám pomohli dosáhnout tìch nejlepších výsledkù jednoduše a s jistotou. 

Bona Power Scrubber Bona Deep Clean Solution Bona Kartáè válcový bílý 

Bona Power Scrubber je kompaktní a výkonný stroj 
urèený pro èištìní døevìných podlah jak v interiéru, tak 
exteriéru. V kombinaci s èisticím prostøedkem Bona Deep 
Clean Solution odstraòuje nejsilnìjší neèistoty a špínu s 
naprostou lehkostí. 

Speciálnì vyvinutý pro døevìné povrchy. Koncentrovaný 
èisticí prostøedek poskytuje úèinné a pøitom jemné 
hloubkové èištìní podlah. Použití v kombinaci se strojem 
Bona Power Scrubber. 

Snadná výmìna kartáèù pro použití v èistícím stroji Bona 
Power Scrubber. Urèen pro hloubkové èištìní podlah v 
interiéru. 

Pro lakované a olejované podlahy v interiéru
Pro venkovní døevìné terasy 
Použití v kombinaci s Bona Deep Clean Solution

Pro lakované a olejované podlahy v interiéru
Pro venkovní døevìné terasy 
Efektivní odstranìní neèistot 

Pro lakované døevìné podlahy
Pro sportovní podlahy

Hloubkové èištìní, ochrana povrchu, pøelakování/pøeolejovaní Hloubkové èištìní, ochrana povrchu, pøelakování/pøeolejovaní Hloubkové èištìní, ochrana povrchu



Bona Kartáè válcový èervený Bona Kartáè válcový zelený Bona Kartáè válcový oranžový 

Snadná výmìna kartáèù pro použití v èistícím stroji Bona 
Power Scrubber. Urèen pro hloubkové èištìní a ochranu 
povrchu podlah v interiéru. 

Snadná výmìna kartáèù pro použití v èistícím stroji Bona 
Power Scrubber. Urèen pro pøelakování/pøeolejování. 

Snadná výmìna kartáèù pro použití v èistícím stroji Bona 
Power Scrubber. Urèen pro pøelakování/pøeolejování. 

Pro olejované døevìné podlahy 
Pro tvrdým voskovým olejem ošetøené podlahy

Pro olejované podlahy
Kartáè s lehce brousícím efektem pro agresivnìjší 
èištìní

Pro èištìní venkovních teras

Hloubkové èištìní, ochrana povrchu Pøelakování/pøeolejování Pøelakování/pøeolejování 



Bona Commercial Mop 
Bona SuperCourt Mop 

Profesionální mopy pro úklid podlah v komerèních 
prostorech (Commercial Mop), a sportovních halách 
a tìlocviènách (SuperCourt Mop). Oba mopy jsou 
urèeny jak pro úklid podlah suchou metodou, tak mokrou 
metodou. 

Teleskopická tyè z odolného hliníku
Mop široký 61 cm (Commercial Mop)
Mop široký 153 cm (SuperCourt Mop)

Úklid podlah, èištìní 

Superpad Ø 407 - bílý Superpad Ø 407 - èervený

Pro jemné èištìní, pokud je povrch lehce zneèištìný. Pro èištìní odolnìjších neèistot

Prùmìr padu 407 mm 
Pro použití s Bona FlexiSand

Prùmìr padu 407 mm 
Pro použití s Bona FlexiSand

Úklid podlah, èištìní Úklid podlah, èištìní

Commercial Mop

SuperCourt Mop

Bona Dusting Pad

Mikrovláknová utìrka Bona Dusting Pad pro úklid podlah 
suchou metodou, opakovanì použitelná. Urèená pro 
Bona Commercial Mop / SuperCourt Mop.

Lze prát v praèce, vydrží až 300 vyprání
Suchý zip pro snadné uchycení
Efektivní sbírání prachu a vlasù

Úklid podlah, èištìní 

Bona Cleaning Pad

Mikrovláknová utìrka Bona Cleaning Pad pro úklid 
mokrou metodou, opakovanì použitelná. Urèená pro 
Bona Commercial Mop / SuperCourt Mop.

Lze prát v praèce, vydrží až 300 vyprání
Suchý zip pro snadné uchycení
Efektivní odstraòování neèistot

Úklid podlah, èištìní, hloubkové èištìní 



Bona FlexiSand FlexiSand - unašeè standard FlexiSand - unašeè Quattro

Výkonný flexibilní stroj speciálnì navržený pro údržbu 
døevìných a sportovních podlah.

Univerzální nástroj urèený pro Bona FlexiSand. Více-
úèelový unašeè pro leštìní, èištìní a mezibroušení.  

Ideální pro vyhlazení stop po válcové a okrajové brusce. 
4 brusné talíøe umožòují efektivní a hladké broušení. 

Pro èištìní a údržbu
Pro olejování pomocí Bona Wool Padu
Pro pøelakování/olejování použijte unašeè Bona Quattro

Pro èištìní pomocí Bona Superpadu
Pro olejování pomocí Bona Wool Padu

Pro použití s Bona FlexiSand
Pro pøelakování/olejování použijte Bona Diamantové brusivo

Ochrana povrchu, pøelakování/pøeolejování Ochrana povrchu Pøelakování/pøeolejování

Bona Wool Pad Bona Diamantové brusivo

Vyroben z pravé ovèí vlny. Obsahuje pøírodní lanolin pro 
saténový povrch. Pad pro brusky Bona FlexiSand a Bona 
Buffer. 

Vyrobeno z nejtvrdších materiálù na svìtì. Bona Diamantové 
brusivo poskytuje mimoøádnì hladký a rovnomìrnì 
pøebroušený povrch a bezkonkurenèní trvanlivost.

Doporuèeno pro oleje Bona 
Vytváøí vìtší teplo pro zlepšení penetrace oleje

Pro použití s unašeèem Bona Quattro
Použijte pro pøelakování/pøeolejování

Ochrana povrchu Pøelakování/pøeolejování



Bona Sportive Cleaner Bona Decking Oil Bona Care Oil

Koncentrovaný, lehce alkalický pøípravek, specificky urèený 
pro èasté èištìní lakovaných døevìných sportovních 
podlah.

Složen ze smìsi pøírodních rostlinných olejù pro ochranu 
venkovních døevìných ploch. Impregnuje døevo do 
hloubky pro zachování pružnosti, prevenci proti 
prasklinám, s optimální ochranou povrchu. 

Rychleschnoucí olej pro údržbu døíve naolejovaných 
døevìných podlah. 

Nezanechává mdlé povrchy nebo kluzké stopy
Vhodný pro strojové èištìní Dlouhotrvající ochrana povrchu

S UV filtrem 
Odolný v jakémkoliv poèasí 

Výborná penetraèní schopnost 
Nízkoviskózní, velmi dobøe se zpracovává
Malý zápach

Úklid podlah, èištìní Ochrana povrchu Ochrana povrchu

Bona Cleaner Bona Wax Oil Refresher Bona Soap

Koncentrovaný, lehce alkalický èisticí prostøedek, urèený 
k pravidelnému èištìní lakovaných døevìných a korko-
vých podlah. Bona Cleaner je vhodný jak pro strojové 
èištìní, tak i manuální èištìní pomocí mopu.

Koncentrát pøírodních olejù a voskù. Produkt pro údržbu 
døevìných podlah ošetøených tvrdým voskovým olejem. 

Tekuté mýdlo. Obsahuje pøírodní oleje pro dlouhotrvající 
ochranu povrchu. Pro èasté èištìní olejovaných døevìných 
podlah.  

Bezpeèný a efektivní
Nízko pìnící složení
Nezanechává mdlé povrchy nebo kluzké stopy

Pro údržbu podlah ošetøených tvrdým voskovým olejem
Vodìodolný
Rychleschnoucí 

Jemný k olejovanému povrchu
Èistí a obnovuje olejovaný povrch

Úklid podlah, èištìní Ochrana povrchu Ochrana povrchu



Bona Sportive Finish Bona Hard Wax Oil

Vysoce zátìžový lak vyvinutý pro døevìné podlahy ve 
sportovních halách. Je vysoce odolný proti opotøebení, 
odìru a stopám po podrážkách bot. Vhodný prakticky pro 
všechny typy døeva. 

Vyroben z pøírodních olejù a voskù, urèen pro ošetøení 
døevìných podlah. Impregnuje døevo do hloubky, je odolný 
proti vodì a tekutinám. Umožòuje lokální opravy a údržbu. 

Podrážky nespálí povrch laku – nevytvoøí bílé šmouhy 
Vysoká odolnost proti opotøebení
Vysoce odolný vùèi chemikáliím

Vytváøí odolný povrch
Odolný proti vodì a tekutinám 
Neobsahuje kobalt a ketomixy

Pøelakování Pøeolejování

Bona Polish Bona Traffic HD 

Údržbový produkt na vodní bázi, urèen pro ošetøení 
lakovaných døevìných podlah. 

Nejodolnìjší vrchní lak na døevìné podlahy v interiéru, 
rychleschnoucí. Je bezpeèný a snadno se aplikuje. 

Zanechává odolnou vrstvu proti opotøebení
Provedení lesk a mat
Protiskluzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2 (lesk)

Umožòuje plnou zátìž již po 12 hod od aplikace
Velmi nízký obsah rozpouštìdel, slabý odér

Ochrana povrchu Pøelakování



Program údržby døevìných podlah

Typ podlahy 

Lakované

Olejované

Tvrdý
voskový olej

Sportovní

Venkovní
terasy

Èištìní a údržba Hloubkové èištìní



Ochrana povrchu Pøelakování/pøeolejování



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
www.renovujeme-podlahy.com
www.bonaspraymop.cz
www.bonaspraymop.sk

Vášeň pro dřevěnou podlahu
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