
Bona Care Program – Elastické podlahy
Vysoký výkon, nekonečné možnosti



Díky takřka stoleté zkušenosti v ošetření dřevěných podlah je Bona dodnes používána 

profesionálními dodavateli dřevěných podlah po celém světě. Dlouhodobě vyvíjíme a inovu-

jeme produkty a řešení pro ošetření dřevěných podlah. Od uvedení laků na vodní bázi v 1979, 

až po bezprašné broušení a brusné stroje pro všestranné použití. 

S vášní hledáme nová inovativní řešení ve všem, co děláme. Neustále se zaměřujeme na 

povrch podlahy, bezpečnost a zdraví. Jsme schopni nabídnout komplexní nabídku udržitel-

ných řešení a produktů pro vysoký výkon. Nyní díky znalostem a know-how uvádíme jedinečný 

program pro ošetření a údržbu podlah rychle, jednoduše a efektivně. Jděte na to správně, 

jděte cestou Bona. 

Záznamy o inovacích Jděte cestou Bona

100 let inovací v ošetření podlah



Hloubkové čištění Ochrana povrchu Přelakování Údržba 

Bona Care Program pro elastické podlahy je inovativní vysoce účinný program ošetření a 

údržby elastických podlah. Náš program nabízí vysokou kvalitu s ohledem na životní prostředí. 

Nejde pouze o nový vzhled, jedná se o kompletní změnu vzhledu stávající podlahy, aniž by byla 

nutná výměna podlahové krytiny. Dokonce v prostorech s vysokou provozní zátěží mohou být 

povrchy ošetřeny pro mimořádnou odolnost a dlouhodobou ochranu povrchu. 

Jednoduchost a efektivnost

Ošetření všech typů podlah

Kvalita a podpora 

Program údržby podlah



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

ročně 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 

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. 

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

ulpělých nečistot, různorodá zabarvení. Aplikací přípravku Bona PowerRemove R, 

v kombinaci s čistícím strojem Bona PowerScrubber vyčistíte povrch elastických 

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

odstávkou provozu.
čištění  do hloubky

snadné
aefektivní



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

kvalitu povrchu podlah. Nová ochranná vrstva leštěnky 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. Ať už se jedná o vinyl, PVC, linoleum nebo 

gumovou podlahu, unikátní a bezpečné Bona Přelakování podlah poskytne 

perfektní povrch během několika hodin práce. 

Přelakování – jistota obnovy

Požadovaný vzhled



Bona Care Program pro elastické podlahy nabízí nejsilnější a 

efektivní proces Bona Přelakování elastických podlah. Přelako-

váním získáte zbrusu novou podlahovinu. 

Přebroušení pomocí Bona FlexiSand v kombinaci s vysoce 

výkonným Bona Diamantovým brusivem umožňuje dosáhnout 

optimální přilnavost povrchu. Poté je podlaha připravena pro 

přelakování nebo kompletní změnu designu.

Výkonnost a efektivita 

Kompletní flexibilita broušení 

Jedinečná  
metoda

Přelakování 

Zaostřeno



Jedinečná  
metoda

Obnova opotřebovaných podlah

Pro ochranu a trvanlivost povrchu použijte lak Bona Pure, jako 

finální vrstvu nátěru. Získáte novou podlahu, která bude připravena 

pro jakoukoliv výzvu. Chcete-li ušetřit čas a náklady, bez odstávky 

podlahy, jděte na to správně, jděte cestou Bona.  

 

Změňte vzhled a barvu
Pro sportovní podlahy, designové efekty nebo kreativní vzhled, 

náš Bona Care Program umožňuje přidávat značky, symboly nebo 

změnit barvu vaší elastické podlahy. Díky široké paletě RAL / NCS 

barev a Bona dekoračních chipsů jsou možnosti nekonečné.  

Transparentní lak Bona Pure

Před Po



50%  

prostoje snížíte o



Úspora času a peněz
V případě výměny 300 m2 linolea v dětské mateřské školce v Německu zazněly požadavky: 

bezpečnost, zdravé životní prostředí, musí být připraveno po víkendu k akci.

Namísto tradiční metody – odstranění staré podlahy, přebroušení podkladu, penetrace, 

stěrkování a nakonec instalace a svařování nové podlahy, což by vyžadovalo práci  

3 profesionálních dodavatelů podlah a 6 dní práce, metoda Bona Přelakování by trvala  

jen 3 dny. Výsledkem jsou úspory nejen v podobě časových prostojů, ale také v nákladech  

na snížení počtu pracovních hodin ze 144 na pouhých 72 hodin.

Díky unikátním výhodám Bona revolučního programu pro ošetření elastických 

podlah je renovace pomocí Bona Care Program bezpečná, udržitelná a až  

o 50 % rychlejší, v porovnání s výměnou podlahy.

Snížení časových prostojů

Více práce

Zdravé pracovní prostředí

300 m2 podlah v mateřské školce

PoPřed

72 h 144 h
Nová instalace

vs.
Bona Přelakování      



hotovo přes víkend

Vzhledem k vysoké provozní zátěži v těchto frekventovaných prostorech v obchodní 
čtvrti ve Stuttgartu (Německo), byla úplná výměna opotřebovaných podlah nemožná. Po 
kontaktování několika dodavatelů byla taktéž považována výměna za příliš nákladnou. 

Kanceláře, Stuttgart

Bona – skvělé výsledky
Pomocí jedinečného Bona Care Programu pro elastické podlahy nebylo vytváření nového 

vzhledu s okouzlujícím výsledkem nikdy jednodušší. Reference před a po.

Pomocí programu Bona Přelakování podlah byla plocha plně zrenovována přes víkend, 
za zlomek nákladů. Transparentní lak byl aplikován jako finální vrstva.



Vysoce opotřebovaná podlaha v gymnáziu, tělocvičně v Balatonföldvár (Maďarsko). 
Pomocí produktů Bona pro elastické podlahy bylo vše tak snadné! 

Gymnázium, tělocvična v Balatonföldvár

hotovo za  4 dny

Podlahu bylo zapotřebí nejprve lokálně opravit. Trhliny, oděrky, díry - což trvalo 2 dny 
práce. Podlaha dostala nový vzhled za 4 dny práce. 



Unikátní 
výhody 

renovace

• Úspora času ve srovnání  

   s instalací nové podlahy 

• Dlouhodobá trvanlivost s velmi  

   krátkou odstávkou podlahy 

• Možnost lokálních oprav 

• Žádný stavební odpad 

• Vylepšení hygienických podmínek 

• Laky na vodní bázi

• Na vyžádání – nová barva nebo bezbarvý povrch

• Možnost výběru – barva nebo barva 

   s dekorem (chipsy)

• Protiskluzné vlastnosti, hygienické  

   a vizuální vylepšení 

Ekonomické výhody

Ekologické výhody

Uživatelské výhody 



Nekonečné možnosti
Pomocí řešení Bona Care Program pro elastické podlahy neexistují žádné limity. Postupujte 

dle našeho unikátního programu pro ošetření elastických podlah a obnovení původní krásy 

jakéhokoliv typu elastické podlahy nebude nikdy jednodušší a efektivnější. Od změny barvy 

nebo změnu vzhledu stávající podlahy, až po úplnou renovaci včetně dosažení do obtížně 

přístupných míst, vždy se můžete spolehnout na vynikající výsledek. 

Ať už se jedná o nahrazení opotřebovaných značení 
sportovních podlah nebo občasnou změnu designu 
interiéru, Bona Care Program nabízí kompletní řadu 
barev RAL /NCS pro elastické podlahy. Pro oživení 
podlah nabízíme unikátní designové prvky – Bona 
Creative Chips.  

Obnovení a nová barva
Přidávání obrázků a symbolů do elastické podlahy nemůže 
být jednodušší. Bona v rámci řešení Bona Care Program pro 
elastické podlahy nabízí širokou škálu barev a mnoho šablon 
pro tvorbu kreativních designů podlah. 

Znaky a symboly
Díky flexibilnímu Bona Care Programu pro elastické 
podlahy, i nerovné plochy a těžce přístupné oblasti lze 
obnovit. Jedná se například o schody, rohy místností, 
zaoblené části podlahy...

Pro náročné situace



Přelakování 



Rychlé a snadné obnovení 
Dejte poškozeným a silně opotřebovaným podlahám nový život. Bona Přelakování 
podlah je rychlý a účinný způsob, jak dosáhnout perfektního výsledku, a to během 
několika hodin práce, bez odstávky podlahy, nákladů a nepříjemností spojených s 
pokládkou nové podlahy. Dokonce i výrazné přeměny a změny barvy lze dosáhnout 
snadno, s vynikajícím výsledkem. 

Vhodné pro všechny typy elastických podlah. Ošetření zahrnuje přebroušení pomocí 
Bona Diamantového brusiva, hloubkové čištění pomocí Bona PowerScrubber  
a následné přelakování pomocí Bona Pure pro ochranu povrchu, odolnost a 
dokonalý povrch.  

Při přelakování povrchu pomocí Bona jedinečného programu pro přelakování 
nabízíme možnost vytvoření si vlastního vzhledu podlahy pomocí nové škály barev. 

Přebruste podlahu pomocí Bona 
Diamantového brusiva.

Odstraňte uvolněné zbytky 
materiálu. Neutralizujte povrch 
pomocí Bona PowerScrubber 
a čisté vody.

Aplikujte Bona PowerRemove R 
pomocí mopu, pro rozpuštění 
zbytků starých leštěnek a vosků.

Aplikujte Bona Pure transparentní 
lak nebo Bona Pure Colour  
pomocí válečku.

Příprava Ochrana povrchu 

1 2 3 4

Požadovaný vzhled

Krok za krokem - přelakování:



Ochrana povrchu



Oživení povrchu podlah
Díky řešení Bona Care Program pro elastické podlahy můžete dosáhnout skvělých 
výsledků. 

Povrchy elastických podlah lze snadno obnovit vydrhnutím a vyčištěním pomocí 
produktu Bona Remove R v kombinaci s Bona FlexiSand a Bona PowerScrubber. 
Jako finální aplikace, která dodá podlaze lesk a prodlouží její životnost se aplikuje 
ochranná vrstva Bona Shield R. 

Bona Shield R je výrobek na vodní bázi připravený pro okamžité použití. Dodává 
elastickým podlahám ochranu povrchu.

Příprava Ochrana povrchu

Aplikujte Bona Remove R 
pomocí mopu.

1

Neutralizujte povrch pomocí 
Bona PowerScrubber a čisté 
vody. 

Vydrhněte podlahu. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona 
Shield R pro ochranu povrchu.

32 4

Obnovený povrch 

Krok za krokem - ochrana povrchu:



Hloubkové čištění 



Oživení pro nový vzhled 
Silná provozní zátěž a nahromadění nečistot může vést k tomu, že podlahy vypadají 
časem matně, nevzhledně, bez lesku. Unikátní Bona Hloubkové čištění podlah 
proniká hluboko do struktury podlahy a odstraní odolné skvrny a nečistoty a oživí 
vzhled celé řady povrchů – od PVC, linolea, až po gumové podlahy apod., bez 
nutnosti kompletní renovace. 

Vysoce výkonný čistící stroj Bona PowerScrubber v kombinaci s vysoce 
koncentrovaným, mírně alkalickým čističem Bona Remove R proniká do hloubky 
povrchu podlahy a odstraní odolné skvrny a nahromaděné vrstvy zbytků čistících 
prostředků po běžném úklidu. Bezpečné a účinné řešení, vhodné pro všechny  
druhy podlahovin. Pomocí unikátního Bona Hloubkového čištění podlah jsou 
podlahy jako nové!

Dodržujte poměr ředění Bona 
Remove R dle návodu. 

Ujistěte se, že používáte správné 
kartáče.

Vyčistěte celou plochu podlahy.

Účinné opakované čištění

1 32

Krok za krokem - hloubkové čištění:



Údržba 



Čisté a svěží podlahy  
Při pravidelné údržbě podlah je možné zachovat kvalitu, odolnost a prodloužit tak
životnost elastických podlah, nemluvě o udržení čistého a zdravého vnitřního 
životního prostředí v interiéru. Bona Care Program pro elastické podlahy je unikátní 
a efektivní metodou, která poskytuje rychlé a účinné čištění, s garantovaným 
fantastickým výsledkem. 

Přípravek Bona Clean R60 poskytne nejlepší výsledek v běžném čištění podlah,  
s ochrannou vrstvou povrchu. Nový lesklý vzhled je zaručen u všech typů 
elastických podlahovin. Vysoce koncentrované alkalické složení přípravku Bona 
Clean R50 je určeno pro odstranění odolných skvrn. Je vhodný jak pro manuální, 
tak strojové čištění. 

Všechny produkty společnosti Bona jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající 
výkon, bez použití škodlivých chemikálií. Jsou ideální pro každodenní použití a pro 
každé prostředí. 

Odstraňte nečistoty suchou 
metodou pomocí vysavače 
nebo mopem a prachovkou 
Bona Dusting Pad.

2

Vyčistěte podlahu mokrou 
metodou pomocí mopu  
anebo strojově. 

1

Krok za krokem - údržba:

Každo- denníúdržba



Řešení pro čisté podlahy
Bona nabízí nejkomplexnější škálu řešení pro renovaci a 

údržbu elastických podlahovin. Spolehněte se na firmu 

Bona, která je nejlepší volbou pro správný výběr produktů a 

příslušenství, pro snadnou práci. 

Bona PowerScrubber
Hloubkové čištění, Ochrana povrchu, Přelakování

Hloubkové čištění, Ochrana povrchu, Přelakování

Přelakování

Bona Kartáč válcový červený

Snadná výměna kartáčů, pro použití s čistícím strojem 
Bona PowerScrubber. 

  Pro elastické podlahy

Bona Creative Chips

Pro podlahy, kde je vyžadován jedinečný efekt pomocí 
dekoračních chipsů. Barevné chipsy by měly být rozprá-
šeny na lakovaný či barevný povrch podlahy, před jejím 
vytvrzením.

Bona PowerScrubber je kompaktní, výkonný čistící stroj. V 
kombinaci s čisticím prostředkem Bona Clean R50 odstraní 
nejodolnější nečistoty a špínu z elastických podlah, s 
naprostou lehkostí. 

  Univerzální stroj pro všechny typy podlah
  Dva protiběžné čisticí kartáče   
  Efektivní vysávání vody 

Bona Shield R
Ochrana povrchu 

Bona Clean R50

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek. 
Ideální jak pro každodenní čištění, tak k odstranění 
intenzivního znečištění. Je vhodný pro strojové čištění. 

Polyuretanový ochranný nátěr na vodní bázi, vysoce 
odolný. Novému povrchu poskytne ochranu před 
opotřebením a obnoví stávající vzhled elastických 
podlah, pokud kompletní renovace není možná. 

  

Čištění

Pro lehce agresivnější čištění

Vytvoří zajímavý efekt
Zakryje opotřebení a nečistoty 
Zamaskuje nerovnosti a lokální opravy 

Ochrana povrchu
Pro elastické podlahy
Připraven k použití

Speciální složení pro časté čištění 
Mírně pěnivý 
pH 9



Bona Clean R60

Jemný prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné 
čištění elastických podlah. Čistič 2v1 – čistí a poskytuje 
podlaze ochrannou vrstvu před opotřebením. Zanechává 
lehce lesklý film na povrchu. 

Čištění

Bona Pure Colour

2-složkový PUR barevný nátěr na vodní bázi určený pro 
elastické podlahy. Používá se k vytvoření barevného 
základního nátěru. 

Přelakování

Bona LinoPrime

2-složkový polyuretanový lak na vodní bázi, slouží jako 
„plnivo pórů“ pro linoleum a marmoleum.

Přelakování

Bona PowerRemove R

Vysoce koncentrovaný čistič pro čištění (odmaštění ) 
elastických podlah. Rozpouští nepoddajné nečistoty a 
zbytky čistících a ochranných produktů. Použijte pouze 
v případě, je-li čištění s Bona Remove R nedostatečné. 

Ochrana povrchu, Přelakování

Bona Pure 

2-složkový vrchní PUR lak na vodní bázi, ideální 
pro podlahy vystavené vysoké zátěži, v komerčních 
prostorech. 

Přelakování

Bona Remove R

Alkalický čisticí prostředek pro bezpečné a efektivní 
odstranění běžných znečištění pro údržbu a čištění 
elastických podlah. Určen pro pravidelnou údržbu. 

Hloubkové čištění, Ochrana povrchu, Přelakování

Údržbový produkt pro běžné čištění
2v1 - čistí a chrání povrch před opotřebením
Zanechává lesklý film na povrchu

Snadná aplikace
Krátká doba schnutí – max. 2 hod.
Zajišťuje rovnoměrný vzhled vrchní vrstvy nátěru

Čistič pro častou údržbu podlah do hloubky
Určen pro čištění všech elestických podlah
Nezanechává žádné šmouhy

Velmi vysoká chemická odolnost a velmi dobrý rozliv
Výborná odolnost vůči opotřebení a škrábancům
Lak a tužidlo musí být smícháno mechanicky 

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistič 
Rozpouští nepoddajné nečistoty
Určen pro čištění elastických podlahovin

Vynikající krytí (v závislosti na barvě) 
Snadné použití
Rychlé schnutí – za 1-3 hodiny



Bona FlexiSand

Výkonný, flexibilní stroj, který byl navržen pro ošetření 
dřevěných, sportovních a elastických podlahovin. 

Bona Commercial Mop

Profesionální mop pro komerční podlahy určený pro 
úklid podlah suchou, i mokrou metodou. 

Bona Dusting Pad

Elektrostatická opakovaně použitelná, pratelná prachová 
utěrka z mikrovlákna, určená pro Bona Commercial Mop.

Čištění

Bona Cleaning Pad

Opakovaně použitelná, pratelná čistící utěrka z 
mikrovlákna, určená pro Bona Commercial Mop.

Pro leštění a jemné čištění, když je povrch mírně 
znečištěn.

Pro čištění odolnějších nečistot.

Superpad Ø 407 – červený Superpad Ø 407 - zelený

Čištění

Ochrana povrchu, Přelakování

Čištění 

Čištění, Hloubkové čištění, Přelakování Hloubkové čištění, Přelakování

Lehká hliníková rukojeť
Nastavitelná výška 95 - 140 cm
Šířka mopu 61 cm

Pro čištění
Pro olejování pomocí Bona Wool Padu
Pro přelakování pomocí unašeče Bona Quattro

Snadné uchycení pomocí suchého zipu
Efektivní sbírání prachu, suchou metodou

Průměr 407 mm
V kombinaci s Bona FlexiSand

Snadné uchycení pomocí suchého zipu
Efektivní čištění podlah mokrou metodou 

Průměr 407 mm
V kombinaci s Bona FlexiSand



 FlexiSand - unašeč Standard

Víceúčelový standardní unašeč pro Bona FlexiSand, 
pro různé druhy aplikací. 

Bona Diamantové brusivo

Bona Power Drive NEB

Univerzální unašeč, který je určen výhradně pro použití 
s bruskou Bona FlexiSand 1.9.

Pomocí nejtvrdšího materiálu na světě, Bona Diamantové 
brusivo poskytuje jedinečný výkon v broušení a zaručí 
dokonalou přilnavost vrchních nátěrů podlah.

Přelakování

Přelakování

NEB Resilient Nylon 

Kartáče pro broušení elastických podlah se vzorem.  

Přelakování

Bona Scrad Pad

Brusivo pro jemné mezibroušení povrchu podlah. 
Minimalizuje škrábance. 

Přelakování

FlexiSand - unašeč Quattro

Unašeč pro jemné a rovnoměrné broušení, čtyři brusné 
talíře o průměru 150 mm.

PřelakováníČištění, Hloubkové čištění, Ochrana povrchu,  
Přelakování

Pro použití v kombinaci s unašečem Bona Quattro
Pro přelakování

Pro čištění pomocí Bona Padu
Pro použití s Bona Scrad Padem

Pro použití s Bona FlexiSand
Pro použití s Bona unašečem Standard

Pro použití s Bona FlexiSand
Pro použití s Bona Diamantovým brusivem  
pro přelakování

Pro použití s Bona FlexiSand
Pro použití s unašečem Bona Power Drive NEB

Pro použití s Bona FlexiSand
Pro použití v kombinaci s kartáči Bona 



Přehled elastických podlah – Bona Care Program
Postupujte dle našich pokynů a tím si zajistíte vždy vynikající výsledek práce. 

Čištění Typ podlahy

PVC 
(homogenní)

Vinyl  
(LVT)

Linoleum

Guma 
(elastomer)

Hloubkové čištění 



Přehled elastických podlah – Bona Care Program

Ochrana povrchu Přelakování



Vášeň pro dřevěnou podlahu
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.


