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Bona AB je rodinná spoleènost založená v  roce 
1919. Sídlí ve Švédsku a prostøednictvím dceøi-
ných spoleèností a distributorù získala zastoupení 
ve více než 90 zemích celého svìta. Doporuèená 
profesionály, Bona je pøední svìtovou jednièkou na 
trhu v oblasti inovací a znalostí, která nabízí 
unikátní systém pro ošetøení døevìných a tvrdých 
podlah. Bona pøináší krásu podlahám. 

Bona znamená prémiová kvalita a vynikající výkon. 
Naše produkty jsou vyvinuty z  dlouhodobì 
udržitelné perspektivy v  mysli. Jako prùkopník v  
lacích na vodní bázi bereme v  úvahu nejen 
podlahy, ale i pracovní podmínky podlaháøe a 
dopad na životní prostøedí. 

Naše 100leté dìdictví ve vytváøení prùkopnických 
øešení a ošetøení døevìných podlah nám poskytlo 
znalosti a zkušenosti rozšíøit naše portfolio 
produktù o další typy podlah. Naše odborné 
znalosti mohou být použité pro vývoj prémiových 
produktù pro nejlepší možné výsledky nejen se 
zamìøením na døevìné podlahy, ale všechny typy 
podlah - od laminátových podlah, kamene, dlažby, 
až po elastické podlahy jako je PVC, vinyl, guma, 
linoleum.
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Jak peèovat o døevìné podlahy a nebo elastické podlahy (vinyl, PVC, linoleum, guma), aby vypadaly dlouho 
svìží a krásné? Údržba jakékoliv podlahy nezabere mnoho èasu a podlahová krytina se vám odvdìèí svou 
dlouhou životností a leskem. Bude stále vypadat jako nová.

Údržba døevìných podlah a elastických podlah

4 tipy údržby, aby podlaha vydržela dlouho krásná

Díky pravidelné údržbì mùžete prodloužit životnost, 
kvalitu a odolnost každé podlahové krytiny. Rychlé a 
úèinné èištìní s garantovaným vynikaj ícím 
výsledkem zaruèuje speciální složení èisticích 
prostøedkù urèených specificky pro èištìní a údržbu 
døevìných NEBO elastických podlah. Tyto speciální 
èisticí prostøedky povrch vyèistí a poskytnou mu na 
jeho povrchu ochranný film. V domácnostech si 
vystaèíme s manuálním èištìním, pro komerèní 
objekty je vhodné strojové èištìní. Údržba podlahy 
by mìla být pravidelná.

Každá podlahovina se èasem opotøebovává. Je to 
bìžný jev každé podlahové krytiny. Podlaha ztrácí lesk, 
objeví se škrábance, usazeniny, skvrny, fleky. Øešením 
je Bona Hloubkové èištìní podlah pomocí èistícího 
stroje Bona Power Scrubber a vysoce koncen-
trovaného èistícího pøípravku, který odstraní odolné 
skvrny, nahromadìné vrstvy èisticích prostøedkù a 
leštìnek po bìžném úklidu a oživí vzhled podlahy. 
Opotøebovanou podlahu není zapotøebí renovovat, 
postaèí dùkladné vyèištìní strojem do hloubky. Ušetøíte 
èas i peníze a podlaha bude vypadat jako nová.

Èištìní podlahy
jednoduchá rutina

Hloubkové èištìní
oživení a obnovení1 2

pro døevìné a elastické 
Bona Care Program
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A� už se jedná o døevìnou nebo elastickou podlahu, každá snese i tìžkou provozní zátìž. Podlahy v domácnostech však 
vyžadují odlišnou péèi od tìch, které se nacházejí v komerèních objektech. Vystavení bìžnému dennímu opotøebení v 
domácnosti NEBO tìžké provozní zátìži v komerèních objektech? Anebo vystavení chemikáliím v nemocnicích NEBO 
sportovních podlahách, kde se usazují zcela jiné neèistoty ze sportovních aktivit? Nejprve je tøeba si uvìdomit, o jakou 
podlahu a v jakém prostoru chceme peèovat. 

Podlaha èasem ztrácí lesk a vypadá matnì. Jak 
navrátit její lesklý vzhled? Postaèí podlahu øádnì 
vyèistit do hloubky pomocí Bona Hloubkového èištìní 
podlah v kombinaci se speciálnì urèeným èistícím 
prostøedkem. Nová ochranná vrstva leštìnky obnoví 
pùvodní lesk a prodlouží životnost podlah. Bezpeènì, 
snadno a rychle. Tento tip údržby je doporuèován 
pøedevším podlahám v komerèních prostorech s 
vysokou zátìží, kde pøináší lepší odolnost povrchu. Po 
vyèištìní podlahy se aplikuje na podlahu leštìnka, pro 
lesklý nebo matný vzhled podlah, podle pøání 
zákazníka. 

Døíve vyžadovaly poškozené nebo si lnì 
opotøebované døevìné i elastické podlahy 
výmìnu. Nyní je možné je pouze pøelakovat. 
Jedná se o unikátní systém ošetøení povrchu 
podlah, pomocí speciálních technik ošetøení. 
Systém nabízí úèinnou alternativu, jak obnovit 
pùvodní vzhled podlah rychle a prodloužit jejich 
životnost. Pøelakováním získáte zbrusu novou 
podlahovinu – perfektní povrch bìhem nìkolika 
hodin práce, a to profesionálnì. Jedná se o 
pøebroušení povrchu talíøovou bruskou a vysoce 
výkonným brusivem, vyèištìní podlahy a 
pøípravu pro pøelakování pro nový vzhled NEBO 
kompletní zmìnu designu povrchu podlahy. Ano, 
je to možné. Váš svìtlý vzhled døevìné podlahy 
mùžeme nyní sladit do tmavých elegantních 
barev, nebo naopak! I elastické podlahy jako je 
PVC, vinyl, marmoleum, vinyl mùžou dosáhnout 
výrazné pøemìny. Postup je takøka stejný a 
výsledkem je nový vzhled podlahové krytiny. 
Nabízíme vytvoøení si vlastního vzhledu podlahy 
pomocí nové škály barev a dekorových chipsù. 
Možnosti jsou nekoneèné.

Ochrana povrchu
navrácení lesku

Pøelakování 
jistota obnovy povrchu3 4

podlahy



Epoxidové bariéry     
Bariéry proti vlhkosti      
Penetrace            
Stìrkové vyrovnávací hmoty    
Vyrovnávací podložky         
Disperzní lepidla    
Reaktivní lepidla PU         
Reaktivní lepidla na bázi silanu   
Náøadí a pøíslušenství        
Další produkty     

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 kvalitní produkty pro podlaháøe, 
pro zvládnutí úspìšné pokládky podlah. A� už máte podlahu položit kdekoliv, 
sortiment lepidel Bona nabízí øešení pro vaše potøeby. Pøi pokládce podlah vám Bona 
nabídne kompletní sortiment nejen lepidel, ale i další produkty pro snadnou pokládku 
podlah, bez ohledu o jaký typ podkladu jde. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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 2 x 300 ml

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.

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.

Bona RenoForce

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

Typ produktu: skelná tkanina
Barva: bílá

2Pevnost v tahu na vlákno: 3.500 N / mm

BH500033 0,8 x 45 m 1



BR59002300M1BO

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.

8 kg

zpevòuje slabý podklad
kompatibilní s Bona silan. a PU lepidly 
rychlé schnutí
bez obsahu nastavovacích pøísad

Báze: 1-složková, silanová báze
Doba schnutí: 4-6 hod.
Aplikace: Bona 500F špachtle (nebo rovná)

2  Spotøeba: 150 – 500 g/m

Bona R590

BD50002000DEBO

BR41002000DEBO
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Bona H610
Vlastnosti:

ź rychle tuhnoucí a rychleschnoucí – 
mùže být pokládán po 60 min. 

ź bez pnutí 
ź vysoká pevnost a tvrdost 
ź certifikace CE 

Technická data:

Báze: speciální cement
2Spotøeba: 1,6 kg/m /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

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. 

.



Bona H660 Object

BH660031DE 25 kg 1    42 

Bona H670 Gips

BH670031DE 25 kg 1     42

Bona Fibres

BH500031 0.25 kg 50 27 krabic

Pokládka 
Stìrkové hmoty                Obj. èíslo              Balení   Kusy v balení       

Kusù
na paletì

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

Vlastnosti:

ź ideální pro vìtší plochy a prostory   
ź vynikající vyrovnávací schopnost
ź po 24 hod možné pokrýt povrch 

(do tlouš�ky 3 mm)
ź certifikace CE

Technická data:

Báze: cement, modifikováno polymerem
2Spotøeba: 1,7 kg/m /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 tlouš�ky 3 mm

Samonivelaèní stìrková hmota speciálnì urèena pro použití pro mozaikové, vícevrstvé 
a masivní parkety. Je velmi vhodná pro použití ve velkých prostorách.

Vlastnosti:

ź vhodná pro potìry síranu 
vápenatého, sádrokartónové desky 
a lité asfaltové potìry

ź vynikající vyrovnávací schopnost
ź certifikace CE

Technická data:

Báze: síran vápenatý, cement, modifikováno polymerem
2Spotøeba: 1,6 kg/m /mm

Doba zpracování: 25 - 30 min.
Doba vytvrzení: po cca 2 - 4 hod
Pomìr míchání: 25 kg stìrkové hmoty : 6,0 l vody 
Aplikace: zednická hladící lžíce, ocelová ozubená stìrka
Doba schnutí: 24 hod do tlouš�ky 5 mm

Zpevòující sklenìná vlákna urèená pøedevším pro zvýšení ohebnosti a pevnosti 
samonivelaèních hmot, napø. Bona H600. Kromì toho také zvyšují pøilnavost a pevnost 
stìrkovací hmoty. Bona Fibres nemìní vlastnosti použití stìrkovací hmoty Bona. Použití Bona 
Fibres se doporuèuje na flexibilní podklady, napø. pøišroubovaná nebo pøitluèená prkna èi 
døevotøískové desky, OSB desky nebo pøekližky.

Vlastnosti:

ź snadné pøidání a míchání
ź pravidelné rozprostøení v celé 

tlouš�ce stìrky, nebude plavat 
pouze na povrchu stìrky

ź zvyšuje flexibilitu a roztažnost Bona 
stìrek

Technická data:

Báze: alkalická sklenìná vlákna
Barva: bílá

Café Central
Vídeò 

Bona Intense 
Bona Traffic HD



BH500032  

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

20 m

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

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

Bona Expansion Strips

5 90

Pøíslušenství



BR20005900M1BO

BD75002700DEBO
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30

BR850T2800M1BO
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BR85002800M1BO

BR85006800M1BO 5400 ml 1 30

BR850T2800M1BO

30
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Tvrdé lepidlo na bázi silanu s revoluèní technologií Titanu. Vhodné pro instalaci všech 
velikostí a typù døevìných podlah, vèetnì nadrozmìrných døevìných prvkù. Poskytuje 
ètyønásobné zesí�ování, 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.  

Bona Titan

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

 � Báze: prepolymer modifikovaný silanem
 � Barva: béžová

3 � Hustota: 1,7 g/cm
 � Aplikace: ozubená špachtle
 � Otevøená doba: cca 30 min.

2   � Spotøeba: 850 – 1500 g/ m

BRTIT02800M1BO 15 kg 1 44

Pravá síla titanu

Bona Titan posune lepidla na døevìné podlahy na 
další úroveò. Jeho nová, revoluèní technologie 
Titanu poskytuje ètyønásobné zesí�ování, 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 zajiš�uje 
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. Nyní je jen jedno øešení – 
pro vynikající trvanlivost, výkon a sílu titanu.  

Bona Titan – další generace 
výkonných lepidel
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AT32046051 1 1

AT32046052
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Díky inovacím, jako napøíklad zavedením bezprašného broušení, se vždy snažímì najít 
nové zpùsoby, jak zlepšit pracovní prostøedí podlaháøù. Pøedstavujeme unikátní systém  
Bona Technologie kartáèování døevìných podlah. Systém v kombinaci Bona FlexiSand 
1.9, unašeèem Bona Power Drive NEB a bruskou pro kraje Bona SupraFlex umožòuje 
zvýraznìní pøírodní krásy døeva. 

22

Bona FlexiVacuum

11.



Pytel urèen pro Bona DCS 70 á 20 m. Baleno po 4 kusech.

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.

Bona DCS 25

Váha: 20 kg
Rozmìry: 550 x 500 x 1070/830 mm
Kapacita prachu: 25 l
Motor: 230 V, 50 – 60 Hz, 1,45 kW

3Prùtok vzduchu: 194 m  za hodinu

AMO540000 1 1

ASO540001 1 10

Pytel urèen pro Bona DCS 25.Odsávací pytel fleece

- brusky

23

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



- brusky



- brusky
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Bruska Bona Belt HD dokáže udìlat z každé práce malièkost. Je to skuteènì stroj pro tìžkou
práci s vysokým výkonem a efektivitou. Unikátní dvourychlostní øemenice a nìkolika stupòové



- brusky

Pytel na prach velký



ASK6600030150 1 1330 mm

Bona Combi
Nástavec na schody

- brusky
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Extrémnì silná okrajová bruska s ramenem 220 mm.



Prùmìr disku: 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

ASK3199940008 2 x 7 kg 1

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

AS0992011

- brusky

malý

malý



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. 

Bona Supraflex

výkonný motor 1400 W
regulace otáèek (600 – 2100 ot./min)
nízká výška umožòuje dosažení i 
v tìžce dostupných místech
ochranný protiprachový kryt 
umožòuje spojení s Bona DCS 
redukce hluku

Motor: výkon 1,4 kW
Napìtí: 230 V – 50/60 Hz
Rychlost: 600 – 2100 ot./min.

AMF100000 1 1

ASF100200 1 1

Kartáè karbonová ocel pro použití s  bruskou Bona Supraflex.Pøipínací nástroj karbon M14

ASF100300 1 1

Kartáè nylonové vlákno pro použití s  bruskou Bona Supraflex.

Pøipínací nástroj nylon. vlákno M14

Ø 120 mm

Ø 120 mm

ASF100100 1 1Ø 80 mm

Ø 150 mm

- brusky
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osvìtlení

- brusky



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. 

Bona Power Drive NEB

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

ASK3199941010 1 4

Disk pro upevnìní brusných diskù 150 mm.NEB brusný disk

Ø 150 mm

ASK3199941030 1 4

První krok v sekvenci kartáèování, pro agresivní broušení povrchu.NEB Metal disk

Ø 150 mm

ASK3199941020 1 4

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

Ø 150 mm

ASK3199940082 1 1

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.

Vnitøní ozubení

ASO994011 1 5

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.

Bona FlexiVacuum

 

Váha 6 kg
Kapacita prachu (sáèek): cca 10 l prachu
Motor: 800 W, 230 V

3Proud vzduchu: 171 m / hod

zdravìjší pracovní prostøedí, klasifikován tøídou 
M dle EN 60335-2-69
elektrická zásuvka
LED kontrolka v pøípadì pøíliš nízkého proudu 
vzduchu

Pytel na prach s filtrem, klasifikovaný tøídou M, EN 60 335-2-69. Balení 5 kusù.

ASK3199940901 1 1Bona FlexiVacuum

Odsávací pytel fleece

- brusky

Odsávací pytel fleece
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ASC742068 

- brusky



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

Palác Biedrusko
Polsko

Bona Novia
Bona Traffic HD

- brusky



19

Používá se v kombinaci s Bona FlexiSand 1.9., 
pro nový rozmìr v broušení 

a kartáèování døevìných podlah.

Vrchní lak (certifikován FIBA)
 vyvinutý pro pružnost 

a odolnost pohybu døevìné 
sportovní podlahy.

Pevné a tvrdé lepidlo 
s  revoluèní technologií Titanu.

Brusný systém s vìtším výkonem 
pro tvrdší povrchy. 

Jedineèný lak pro profesionály. Nabízí 
jednoduchost, rychlost, odolnost.

Agresivní èistící prostøedek pro rychlé a 
efektivní odstranìní leštìnek a polišù. 

Odolný 2-složkový nátìr pro renovaci 
elastických podlah, v rùzných barvách.

35



- brusiva



- brusiva
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203 mm x 25 m

203 mm x 25 m

203 mm x 25 m

203 mm x 25 m

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

254 mm x 25 m

254 mm x 25 m

254 mm x 25 m

- brusiva



- brusiva
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- brusiva



- brusiva
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203 mm x 25 m

203 mm x 25 m

203 mm x 25 m

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

254 mm x 25 m

- brusiva

Slovanský dùm
Praha 

Bona Craft Oil 2K  
Bona Traffic HD



- brusiva
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- brusiva



AAS872001503

- brusiva

45



Vlastnosti:

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

Technická data:

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

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.

50

50

50

50

AAS473200806

AAS473300806

AAS473301006

AAS473301206

P 100

Vlastnosti:

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

Technická data:

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

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. 

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

- brusiva



8

Bona Unašecí kotouè
Diamond

Bona Leštící kotouè 
Diamond

- brusiva

47

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. 

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



Bona pokraèuje ve vývoji lakù na vodních 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. Bona Traffic HD se øadí mezi laky s nejvyšší 
odolností proti odìru, chemikáliím a škrábancùm. Splòuje nejpøísnìjší normy na ochranu 
životního prostøedí a je urèen pøedevším pro podlahy vystavené zvláštì silné provozní zátìži.

9.     Sortiment produktù pro renovaci a údržbu elastických podlah
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Bona Decor Paint

Vlastnosti:

ź výborné krycí vlastnosti
ź jednoduchá aplikace
ź rychleschnoucí 

Technická data:

Báze: polyuretan
Typ: 1-složková barva na vodní bázi
Doba schnutí: 2-3 hod.
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (5 mm)

2Spotøeba: 12-15 m / litr na jednu vrstvu
Certifikace: EN 13501-1: Reakce na oheò; 
EN71-3: Aplikace na dìtské hraèky

Bona Decor Paint je nátìr na vodní bázi s ultra-krycími vlastnostmi, speciálnì vyvinutý pro 
døevìné podlahy. Aplikuje se v 1-2 vrstvách a vytváøí vynikající podklad pøedtím, než bude 
pøelakován Bona vrchním lakem na vodní bázi. 

WC474220001

WC472220001

WC490120001

WC470120001

5 L

5 L

5 L

5 L

1

1

1

1

Dark grey – tm. šedá  

Light grey – sv. šedá 

Black – èerná 

White – bílá 
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WT155846001

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

(R9)

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

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

tužidlo

51

tužidlo



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

laku



Vlastnosti:

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

Technická data:

Báze: polyuretan
Typ: 1-složkový vrchní lak na vodní bázi
Doba schnutí: 1-2 hod. mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)

2Spotøeba: 8-10 m / litr na jednu vrstvu
Certifikace: EN 71-3: aplikace na dìtské hraèky

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. 

Bona Mega ONE

WT300613012   

WT300313012

WT300920001

WT300620001

WT300320001

1 L

5 L

5 L

1 L

5 L

12

3

3

12

3

50

44

44

50

44

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

53



WB250024001

WT136624001

24

24

24

Kusù
na paletì
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Pure

Pure

Pure



AF390013001

AF390015001

AF390024001

Extra Mat

Extra Mat

Extra Mat

1 L

2,5 L

10 L

6

2

1

GT576114011

GT579114011

GT580014011

Grey / Šedá

Sand / Písek

Invisible / Prùhledná

1,25 L

1,25 L

1,25 L

6

6

6



44

44
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GT551515001Grey – šedá 2,5 L 4

6



AF4411312000 310 ml 12 60èerný

61

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. 



Zlepšený výkon
pro elastické podlahy
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Vlastnosti:

ź odolná PUR ochrana pro elastické 
podlahy

ź silná odolnost vùèi bìžným dezinfekèním 
prostøedkùm

ź rychleschnoucí, minimální prostoje
ź snadná aplikace a napojování
ź 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 k aplikaci: Bona Roller (11 mm)

2Spotøeba: 8-10 m /litr 
Certifikáty: EN 71-3; DIN 51 130 R10; EN 
14904:2006; DIN 18032:2 

Bona Pure je tvrdì elastický a odolný polyuretanový vrchní lak pro ošetøení elastických 
podlahových krytin. Slouží k dlouhodobé ochranì povrchu v silnì pochozích prùmyslových a 
komerèních prostorech, pro obnovení vzhledu a pro zjednodušení bìžné údržby. Je na bázi 
vody, èirý, nežloutne. 

Bona Pure

Vlastnosti:

ź silnì pigmentovaný nátìr pro výborné 
krytí 

ź rychleschnoucí, minimální prostoje
ź k dispozici v 8 standardních barvách*, 

široká paleta RAL a NCS barev
*Uvedené barvy jsou skladem k dispozici 
ihned, jiné barvy na objednávku

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
Doba schnutí: 1-2 hod mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (11 mm)

2Spotøeba: 8-10 m /litr 
Certifikáty: EN 71-3

Bona Pure Colour je tvrdì elastický a odolný poluretanový nátìr pro renovaci elastických 
podlah, pro dlouhodobou ochranu v silnì zatìžovaných komeèních a prùmyslových 
prostorech. Je silnì pigmentovaný, krytí je dobré, v závistlosti na barevném tónu a pùvodní 
barvì podlahy. Bona Pure Colour je k dispozici v 8 standardních barvách, ale je k dispozici v 
široké škále RAL a NCS barev.

Bona Pure Colour

ES205045001

ES200620001

0,5 L

5 L

3

3

tužidlo
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Renovace a údržba

- elastické podlahy

EC813720001

EC814720001

EC803620001

EC801620001

EC804620001

EC802620001

EC811720001

EC812720001

EC800020001

EC800013001

5 L

5 L

5 L

5 L

5 L

5 L

5 L

5 L

5 L

1 L

RAL 1001

RAL 1015

RAL 5007

RAL 5014

RAL 6034

RAL 7012

RAL 7038

RAL 7047

Na objednávku

Na objednávku

béžová

slonová kost svìtlá

briliantní modrá

holubí modrá

pastelová tyrkysová

èedièová šedá

achátová šedá

svìtle šedá

63

lak



Vlastnosti:

ź slouží jako “plnivo pórù” a snižuje 
nasákavost 

ź velmi rychlé schnutí 
2ź nízká spotøeba na m

ź základní nátìr pro linoleum 

Technická data:

Báze: 2-složkový polyuretan na vodní bázi
Doba schnutí: 1-2 hod mezi vrstvami
Náøadí k aplikaci: Bona Roller (5 nebo 11 mm)

2Spotøeba: 20-25 m /litr 
Certifikáty: EN 71-3

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.  

Bona LinoPrime

tužidlo

Bona R Creative Chips
Pro podlahy, kde je vyžadován jedineèný efekt pomocí dekoraèních chipsù. Barevné chipsy 
by mìly být rozprášeny na lakovaný èi barevný povrch podlahy, pøed jejím vytvrzením. 

Vlastnosti:

ź vytvoøí zajímavý efekt
ź zakryje opotøebení a neèistoty
ź zamaskuje nerovnosti a lokální opravy

Sùl&pepø -

Èerná&bílá -

Vlastnosti:

ź pro rychlé odstranìní starých údržbových 
produktù a neèistot

ź velmi úèinný 
ź snížené pH zabraòuje vzniku flekù po 

èištìní

Technická data:

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

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.   

Bona PowerRemove R

Bona Remove R

Vlastnosti:

ź pro odstranìní starých údržbových 
produktù a neèistot 

ź snížené pH zabraòuje vzniku flekù po 
èištìní

ź bez symbolù nebezpeènosti produktu

Technická data:

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

Bona Remove R je bìžný èistící prostøedek vyvinutý pro 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. 

Renovace a údržba

- elastické podlahy

1 kg

1 kg

1 kg
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PUR nátìr



Vlastnosti:

ź jemný, pøesto efektivní, i pøi menším 
pomìru dávkování

ź vysoce koncentrovaný
ź jemnì pìnivý

Technická data:

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

Bona Clean R50 je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický èisticí prostøedek. Je vhodný pro 
bìžné èištìní všech elastických podlah a podlah ošetøených produkty øady Bona Care 
Program. Bona Clean R50 je vhodný jak pro každodenní èištìní, tak i pro odstranìní 
intenzivního zneèištìní. Je vhodný pro použití do všech automatických èistících systémù, jako 
napøíklad Bona Power Scrubber. 

Bona Clean R50

EM701013001 

EM701020001

1 L

5 L

6

3

Renovace a údržba

Vlastnosti:

ź produkt 2v1 – èistí a poskytuje ochrannou 
vrstvu

ź zanechává odolný ochranný film na 
povrchu 

ź jemnì pìnivý

Technická data:

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)

Bona Clean R60 je jemný èistící prostøedek, rozpustný ve vodì, vhodný pro bìžné èištìní a 
ošetøení všech elastických podlah. Produkt 2v1 – èistí a zároveò poskytuje ochranný film na 
povrchu. Bona Clean R60 zanechává lehce lesklý povrch a mùže být použit pro ošetøení laku 
Bona Pure a jiných elastických podlah. Je vhodný pro použití do všech automatických 
èistících systémù, jako napøíklad Bona Power Scrubber.  

Bona Clean R60

EP550013001

EP550020001

1 L

5 L

6

3

Vlastnosti:

ź vysoká odolnost 
ź rychleschnoucí 
ź jednoduchá aplikace
ź lesk, mat

Technická data:

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

2Spotøeba: 30-50 m /litr

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. 

Bona Shield R

EP597013001

EP597020001

EP501313001

EP501320001

1 L

5 L

1 L

5 L

6

3

6

3

LESK

LESK

MAT 

MAT 

- elastické podlahy
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Pomocí unikátního èistícího systému Bona Hloubkové èištìní podlah mùžou majitelé 
podlah navrátit pùvodní vzhled svým opotøebovaným, zneèištìným a flekatým podlahám, 
aniž by byla nutná renovace. Pomocí stroje a úèinného èistícího prostøedku je odstranìna 
nejodolnìjší špína a neèistoty a podlaha vypadá jako nová. 
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44

AS3647770970 400 mm 1
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44

44

44

44

44

68



GT525213001

GT525313001

1 L

1 L

6

6

Pure / Pøírodní 

Pure / Pøírodní 

White / Bílá

Grey / Šedá

60

50

60

50

50

45

44

12

12
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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.

6 x 0,85 l

6 x 1 l

6 x 1 l

6 x 1 l

70

80 ks

480 ks



6 x 0,85 l

6 x 1 l

6 x 1 l

71

ý

80 ks

480 ks





6 x 1 l

6 x 1 l

6 x 1 l

modro-bílá

modro-bílá

73

WM700115023 



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. Sada obsahuje mop, tyè a mikrovláknové utìrky Bona 
Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro úklid mokrou metodou).  

Bona 
Commercial Mop

61 cm 

WM710013489 1

Mop pro profesionální úklid podlah ve velkých prostorech jako jsou sportovní tìlocvièny, haly 
apod. Je 153 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a taktéž teleskopickou tyè, která je dlouhá 
176 cm. Mop dosáhne i do tìžce pøístupných prostor. Sada obsahuje mop, tyè a 
mikrovláknové utìrky Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro úklid 
mokrou metodou).  

Bona 
SuperCourt Mop

153 cm 

WM710013471 1
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Bona Spray Mop stojan

Bona ES prezentaèní stojan 

AX990026 1

Bona Premium 
Microfiber Mop

CA101065 6

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

Bona ES

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

AT31120897
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Most Tower Bridge
Londýn

Bona Classic
Bona Traffic HD AntiSlip
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1 vrstva 2 vrstvy
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R
8
4
8

  masivní døevìné podlahy a masivní tvrdé døeviny a podlahové kompozitní prvky

  døevìné podlahy - masivní Lam parkety do 25 cm x 5 cm

  malé formáty - mozaika, dub apod.

  malé formáty - mozaika, buk apod.

  parketové øemeny

  špalíková dlažba RE & WE o více než 4 cm tlouš�ce

  špalíková dlažba GE o více než 4 cm tlouš�ce (prùmyslová) 1250/1500

1250/1500

/

T
ita

n

R
8
4
8
T
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Jindøich Šrámek

jindrich.sramek@bona.com

Radoslav Krajèo

karel.zerak@bona.com

Martin Sabo

Karel Zerák

Marek Houzar Karel Sluneèko

radoslav.krajco@bona.com



Bona Depo Praha, Bona Elastic System
Petr Volf
tel. +420 211 153 340
mob.: +420 601 121 682
email: petr.volf@bona.com

Bona Depo Brno, Bona Elastic System
Marek Míèek
tel. +420 211 153 340
mob.: +420 724 395 524
mail: marek.micek@bona.com
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veronika.dostalova@bona.com



Košice

Žilina

Zvolen

Nitra

Bratislava

Brno

Olomouc

Liberec

Hradec Králové

Ústí nad Labem

Plzeò

Èeské Budìjovice

Karlovy Vary

Praha

22.1.2019

23.1.2019

24.1.2019

29.1.2019

30.1.2019

31.1.2019

5.2.2019

7.2.2019

13.2.2019

14.2.2019

20.2.2019

21.2.2019

26.2.2019

12.3.2019



Semináøe a školení Bona

Chcete být lepší?

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
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Malostranská Beseda, Praha

Filozofický sál ve Starovském klášteøe, Praha



www.renovujeme-podlahy.com

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. 
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