
Lag ditt eget gulv design
BONA OLJE SYSTEM – UNIKE UTRYKK FOR TREGULV 



INTRO 3

Gi dine visjoner liv. Vårt oljesystem gjør det mulig for deg å få frem den unike karakteren, 

enten du ønsker å oppnå en frisk minimalisme av hvite brede planker, en moderne vri 

på klassisk parkett eller et utseende som er like unikt som du er. Med Bona Oil 

System kan du lage din egen gulvfortelling.

Med Bonas komplette utvalg av gulvprodukter er alt mulig. Fra profesjonelle verktøy, 

maskiner og ekspertveiledning, til et bredt utvalg av tilpassede oljer. Vi har alt du 

trenger. Enten du vil oppnå unike kreative effekter, eller forlenge skjønnheten i tregulv, 

har Bona det.

OPPNÅ DET ØNSKEDE UTRYKKET

GJØR ALT MULIG MED BONA

    Komplett utvalg

    Endeløse muligheter

    Løsninger og støtte

Oljet tregulv

Den lune og naturlige  skjønn-
heten i treverk

Designtrender: fiskebens 
parkett

Lag en atmosfære: kjølig, 
skandinavisk enkelhet

Lag ditt eget
unike gulvdesign

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com
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Bonas komplette utvalg av oljer er laget av fornybare,  rå, vegetabilske materialer og inneholder 

eksepsjonelt lave nivåer av VOC. Det høye tørrstoffinnholdet og minimalt med løsemidler sikrer 

raskt en høy metningsgrad og gir sunne gulv med langvarig beskyttelse. Bona oljer er 

hovedsakelig basert på linfrø, Castor og safrantistel. Konserveringsmidler for tre med veldig 

rask/god tørk grunnet innholdet av flerumettede fettsyrer. Bona Oljer er produsert uten 

tilsetting av kobolt eller andre tungmetaller.

Takket være det lave løsemiddelinnholdet har Bonas oljer lite lukt og kan til og med brukes til 

påføring på barns leker, noe som gjør dem bedre for miljøet, hjemmet og deg.

s

BONA BÆREKRAFT

Alle Bonas produkter og løsninger er utviklet med fokus på minimal 

miljøpåvirkning og forbedret luftkvalitet for å sikre et trygt, rent og sunt 

arbeids- og bomiljø.

Fra løsemiddelfrie produkter og støvfri sliping, til utvikling av materialer 

fra naturressurser, tror vi på å gi omsorg og beskyttelse som strekker 

seg langt utover bare gulvet.

NATURLIGE LØSNINGER FOR SUNNE GULV
LINFRØ

Presset fra de modne frøene av linplanten, 

trenger denne gyldne oljen dypt inn i 

porene i treverket. Linfrø er en naturlig 

trebeskytter og gir rask tørk.  Gulning 

reduseres grunnet innholdet av umettede 

fettsyrer.

CASTOR

Pressede castorbønner gir ricinusolje  

som er fargeløs, luktfri og har lav viskositet. 

Meget lav gulningstendens.

SAFRANTISTEL

Oljen i safrantistelen inneholder 

flerumettede fettsyrer. Denne oljen gulner 

ikke.
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LØSNINGER TRINN FOR TRINN
FOR HVER TYPE GULV

Uansett type tregulv, uansett hvilket ønsket resultat, Bonas  

innovative oljesystem har alt du trenger for å få frem den unike 

karakteren til tregulvet. Vårt komplette utvalg av oljer og 

effektskapende løsninger, kombinert med maskiner og enkle 

brukerveiledninger, sikrer optimale overflateresultater. Bona  

gir nytt liv til din kreativitet.

Fra inspirasjon  
til fullførelse

    Inspirasjon og veiledning

    Lag den optimale overflaten

    Vedlikehold og pleie

Skap den ønskede, unike overflaten. Bona tilbyr 

inspirasjon og råd basert på de nyeste  trendene innen 

gulv. Fra skandinavisk lyst til mørke to-fargeeffekter, 

Bonas oljer kan kombineres eller tilpasses for å skape 

utallige toner og effekter som passer ethvert miljø.

Med en portefølje full av profesjonelle verktøy og maskiner, 

overflatebehandlinger og farger, gir Bona deg  trygghet. 

Kombinasjonen av vår innovative Bona Børste Teknologi 

og Bona Oil System gir deg kraften til å forvandle 

eksisterende tregulv og parkett til unike overflater. Støttet 

av enkle trinn  for trinn brukerveiledninger, kan du være 

sikker på et fantastisk resultat, uansett utfordring.

Med sin komplette livssyklus tilnærming utvikler Bona 

løsninger spesielt laget for pleie av tregulv. Dette lar deg 

ikke bare oppfriske, men også gjenopplive og 

gjenopprette gamle og slitte tregulv. Det er svært  enkelt 

å bruke vårt utvalg av produkter som til alt fra  daglig 

renhold til dyptgående, effektiv smussfjerning og 

gulvvedlikehold.

SKAP DEN  
PERFEKTE OVERFLATEN

DESIGN DEN  
OPTIMALE BEHANDLING

PLEIE FOR FORLENGET 
SKJØNNHET

    Farge

    Struktur

    Nyanse

    Glans

    Verktøy og støtte

    Enkelt og effektivt

    Sikre resultater

    Gjenoppliv og forfrisk

    Problemfritt vedlikehold

    Renere, friskere gulv 

DESIGN HÅNDTVERK PLEIE
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INSPIRASJON TIL UNIKE BEHANDLINGER

Bona tilbyr en inspirerende verden av muligheter i tråd med trender og designvisjoner. 

Vårt arbeide henter inspirasjon fra designindustrien, fra Pantone Color Institute til 

interiørbibelen og Elle Decoration, Bona kan gjøre gulvdrømmer til virkelighet.

DESIGN DEN OPTIMALE BEHANDLINGEN

EFFEKTER

Fra tofargede kontraster til iøynefallende, moderne to-fargeeffekter. De unike formlene i 

Bona-oljene, gjør det mulig for deg å kombinere og kontrastere farger for et uendelige utvalg 

av kreative muligheter.

STRUKTUR

Bona Brush Technology involverer stålbørster som fjerner den myke sommerveden og 

legger dybde og struktur til treets overflate. Børstene skaper et mykt organisk preg og får 

frem den autentiske trefølelsen.

GLANS

Enten det er en overflate med blank eller ultra matt glans, nesten usynlig glans du ønsker å 

oppnå. Bonas overflatebehandlinger gir deg muligheten til å skape unike overflater med varig 

skjønnhet.

    Treverkets mønster

    Unike kontraster

    Organisk følelse

    Naturlig utseende

    Beskytter og forskjønner

    Fra autentisk matt til høyglans

DESIGNDESIGN

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com
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FARGER MED ENDELØSE PERSONLIGHETER

Bona Oil System gir deg friheten til å lage et uendelig antall fargenyanser. Ved å blande eller korrigere farger, kan du lage 

ønsket nyanse, tone eller karakter, noe som resulterer i et vakkert gulv med unik karakter.

Effektene som er vist her, er skapt på børstet eikegulv og kan variere med andre treslag.

DITT UTRYKK, DITT GULV

BONA CRAFT OLJER – GRUNNFARGER

Dette gamle gulvet som er fornyet med Bona 

Hardvoksolje Silkematt, er brakt tilbake til 

fordums prakt med ny beskyttelse og glans.

ØSTERRIKE, WIEN

GRAFITT CLAY

UMBRAUSYNLIG NATURELLLYS GRÅ SAND ASHFROST
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CLAY / ASH
BØRSTET

BONA CRAFT OIL – 
BLANDETE FARGER (FORHOLD 1:1)

BONA CRAFT OILS – 
ACCENT COLOURS (1 COAT OF EACH)

UMBRA / CLAYNATURELL / ASH UMBRA / FROST

SAND / LYS GRÅ

ASH / CLAY NATURELL / FROSTASH / FROST NATURELL / UMBRA

USYNLIG / FROSTUMBRA / GRAFITT

UMBRA / SAND

USYNLIG / GRAFITT

UMBRA / ASH
BØRSTET

CLAY / FROST
BØRSTET & 
VANNBEISET

UMBRA / FROST
BØRSTET & 
VANNBEISET

GRAFITT / FROST
BØRSTET & 
VANNBEISET

GRAFITT / USYNLIG
VANNBEISET:  
FORHOLD 1:3

GRAFITT / SAND
VANNBEISET

Restaurert med en blanding av Bona Craft 

Oil, er denne restauranten klar for nye gjester.

ENGLAND, LONDON

CLAY / LYS GRÅ
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MIKS OG MATCH

Lag et bredt utvalg av effekter med Bona Oil System og Bona Nordic Tone eller Bona Rich Tone for å skape din egen 

unike nyanse, tone eller karakter.

Effektene som er vist her, er skapt på børstet eik og kan variere med andre treslag.

ENDA FLERE MULIGHETER

BONA NORDIC TONE

NORDIC TONE /  
UMBRA

NORDIC TONE /  
ASH

NORDIC TONE /  
FROST

NORDIC TONE /  
GRAFITT

NORDIC TONE /  
CLAY

RICH TONE /  
UMBRA

BONA RICH TONE

RICH TONE /  
FROST

RICH TONE /  
GRAFITT

RICH TONE /  
ASH

RICH TONE /  
CLAY

RICH TONE /  
NØYTRAL

Et kreativt gulv laget med Bona Craft Oil 2K Nøytal og overlakkert 

med Bona Traffic HD Matt for beskyttelse mot tung slitasje.

Galeri Kinsky, ØSTERRIKE
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EKSEMPLER PÅ BONA MIX COLOURS

NORDIC TONE / 
GRAFITT /  
5% SORT

NORDIC TONE / 
GRAFITT /  
1% SORT

MIKS OG MATCH

Tilfør Bona Mix Color til Bona Nordic Tone eller Bona Rich Tone for å lage dine tilpassede nyanser og unike effekter.

BREKKFARGE FOR DYPERE INNFARGING

En minimalistisk designperle er kronet med Bona Craft Oil 2K Usynlig.

ØSTERRIKE, WIEN RICH TONE /  
FROST

RICH TONE / FROST  
/ 1% SORT 

RICH TONE / FROST  
/ 2% SORT

RICH TONE / FROST  
/ 5% SORT

NORDIC TONE /  
GRAFITT

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com
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HOLDBARHET FOR TØFF BRUK

Områder med høy trafikk som travle flyplassterminaler kre-

ver raskt og effektivt vedlikehold. I tillegg til holdbare og ef-

fektivt beskyttende behandlinger som Bona Hardvoksolje 

og Bona Craft Oil 2K, inkluderer Bona Oil System enkle be-

skrivelser av utførelsen

STILMULIGHETER

Enten det er en full restaurering for et gammelt gulv eller 

beskyttelse for ny parkett, Bona har løsningene og 

inspirasjonen som gjør at du kan få frem den unike 

karakteren.

SIKKERHET I FØLSOMME OMRÅDER

Bona-produkter utvikles med fokus på bærekraft og 

sikkerhet. Bonas oljer er fornybare, laget med rå, 

vegetabilske materialer og inneholder eksepsjonelt lave 

nivåer av VOC, noe som gjør dem egnet for selv de mest 

følsomme miljøer. Fra sykehus og barnehage, til påføring på 

barneleker, Bonas produkter og løsninger utvikles med  

brukeren, gulveieren og treverket i tankene. Alle produkter 

er fri for kobolt og ketoksim.

Tilby det unike 
PROSJEKTER TIL INSPIRASJON København Internasjonale flyplass

Hjemmemiljø, Newcastle, 
England

Barnehage, Østerrike
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Bona Oil System har alt du trenger for å oppnå varige, vakre tregulv. Mens olje og 

hardvoksolje beskytter og pleier, lar vårt utvalg av farger og grunnbehandlinger deg 

lage unike toner og effekter. Bona Oil System, i kombinasjon med våre enkle og intuitive 

brukerveiledninger og steg for steg fremgangsmåter, gjør deg i stand til oppfylle dine 

gulvvisjoner på en sikker og effektiv måte.

SKAP DEN PERFEKTE OVERFLATE

HÅNDTVERK FORBEREDELSER OG OLJING, NATUR  

SLIPING

Forbered overflaten med Bona FlexiSand og Bona Power 

Drive. Start sliping med Bona Abrasives 8700, følg opp med 

Bona Abrasives 8300 og avslutt med Bona Net. Dette vil gi 

deg en perfekt glatt overflate, klar for oljeapplikasjon.

1.
OLJING

Påfør nøytral Bona olje. Bruk Bona Ullpad for maksimal 

penetrering og minimalt med ubrukt olje.

2.
POLERING

Påfør olje inntil overflaten er mettet. Polèr gulvet i alternative 

retninger ved bruke av Bona FlexiSand og en Bona Hvit 

Pad. Fjern overflødig olje med lofrie kluter straks og la 

overflaten tørke. Gulvet er da klart til bruk.

3.

STANDARD – UPIGMENTERTE OLJER

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com
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SLIPING FØR BRUK AV UPIGMENTERTE OLJER

For tregulv som skal behandles med blanke eller silkematte lakker, ikke-pigmenterte oljer 

eller hardvoks er dette slipesekvensen du skal bruke - se diagrammet for type slipemiddel 

og korn og i hvilken rekkefølge.

Tregulv er overflater med ulike egenskaper. Ved sliping av tregulv, må ulike slipemidler brukes 

for å oppnå et perfekt resultat. Bona kombinerer 100 års erfaring og avansert teknologi for 

å utvikle unike slipemidler laget med optimale materialblandinger spesielt for sliping av 

tregulv.

STANDARD – UPIGMENTERTE OLJER
STA

NDA
RD

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com
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FARGE – FOR PIGMENTERT OLJE

For tregulv som er beiset eller pigmentert, er dette slipestegene vi 

anbefaler. Se diagrammet for type slipemiddel og korn og i hvilken 

rekkefølge. Bruk Bona Diamond Abrasives som et siste skritt for en 

dypere farge og mer intens utseende.

FORBEREDELSE FOR ET FARGET GULV

FAR
GE

FARGER OG EFFEKTER

POLERING
Polèr gulvet i ulike retninger ved hjelp av en Bona FlexiSand 

og en Bona Rød Pad. Fjern overflødig olje med lofrie kluter 

straks og la overflaten tørke.

INNFARGING  

Vi anbefaler at man først oljer et område på ca 1 kvm for 

hånd før man heller oljen rett på gulvet. Heller man en dam 

med farget olje rett på et nyslipt gulv, kan det oppstå en 

skjold som kan være vanskelig å fjerne. Også når man 

senene heller olje på gulvet, bør dette alltid skje på et 

allerede oljet område og ved at man jobber seg ut derfra til 

ubehandlede partier.

Påfør ønsket farget olje tynt Bona Ullpad. Kjør så en ny 

omgang med mer olje til overflaten er fullstendig mettet.

SLIPING

Slip overflaten med Bona FlexiSand og Bona Power Drive. 

Start sliping med Bona Abrasives 8700, følg opp med Bona 

Abrasives 8300 og avslutt med Bona Diamond Abrasives. 

Dette vil gi deg en perfekt glatt overflate, klar for påføring av 

olje.

1. 2. 3.

Lag den unike overflaten. Med en enkel og intuitiv prosess kan Bona-oljer kombineres eller tilpasses for å skape utallige 

toner og effekter som passer ethvert miljø. Dette gir deg fleksibiliteten til å forbedre treets naturlige karakter og skape et 

dramatiske nytt utseende med letthet
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LAG ET GULV MED STRUKTUR FØR DU OLJER
For å skape en børstet overflate er ikke en normal slipeprosedyre nok. Med Bona unike 

børsteteknologi kan du legge dybde og struktur til en overflate før du oljer. For best mulig 

resultat anbefaler vi følgende framgangsmåte:

FORDELEN MED ET BØRSTET GULV

Bona Brush Technology skraper bort sommerveden noe gir en 

tredimensjonal effekt av treverkets naturlige struktur. Dette 

framhever konturene i treverket, og gir muligheter for unike 

gulveffekter med en forskjell.
Tynex børste
Power Drive

StrukturGrov

Bona 8700
Power Drive

Bona 8300
Power Drive

Stålbørster
Power Drive

Bona diamond
Abrasive

Medium Struktur Fin

P120P80P50
FINSLIPING FØR OLJING
Bytt tilbake til slipeskiver og avslutt slipingen med Bona 

Diamond Abrasives for en perfekt, ripefri overflate, klar for 

enhver innfarging. 

STRUKTUR 

Bytt til stålbørster på Power Drive NEB og begynn å børste 

ut sommerveden. Avslutt med NEB Tynex Brush for å glatte 

overflaten.

GROV- OG FINSLIPING

Slip gulvet på vanlig måte en Bona FlexiSand og Bona 

Power Drive NEB eller en Belt båndsliper. Start sliping med 

Power Drive NEB Bona Abrasives 8700 og følg opp med 

Bona Abrasives 8300 før du børster.

1. 2. 3.
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BONAS UTVALG AV OLJER

BONA HARDVOKSOLJE

Laget av modifiserte vegetabilske oljer, gir denne oljen 

en slitesterk, flekkbestandig overflate som er lett å ved-

likeholde. Produktet har mindre lukt enn vanlige hard-

voksoljer og inneholder ingen tungmetaller.

BONA CRAFT OIL 2K

Ytelse, allsidighet og design - få det sjarmerende 

utseendet til et oljet gulv, samt holdbarheten som 

kun av en lakk kan gi.

BONA CRAFT OIL

Bona Craft Oil er en profesjonell gulvolje med utmerke-

de metningsegenskaper, som gir holdbar beskyttelse 

mot slitasje, kjemikalier og fuktighet.

Bona Oil System har et komplett utvalg av oljer, hardvoksoljer og kreative fargeeffekter som 

passer alle typer tregulv. Uansett miljø, uansett utseende, er Bona oljeserien alt du trenger 

for å skape vakre gulv med unik karakter.

Over-

lakkbar 

med 2-komp lakk

STEIERMARK, ØSTERRIKE

Et slitesterkt gulv i en hundre år gammel borgrestaurant beskyttet med Bona Hard Wax Oil 

Silkematt.
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BONA MIX COLOUR

Bona Mix Color er en konsentrert pigmentpasta for 

vannbaserte systemer og spesielt for Bona Nordic Tone 

og Bona Rich Tone.

BONA RICH TONE

Bona Rich Tone er en forbehandling for eik. Den får 

frem en mørk, røykfylt tone som gir gulvet et snev av 

raffinement.

BONA NORDIC TONE

Bona Nordic Tone er en forbehandling for Bona Craft 

Oil for å skape den unike karakteren til et skandinavisk 

hvitvasket/lutet gulv.BADEN, ØSTERRIKE

Et unikt gulv, skapt ved hjelp av Bona Craft Oil 2K Frost og Bona Craft Oil 2K Ash. For 

ekstra holdbarhet, ble det overlakkert med 2 lag Bona Traffic HD Silkematt.

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com
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Med sine overlegne metningsegenskaper gir Bona Craft Oil en dyp beskyttelse mot slitasje, 

kjemikalier og fuktighet. På grunn av det høye tørrstoffinnholdet og de enestående 

penetrasjonsegenskapene, er det bare en enkelt påføring som kreves, noe som gjør 

behandling rask og enkel. Bona Craft Oil er tilgjengelig i 6 versjoner inkludert Nøytral, som 

takket være sin ikke-gulnende formel er ideell for lette treslag.

Bona Craft Oil er en naturlig vegetabilsk olje praktisk talt uten lukt og med betydelig senket 

VOC i forhold til tradisjonelle gulvoljer. Dette gjør det trygt å jobbe og leve med produktet. 

Bona Craft Oil er egnet for tregulv i både offentlige og hjemlige miljøer, så vel som for 

barnemøbler og annet treverk.

BONA CRAFT OIL 

    Lav glans, naturlig utseende

    Lett å reparere

    Lang åpentid

    Svært lav VOC

    Bra ripefasthet

    Lett å påføre

GRAFITT CLAYASH

UMBRA NØYTRALFROST

UTEN
KOBOLT

 

LAV
VOC

UTEN
MEKO

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com
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COBALT
FREEBONA CRAFT OIL 2K 

    Kan repareres

    Ripefast

    Rask og enkel å påføre

    Jevn innfarging

    Utmerket metning

    God motstandskraft 
 mot vann og kjemikalier

    Meget høyt tørrstoff-  
 innhold, kun 3%   
 løsemidler

Over-

lakkbar 

med lakk

Få det sjarmerende utseendet til et oljet gulv, kombinert med beskyttelsen av lakk. Bona 

Craft Oil 2Ks unike formel, laget av modifisert plantebasert olje, gir akselerert tørketid og økt 

slitestyrke. Tilgjengelig i 9 attraktive farger, men Bona Craft Oil 2K kan også blandes og gir  

med det et uendelige antall fargemuligheter som fungerer perfekt med et bredt utvalg av 

treslag, inkludert tropiske og vanligvis problematiske arter som jabot, kirsebær og valnøtt. 

Bona Craft Oil 2K leverer en vakker, holdbar, vann- og slitasjebestandig overflate som er klar 

til lett bruk etter kun 8 timer. Kan brukes bare som olje eller som overlakkert med 2-komponent 

lakk. 

GRAFITT CLAY

UMBRAUSYNLIG NØYTRALLYS GRÅ SAND

ASH

FROST

 

UTEN
KOBOLT

LAV
VOC

UTEN
MEKO
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FOR EKSTRA SLITESTYRKE DEKORMALING
BONA TRAFFIC HD

Bona Craft Oil 2K kan overlakkes med Bona Traffic HD, verdens tøffeste og raskest 

tørkende lakk for tregulv. Eksponering for høy slitasje og full trafikk kan gjenopptas etter 

kun 12 timer. Brukes på hoteller, restauranter og flyplasser over hele verden, hvor kort 

driftsstans er viktig.

BONA DECOR PAINT

Bona Decor Paint er en vannbasert maling med svært gode dekkegenskaper spesielt utviklet 

for tregulv. Den dekker i 1-2 strøk og gir et utmerket grunnlag for etterbehandling med Bonas 

vannbaserte lakker.

Perfekt for 

overlakking

Bona Craft Oil 2K

HVIT LYS GRÅ MØRK GREY SVART
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BONA HARDVOKSOLJE

    Stort utvalg av grunnfarger

    Uendelige blandemuligheter

    Forlenger brukstiden

Bona Hardvoksolje består av naturlig olje, modifisert for overlegen beskyttelse av tregulv. 

Den gir det varme utseendet til et oljet gulv, samtidig som det gir en slitesterk, flekkbestandig 

overflate som kan repareres og er lett å vedlikeholde. Den sikre og bærekraftige formelen 

inneholder ikke kobolt eller ketoksim og avgir lite lukt. Bona Hardvoksolje er enkel å bruke 

og kan påføres med en rulle, børste eller sparkel. Den er meget godt egnet for gulv med 

gulvvarme og den diffusjonsåpne overflaten reduserer risikoen for sidebinding. Tilgjengelig 

i silkematt, matt og ekstra matt. Bona Hardvoksolje er ideell for å forsegle fargen på Bona 

Craft Oil og / eller Bona Rich/Nordic Tone for forbedret struktur og farge.

SLITESTYRKE

For å opprettholde den opprinnelige skjønnheten til tregulvet ditt, vil oljebehandling forbedre 

treets utseende og følelse, samtidig som det gir den en riktig beskyttelse. For travle gulv, velg 

Bona Hardvoksolje på toppen for forlenget motstand mot slitasje, skrapemerker og fuktighet.

NØYTRAL

Glans Silekmatt Matt X-Matt

UTEN
KOBOLT
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GRUNNTONER GIR SPENNENDE EFFEKTER
Gi spennende nytt utseende til kjære gulv. Bona grunntoner Nordic Tone og Bona Rich Tone 

kan brukes alene eller blandes/forsterkes med Bona Mix Color for å oppnå et bredt spekteret 

av toner og nyanser. Kombiner med Bona Craft Oil eller en kontrastfarge for spennende 

todimensjonale effekter. For en elegant mer holdbar finish, påfør ganske enkelt Bona 

Hardvoksolje. Inspirert av de nyeste interiørtrendene, fra den svale roen i Nordic Tone 

skimmer, til den dype urbane raffinementet til Rich Tone, når det brukes som en del av Bona 

Oil System kan du lage akkurat den rette tonen til enhver stil og karakter.

Enhver historie har 
sitt eget opphav

NORDIC TONE 
/ UMBRA

NORDIC TONE /  
ASH

NORDIC TONE / 
FROST

NORDIC TONE /  
GRAFITT

NORDIC TONE 
/ CLAY

RICH TONE /  
UMBRA

RICH TONE /  
FROST

RICH TONE /  
GRAFITT

RICH TONE /  
ASH

RICH TONE /  
CLAY

RICH TONE /  
NØYTRAL
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Bona Mix Color er en konsentrert pigmentblanding for Bona Nordic Tone og Bona Rich 

Tone. Bare tilsett for å intensivere eller endre fargen på Bona Tone for å lage tilpassede 

nyanser og unike spesialeffekter. Bona Mix Color kan også brukes i Craft Oil og til og med i 

topplakken/-oljen for å tilpasse eller forsterke en nyanse

PIGMENT FOR EKSTRA DYP INNFARGING

BRING OUT YOUR FLOOR PERSONALITY WITH TONES
Bona offers an inspiring world of oil possibilities in line with trends and 

design visions. Working in close collaboration with industry influencers, 

from Pantone Color Institute and Domotex, the leading event for floor 

coverings, to the interior style bible, Elle Decoration, Bona Inspiration 

brings your wood floor dreams to life.

Bona Mix Color er en konsentrert pigmentpasta som virkelig får frem en unik 

skjønnhet.

Bona Mix Colour

SVARTMAHOGNY VALNØTT HVIT GRÅ
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Bona Deep Clean System gir bemerkelsesverdige resultater på kort tid, og gir stor verdi for 

kundenes gulv. Som en forlengelse av tilbudet en gulvsliper normalt leverer kan det her leveres 

høy kundeverdi per arbeidstid mens man bygger og opprettholder viktige langsiktige forhold.

Ved å opprette løpende kontakt med kundene ved hjelp av dette effektive vedlikeholdstilbudet, 

kan det avtales vedlikhold med jevne mellomrom. Fornøyde kunder har større sannsynlighet 

for å kontakte ”sin” håndverker som de allerede har et etablert forhold til, framfor å for å be 

om en annens tjenester.

GULVVEDLIKEHOLD - EN GREI SAK

LØNNSOMT TILLEGGSARBEID SOM GIR LOJALE KUNDER

Over tid blir tregulv slitne og kjedelige av slitasje og smuss som raskt bygger seg opp. For 

å tilbakeføre den vakre, naturlige glansen har Bona utviklet et unikt system designet spesielt 

for tregulv. Ved å bruke Bona PowerScrubber sammen med den spesialformulerte Bona 

DeepClean W, kan du nå dypt nede i overflaten og fjerne selv de mest gjenstridige smuss-, 

skitt- og skomerker. Systemet som hverken, støver, støyer eller lukter nevneverdig, kan 

utføres mens lokalene de er i bruk. Dette sikrer det en rask arbeidsprosess - alt på mindre 

enn en dags arbeid.

Regelmessig renhold og vedlikehold er nøkkelen til forlenget levetid for gulv, men tregulvets 

organiske natur krever spesiell omsorg. Fra såpe og rengjøringsmidler som en del av en 

anbefalt regelmessig rengjøringsrutine, til oljer, voks og dyprensløsninger for å bevare og 

forlenge levetiden til tregulv. Bonas produkter renser, vedlikeholder og beskytter med et 

komplett pleieprogram.

PLEIE FOR VARIGE, VAKRE GULV

PLEIE

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.com



PLEIE 47PLEIE46

Tregulv kan etter hvert bli slitne og kjedelige av slitasje og smuss. Bona har utviklet et unikt 

system designet spesielt for tregulv for å bringe tilbake den vakre, naturlige glansen,

Når du bruker Bona PowerScrubber sammen med spesialproduktet Bona DeepClean W, når 

du dypt ned i treverket og fjerner selv den tøffeste smuss, skitt og skomerker. Uten å måtte 

tømme lokalene for personale, sikrer det en rask arbeidsprosess - alt på mindre enn en dags 

arbeid.

    For innendørs lakkerte og oljede gulv

    For utendørs terrasser

    For bruk med Bona DeepClean W

Når oljefilmen på et tregulv begynner å bli tynn og mangler glans, er det på tide å fylle på. 

Etter en grundig dyprens med Bona PowerScrubber og Bona DeepClean W er overflaten 

klar for et nytt lag beskyttende Bona Oil Care. Bruk Bona FlexiSand og Bona Wool Pad, 

optimale verktøy for rask og effektiv påføring og for å gi gulvets overflate liv igjen.

VEDLIKEHOLD GULVET

    Enkelt og ergonomisk

    Kraftig og effektiv

    Gjenoppretter original glans og utseende

BESKYTTELSE

FORBEREDELSE

VEDLIKEHOLD GULVET
Vedlikehold av gulv – en enkel sak

Før EtterFør Etter
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LØSNINGER FOR ALLE TYPER VEDLIKEHOLD

BONA OIL SOAP

Bona Oil Soap er et vegetabilsk oljebasert 

vaskemiddel for hyppig rengjøring og 

vedlikehold av oljede tregulv. Bona Oil 

Soap gir næring til overflaten og etterlater 

en tynn film som kan poleres for økt 

glans.

BONA DEEPCLEAN W

Dette konsentrerte vaskemidlet er meget 

velegnet for grundig, dyp rengjøring av 

lakkerte og oljede tregulv samt utendørs 

terrasser. Den unike formelen gir optimal 

rengjøringeffekt og fjerner gjenstridige 

skomerker uten fare for skade på treverket.

BONA WAX OIL W

Bona Wax Oil W er et vedlikeholdsprodukt 

primært for Bona Hardvoksolje. Produsert 

av et konsentrat av naturlige oljer og voks, 

inneholder det mindre enn 2% løsemidler. 

Kan også brukes på Bona Craft Oil eller 

andre oljede gulv, der økt beskyttelse mot 

vann og søl ønskes.

BONA OIL CARE

Bona Oil Care er en hurtigtørkende 

vedlikeholdsolje som beskytter og 

gjenoppliver tidligere oljede tregulv. Den 

lite viskøse, unike blandingen av 

forskjellige vegetabilske oljer har utmerket 

penetrasjonsevne og gir veldig lite lukt. 

Etterfyller porene i treverket for langvarig 

beskyttelse.

Tregulv trenger tilpasset behandling for et langt og vakkert liv. Feil valg av rengjøringsmidler 

kan raskt resultere i et slitt, kjedelig og i verste fall ødelagt uttrykk.

Bona Oil Såpe fjerner skitt fra overflatene skånsomt, men likevel effektivt, og etterlater 

gulvene rene og oppfrisket. Produktet er egnet for både maskinell og manuell rengjøring og 

gir enestående ytelser uten bruk av skadelige kjemikalier. Bona Wax Oil W er et 

vedlikeholdsprodukt primært for voksede gulv. Med sitt Innhold av naturlige oljer, voks og 

mindre enn 2% løsemidler kan det også brukes på oljede gulv der det er nødvendig med økt 

beskyttelse mot vann og søl.

Bona Cleaning Pad med mikrofiber rengjør skånsomt og effektivt

Oljede gulv må behandles riktig

    Lenger levetid

    Raskt og enkelt

    Fornyet glans

RENT OG OPPFRISKET I EN FEI
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BONA DISTRIBUTION SUPPORT

MODULBASERTE & 
TILPASSEDE REOLER
Plasseffektiv produkteksponering og opti-

mal plassstyring med modulære og kom-

munikative skjermer for den mest effektive 

planleggingen.

MARKEDSFØRING & 
AKTIVITETER

Instore og online kundestøtte med en 

pedagogisk tilnærming, samt vanlige 

verdiskapende kampanjer.

OPPMERKSOMHET & 
KOMMUNIKASJON

Hylleenheter med muligheter for tydelige 

og effektfulle kampanjemeldinger.

EKSEMPELVIFTER

Salgsverktøy som er enkle å bruke og 

forstå, guider kunden til å ta den riktige 

beslutningen.

Bona utvikler ikke bare og tilbyr optimale, bærekraftige tregulvløsninger. Vi leverer også 

iiøynefallende og oppsiktsvekkende visningsreoler for enkel oversikt og eksponering av 

produkter og kategorier for butikker og distribusjon. Sammen med bruksklare hylleenheter 

og interaktive skjermer, leverer Bona også kampanjemateriell, instruksjoner, valg av verktøy 

og brukerveiledninger noe som forenkler kundebeslutninger og påvirker kjøp.
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Bona ble opprettet i 1919 og er en verdensledende innovatør med et unikt system for 

legging, sliping, behandling og vedlikehold av tregulv. Gjennom datterselskaper og 

distributører har vi lokal tilstedeværelse i mer enn 90 forskjellige land slik at vi kan være nær 

kundene og håndverkerne våre.

Vårt lange engasjement og lidenskap for tregulv gjør oss i stand til å tilby varige, bærekraftige 

produkter som tilfredsstiller alle gulvbehov for profesjonelle og gulveiere.

Bonas produkter distribueres i Norge av

Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www. gulvkompagniet.com


