
Bona ble etablert i 1919 og er en verdensledende innovatør med et unikt system for 

tregulvbehandling. Gjennom datterselskaper og distributører har vi lokal tilstedeværelse i 

mer enn 90 forskjellige land, slik at vi kan være nær våre kunder og håndverkere.

Vårt lange engasjement og lidenskap for tregulv gjør det mulig for oss å tilby varige, 

bærekraftige resultater som oppfyller alle tregulvbehov for både profesjonelle og gulveiere. 

bona.com

Norsk importør: 

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

www.gulvkompagniet.com



Gulvsagaen fortsetter...
BONA OLJE SYSTEM – UNIK KARAKTER FOR TREGULV 

3 NYE  FARGER



Gi dine gulvvisjoner liv. Bona Oil System lar deg 
lage din egen gulvhistorie. Gjennom årene har 
flere og flere unike gulvkreasjoner blitt skapt over 
hele verden. Med Bonas nye, spennende oljer blir 
nye fasinerende gulvdesign virkelighet. Vårt 
oljesystem lar deg få frem den unike karakteren, 

enten du ønsker å oppnå den friske minimalismen 
til hvitkalkede brede planker, mørk, logde style  
parkett, eller et utseende som er så unikt som du 
er selv.

NYE TILLEGG TIL ASSORTIMENTET

Alex W. (26/08/19)

Flott produkt, lett å bruke!
Dette har fått gulvet mitt til å se nytt ut igjen. Jeg måtte forberede meg godt først, men 
gulvet ser nydelig ut.

H Keeley. Graphite (05/03/19)

Kjempefin farge. 
Jeg elsker fargen på gulvet mitt, jeg ville ha det mørk brunt og strukturen vises veldig bra gjennom.

B Clark. Umbra (11/05/20)

God kvalitet på produktet.
Alt jeg har brukt fra Bona har konsekvent vært av høy kvalitet.

OVER-LAKKBARBONA CRAFT OIL 2K

Få det sjarmerende utseendet og følelsen av et 
oljet gulv med beskyttelsen av en lakk eller 
hardvoksolje. Bona Craft Oil 2Ks unike formel, 
laget av modifisert plantebasert olje, gir akselerert 
tørketid og styrket slitestyrke.
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    RESISTENT MOT RIPER OG SKOMERKER

    RASK OG ENKEL Å PÅFØRE

    MEGET GOD METTNINGSEVNE



3 NYE FARGER

Bona tilbyr inspirasjon og veiledning basert på de 

nyeste tregulvtrendene. Fra skandinavisk lys til 

mørke tofargede effekter utvider vi kontinuerlig 

fargetilbudet vårt, i henhold til kundenes behov og 

trender. 

Nå styrker vi tilbudet vårt med tre nye farger; Misty, 

Driftwood og Provincial. Disse fargene utfyller det 

allerede allsidige Bona Craft Oil-systemutvalget, 

for å hjelpe deg med å skape slitesterke vakre gulv 

med unik karakter. 
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DRIFTWOOD

GRAPHITE CLAY

UMBRAINVISIBLE NEUTRALLIGHT GREY SAND
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Provincial 
Dreams

Bonas nye fargenyanser får oljede tregulv til å 
blomstre med skjønnhet og karakter. Fang den 
rene nordiske ånden med et disig utseende i 
nordisk Shimmer-stil, bygg et frodig paradis fra 

gulvet og opp med vår nye provinsielle farge i 
Garden Atmosphere eller omfavn den varme og 
innbydende stilen i California med Driftwood, et 
nytt tillegg til Malibu Dreams-serien.

NYTT UTSEENDE FOR  
KJÆRE TREGULV

PROVINCIAL

Enten du bor i byen, en forstad eller på landsbygda, 
lag din egen rustikke stil med Bona Craft Oil 2K 
Provincial som bringer landets drømmer til live. 
Denne fantastiske, levende trefargen fremhever 
vakkert treets struktur.

DRØMMEN OM LIVET PÅ LANDET
Part of Garden Atmosphere



Misty Morning

Salty Driftwood
DRIFTWOOD

MISTY

Fang roen i en disig morgen. Der 
naturlig appell kombineres med 
kvalitet og ro i Bona Craft Oil 2K 
Misty. 

Misty oljen gir et litt hvitkalket 
uttrykk til gulvet, et sted mellom 
et hvitt og naturlig utseende.

Tenk deg følelsen av sand mellom 
tærne og den salte havbrisen med 
Bona Craft Oil 2K Driftwood. Den 
forvitrede karakteren gir gulvene 
det sjarmerende uttrykket av tre 
som har blitt utsatt for vind, regn og 
brennende solskinn.

ROEN I EN DISIG 
MORGEN

FRA DET SALTE HAV

Part of Malibu Dreams

Part of Nordic Shimmer



Bona Craft Oil er en profesjonell treolje med 
utmerkede metningsegenskaper som gir varig 
beskyttelse mot slitasje, kjemikalier og fuktighet. 
Bona Craft Oil er egnet for tregulv i både offentlige 
og innenlandske miljøer, samt for barnemøbler og 
annet treverk.

Bona Hard Wax Oil er en naturlig olje, modifisert 
for overlegen beskyttelse av tregulv. Den gir det 
varme utseendet til et oljet gulv, samtidig som den 
gir en slitesterk, flekkbestandig overflate som er 
spot-reparerbar og lett å vedlikeholde.

BONA CRAFT OIL

BONA HARDVOKSOLJE 

Bona Traffic HD er verdens tøffeste og raskeste  
herdende lakk. Det gjør at full bruk kan gjenopptas 
bare 12 timer etter påføring og produktet er særlig 
utviklet for bruk på store og travle gulv.

BONA TRAFFIC HD

FOR EKSTRA BESKYTTELSE

Bona Oil System har et komplett utvalg av oljer, 
hardvoksoljer og kreative fargeeffekter som passer 
til alle typer tregulv. Fra tofargede kontraster, til 
iøynefallende, moderne tofargede effekter. Den  
unike formelen i Bona-oljene lar deg kombinere 

farge og kontrast i endeløse kreative løsninger for 
forskjellige bruksområder. Uansett miljø, uansett 
utseende, er Bonas oljesortiment alt du trenger for  
å skape vakre gulv med unik karakter.

KREATIVE LØSNINGER FOR  
ULIKE GULVBEHANDLINGER

OVER-LAKKBAR 



DEN NYE BONA REFRESHER FOR OLJEDE GULV

Alle oljede tregulv trenger regelmessig 
vedlikehold for å opprettholde sin motstandskraft 
og glans. Bona tilbyr nå en komplett 
vedlikeholdsløsning til deg, som du kan tilby 
kundene dine etter at du har slipt og oljet gulvet 
deres. Et vedlikeholdsprodukt som vil bidra til å 
opprettholde og gjenopprette gulvets 

opprinnelige skjønnhet og glans. Bona Refresher 
for oljede gulv er klar til bruk, hurtigtørkende og 
miljøvennlig. Lokal påpføring er mulig hvis bare 
en del av gulvet er slitt. For gulveieren er bruk og 
påføring svært enkel når den brukes med Bona 
Microfiber Mop og Bona Microfiber Pad.

DET PERFEKTE PRODUKT - GIR
NY GLANS TIL OLJEDE GULV

•   FORBRUKERPRODUKT

•  30-40 M2 REKKEVNE

•  INGEN MASKIN NØDVENDIG

• 1 TIME TØRKETID

• SPOT REPAIR

• KLAR TIL BRUK

BONA REFRESHER FOR 
OLJEDE GULV:

LOKAL PÅFØRING MULIG

ENKELÅ BRUKE

BESKYTTELSE

BESKYTTER MOT VANNSØL


