
Lidenskap for tregulv
Etablert allerede i 1919 har Bona blitt en verdensledende aktør med et unikt system for 

behandling og vedlikehold av tregulv. Gjennom samarbeidspartnere og distributører i mer 

enn 50 land har vi en unik nærhet til markedet og de ulike aktørene innen sliping, legging, 

behandling og vedlikehold av alle typer tregulv.

Langvaring erfaring og en ekte lidenskap for tregulv gjør oss i stand til å tilby bærekraftige 

og varige resultater som imøtekommer kravene til miljøet, utøverne og profesjonelle 

forvaltere av større tregulv.
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Det beste grunnlag for 

aktiv idrettsutfoldelse 
Gulv i verdensklasse for de beste prestasjoner



Suksess bygges fra grunnen av

Når det kommer til idrett er hver minste detalj viktig for utøverne for å

kunne prestere maksimalt derfor FIBA har valgt Bona til sin eksklusive,

offisielle, tekniske partner for behandling av gulv.

På Bona tror vi at grunnlaget for den beste prestasjon er det beste underlag.

Fra utviklingen og sikkerheten i våre produkter til den ferdige gulvflaten

og vedlikeholdet av denne forventes det en standard i verdensklasse.

Det er derfor profesjonelle idrettshaller over hele verden bruker og 

setter sin lit til Bona Sportive System - et komplett program som  er

utviklet særskilt for kravene som stilles til moderne idrettsgulv.

FIBA- Det Internasjonale Basketforbundet 
FIBA er det ledende organ for basketball i verden og den eneste kompetente 

myndighet annerkjent av den Internasjonale Olympiske Komitè (IOC). FIBA Basketball 

World Cup, det mest prestisjetunge mesterskap i verden i sitt slag, arrangeres hvert 

fjerde år.

Som FIBA’s offisielle tekniske partner spiller Bona 

en viktig rolle for å sikre de aller beste

forhold og standarder når denne typen

arrangementer går av stabelen og kun det

beste er godt nok.



De strengeste krav for enhver sport 
Et idrettsgulv stiller meget spesifike krav til merking og behandling. I motsetning til vanlige

gulv er et idrettsgulv utsatt for langt større slitasje, bevegelse og punktbelastning grunnet

tempoet i moderne idrettsutøvelse. 

Gulvet må kunne absorbere støt og minimere skader uten at det påvirker andre sentrale

egenskaper som friksjon, slitasjemotstand og glans.

Idrettsgulv i verdensklasse

Høy toleranse mot ytre påvirkning og bevegelse

Optimalisert friksjons for brukernes sikkerhet

Enkle arbeids- og vedlikholdsprosedyrer
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Når det gjelder behandling av idrettsgulv har byggherren mange forhold å ta

hensyn til. Dette går på de ulike idrettsgrenene som utøves, hvor mange timer gulvet

er i daglig bruk, om andre typer aktiviteter arrangeres i hallen osv. osv.

Slike faktorer påvirker sterkt gulvets levetid og vedlikeholdsrutinene.

Offisiell Europeisk Standard 
Alle profesjonelle idrettsgulv skal tilfredsstille standardene i EN 14904-2006, den offisielle
Europeiske standarden for innendørs idrettsgulv. Denne gjelder både for behandlingen og 
for nødvendige vedlikeholdsrutiner.

Disse standardene er fastsatt for å minimere skader på utøverne samt å sikre topp 
prestasjoner.
De inkluderer krav til friksjon, støtdemping, bevegelse i gulvet og glansgrad.

Et svært viktig valg for oss
Vår klubb har både elitelag og ungdomslag på vei opp.

Vårt valg av gulvbehandlingsystem må kunne tåle

mange timers bruk hver dag og være lett å vedlikeholde.

Det er grunnen til at vi kun bruker anerkjente og 

godkjente løsninger som Bona Sportive.

Björn Göransson, 

Elite Basketball klubb, Lund Sweden 

Et idrettsgulv er laget for å bevege seg 
og fjære i takt med utøverens bevegelser

Friksjonen må være akkurat riktig.
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Bona Sportive System

Et komplett system for prestasjoner i verdensklasse
Bona Sportive System gir deg et komplett system med uovertruen kvalitet i påføring, sportsprestasjoner
og vedlikehold. Kompatible produkter gir en enklere og mer effektiv arbeidsprosess for både halleiere
og vedlikeholdspersonale.

Sluttresultatet blir et gulv optimalisert for idrett hva gjelder friksjon, glansgrad og holdbarhet.
Bonas renholdsløsninger og vedlikeholdsprogram sikrer at gulvet beholder sine opprinnelige
egenskaper i lang tid.
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Perfekt til hver kamp
Med Bona Sportive System er du sikret en flott gulvflate med perfekte spesifikasjoner
for enhver idrettsutøvelse som tilfredsstiller alle krav i hht. offisielle standarder fra de 
ulike offentlige instanser og særforbund innen idretten.

Vi garanterer perfekt friksjon og fleksibilitet med langvarig, maksimal motstandsdyktighet 
motslitasje, skader og fukt.

Maksimal holdbarhet
For å sikre at gulvet opprettholder sine opprinnelige egenskaper inkluderer Bona Sportive
System særskilt utviklede løsninger for renhold som er effektive og lette å implementere.

Bona Sportive Cleaner og Sportive Cleaner Plus fjerner skomerker, flekker, svettemerker
og fett samtidig som lakkfilmen beholdes intakt. Dette gir lengre vedlikeholds intervaller
og maksimum tid for bruk og inntjening.

En enkel og sikker prosess 
Bona Sportive System er utviklet også med tanke på håndverkeren. Full kompabilitet
mellom primer, lakk, maling, og vaskemidler gir det beste resultat på kortest tid.

Bona gulvslipemaskiner leverer et optimalt sliperesultat for påføring av overatebehandlingen.

Den korte tørketiden og merkemaling som ikke flyter ut gir rask påføring av påfølgende 
strøk med et minmum av ventetid. Ingen ekstra sliping er påkrevet etter påføring, 
noe som sparer dyrebar arbeidstid.

• Optimal friksjon

• Maksimal slitestyrke

• Optimal fleksibilitet

• Beskytter og bevarer

• Fjerner flekker og avleiringer

• Enkelt og sikkert for bruker

• Full kompabilitet

• Problemfri relakkering

• Ingen ekstra sliping
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“Det har alltid vært en glede å samarbeide med Bona. Vi vet at mange FIBA-godkjente partnere

bruker Bonas produkter til behandling av sine idrettsgulv og er svært fornøyd med det.

Basketball bør spilles på baner med de aller beste forhold og med Bona med på laget, som

tilbyr et fullt utvalg av produkter til gulvbehandling vet vi at forholdene alltid er optimale.”

Karen Strahl,

FIBA Utstyr & arrangent senter Senior Manager

“Det har alltid vært en glede 
å samarbeide med Bona”
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The Bona Sportive System 
Fra forberedelse og sliping til merking, lakkering og vedlikehold, Bona Sportive System 
tilbyr et komplett utvalg av produkter som fungerer sømløst sammen og gir resultater i
verdensklasse for ditt idrettsgulv.

En hurtigtørrende 1-komponent
vannbasert maling til oppmerking
av linjer og soner på idrettsgulv.
Finnes i 8 ulike farger

Bona Sportive Paint
Bona Sportive Cleaner er et

konsentrert, svakt alkalisk 

vaskemiddel produsert for bruk til 

daglig renhold av idrettsgulv av tre.

Bona Sportive Cleaner
Bona Sportive Cleaner Plus er et

konsentert, alkalisk vaskemiddel

laget for periodisk renhold av

idrettsgulv som fjerner avleiringer,

flekker etter fett og svette samt

forurensning som sko- og hæl 

merker. Gir gulvet tilbake sin 

opprinnelige friksjon.

Bona Sportive Cleaner Plus
Bona Sportive Primer er en
1-komponent vannbasert primer.
Den har lang åpentid som forenkler
påføringen og som sikrer jevn
innfarging av treverket med en
minimal risiko for sidebinding.

Bona Sportive Primer
Bona Sportive er en
2-komponent, vannbasert lakk
med 100% polyuretan, den er
EN14904 og DIN 18032 godkjent.
og har meget høy mostandskraft
mot merker, riper og slitasje

- Bona Sportive Halvblank
- Bona Sportive Matt

Bona Sportive 2-komp
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• Lakk

• Merking

• Lakk

• Primer

• Sliping

Behandling av idrettsgulv
med Bona Sportive System

Sliping
Idrettsgulv er ofte store og dette gir en langvarig slipeprosess.

For en raskere slipejobb leveres Bona Belt med opptil 250mm valse.

Dette kombinert med effektive zirkonium slipebånd gir rask avvirkning

og fjerning av gammel lakk og frisker opp treverket.

Bruk Bona Edge 130 til kantsliping.

Maskinens korte forsats og

ergonomiske konstruksjon gjør

jobben mindre slitsom.

Hvert lag teller
Suksess bygges på solide fundamenter. For å levere topprestasjoner spiller hvert lag i 

oppbyggingen av behandlingen av et idrettsgulv en avgjørende rolle. Fra vedheften i treverket 

og merkingen til påføringen av lakken og de påfølgende vedlikeholdsprosedyrer

•   Effektive maskiner
•   God ergonomi
•   Varige slipeartikler
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Linje og sonemarkering 
Maling brukes til å markere linjer og soner samt kantlinjer. Bone Sportive
idrettsgulvmaling tørker fort, siger ikke og gir meget godt feste for
neste lag med behandling.

Bona’s vannbaserte og hurtigtørkende maling har meget gode
utjevningsegenskaper og dekkevne, slik at èn påføring normalt
er nok. Kan overlakkes etter 1-2 timer.

Bona’s fleksible maskeringstape kan brukes til å lage både
rette og kurvede linjer. Fest i ytterpunkter og press ned med
Bona’s Pressrulle for å sikre skarpe kanter på merkingen.

Primer for et godt underlag
Idrettsgulv er utsatt for fjæring, bevegelser ved utsvelling og sammentrekning og
konstant vertikal påvirkning ved hopping og løping.

Det er således ikke nok bare at primeren har godt feste mellom treverk og lakk, den
skal også tåle disse konstante bevegelsene mellom bordgangene.

Bona Sportive Primer er lett å legge på og gir
meget god vedheft til treverket, noe som
signifikant reduserer risikoen for sidebinding.

Bona Sportive Maling
Hurtigtørkende maling for oppmerking av linjer,

soner og kanter

• Meget god vedheft
• Lett å påføre
• Redusert sidebinding

• Tørker fort
• Meget god dekkevne
• Kraftige farger

Pressrulle
Presser effektivt maskeringstapen ned uten å 

etterlatel uftbobler. Brukes stående.
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Sikrer maksimal vedheft
Mange idrettsgulv leveres i dag ferdig lakkerte. Disse gulvene må lettslipes før merking og så 

påføres et eller to topplag med beskyttende lakk.

Bona Diamant slipeartikler er særskilt produsert for sliping av fabrikklakkerte gulv sikkert og 

effektivt. De leveres på fleksible disker som beveger og tilpasser seg ujevnheter i gulvflaten og 

sikrer en jevn sliping over alt. Dette sikrer en skånsom slipeprosess hvor man unngår å slipe 

seg i gjennom fabrikklakken.

En perfekt overflate for ethvert spill
Lakk som brukes på idrettsgulv må levere den aller høyeste grad av slitestyrke og 

ripefasthet, men også fungere som en barriere mot fukt og vann. I tillegge skal friksjonen 

ivaretas slik at skade på utøverne unngås.

Bona Sportive lakk sikrer et optimalt sportsgulv for alle typer utøvelse - uten å våre for 

glett eller for trått. Produktet tilfredsstiller selvfølgelig også den offisielle standarden for 

innendørs idrettsgulv EN 14904:2006. 

Påføring gjøres med rulle, applikator eller svaber.

•   Perfekt friksjon
•   Maksimal styrke
•   Utmerket finish

•   Unike, holdbare               
     slipeartikler. 
•   Effektivt og sikkert
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Utvidet vedlikehold
Bona Sportive lakk blir ikke bare brukt som behandling, men også som en del av 

vedlikeholdet. Det må hvert år tas en befaring hvor graden av slitasje fastslås. Dersom en del 

av lakklen er slitt vekk bør gulet rengjøres, lettslipes og lakkeres et eller to vedlikeholdsstrøk. 

Så lenge man på denne måten unngår gjennomslitasje unngår man kostbar oppsliping og 

full rebehandling og merking av gulvet.

Godt ivaretatt
For å kunne holde gulvet i god stand til enhver tid, inkluderer Bona Sportive System

særskilt utviklede renholdsløsninger som er effektive og lett å bruke. Bone Sportive

Cleaner og Bone Sportive Cleaner Plus fjener flekker, avleiringer, fett og annet smuss

uten at overflaten forringes.

• Effektiv og skånsomt
   renhold
• For periodisk bruk

•   Effektivt og skånsomt                             
     renhold
•   For daglig bruk

Pleie og beskyttelse for ditt idrettsgulv

Et gulv vasket med Bona Sportive
Cleaner opprettholder standarden
over tid.
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Bona DCS 70

Bona DCS 70 har et varig Hepa filter og et patentert 2-stegs 

syklone system. Disse to funksjonene gir en dramatisk lenger 

driftstid. Dette totalt forseglede systemet med sitt unike Longo-

pack® støvposesystem forhindrer utslipp av støv også ved skifte 

av pose. Den nye Bona DCS 70 er også enklere å transportere 

takket være sin ergonomiske utforming av håndtaket og store 

transporthjul.

Bona Belt
Bona Belt er en kraftig båndsliper med et unikt system for 

skifte av slipevalsen. Leveres med 200 eller 250 mm bredde 

på valsen. Meget godt egnet for sliping av idrettsgulv. Kan 

enkelt demonteres for lettere transport og lagring. Ergonomisk 

utformet håndtak samt funksjon for heving og senking av valsen. 

Kan leveres med ekstra vekt for tung sliping samt transporthjul.

Maskiner
Bona’s maskiner er særskilt utviklet for alle typer utfordringer en gulvsliper møter i sin 

hverdag. Fra grovsliping til finsliping problemfritt og alltid med et utmerket resultat.

Bona Edge 130

Forsatsen på nye Bona Edge 130 er 100mm kortrere enn på den 

tradisjonelle 230. Dette gir lettere manøvrering, men oppretthol-

der effektiviteten og kvaliteten som Edge 230 er så kjent for med  

et enda bedre støvoppsug.
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Bona FlexiSand 1.5
Den nye generasjonen Bona FlexiSand Pro System med den helt 

nye Bona FlexiSand 1.5 revolusjonerer gulvslipingen. Bygget for 

den unike Bona Power Drive, er dette den første pussemaskin 

som effektivt kan slipe ned helt til bart treverk. Den kan beveges 

i alle retninger, noe som muliggjør utførelsen av nær sagt 

enhver oppgave enkelt og komfortabelt. Kan også utstyres med 

arbeidslampe. Støvkappe medfølger og denne i kombinasjon 

med Bone DCS 70 sørger for et tilnærmet støvfritt resultat.

Bona Power Drive
En revolusjonerende nyhet utviklet spesielt for Bona FlexiSand 

1.5. Bona Power Drive leverer effektivt og enkelt en silkeglatt 

finish, eller den kan utføre hele slipeprosessen på mindre eller 

vanskelig tilgjengelige steder. Skiven har en enkel, men robust 

konstruksjon hvor slipesektorene kontraroterer i forhold til 

hovedskiven  Perfekt til nedmatting og toppfinish men også som 

slipemaskin takket være sin effektive virkemåte.

Bona Quattro Disc & Bona Multidisc
Bona Quattro Disc er perfekt til utjevning av slag og stoppmerker 
samt fjerning av ringer etter kantemaskin. De fire slipesektorene  
øker slipetrykket og gir effektig avvirkning uten å gå på akkord 
med resultatet.
Bona Multidisc, med seks sektorer tar finsliping til et nytt 
nivå. Fantastisk glatthet og sluttresultat gjør Bona Multidisc 
til den perfekte finslipingsskiven.

Bona FlexiSand Pro System
Det allsidige Bona FlexiSand Pro System er et unikt slipesystem som leverer perfekte 
resultater  med Bona slipeartikler. Avhengig av oppgaven gjør de utskiftbare utstyrskivene 
dette til den perfekte maskin for sliping, pussing, polering og skuring - alt i èn maskin.
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Superior

Bona 8700
Varer opptil 5 ganger lenger enn tradisjonelle slipebånd/-

rondeller. Bona 8700 motstår de store påkjenningene som 

oppstår ved sliping av tepperester, egalin og gammel maling. 

De svært aggressive keramiske slipemineralene gir raskt og 

effektivt resultater. Kombinert med Bona 8300, gir den en 

perfekt, glatt gulvflate på et minimum av tid.

Premium

Bona 8300
Den optimale silikon carbid/zirkonium mix på disse 

slipeartiklene gir toppresultater - raskt. Forbedret, antistatisk 

kapasitet reduserer støvmengden i luften og forhindrer at 

lakk og malingrester setter seg fast. Innehoider selvslipende 

komponenter som gir økt levetid.

Spesial

Bona Diamond
Når man benytter Bona Diamant slipeprodukter blir sliping 

av UV-lakk og andre ekstremt harde overflater som ordinær 

sliping. Selv på disse spesielle, anti-ripe behandlede gulvene har 

diamantverktøyet fantastiske, unike egenskaper med kapasitet 

til sliping av opptil 100 m² pr rondell eller ca 12 ganger levetiden 

for en tradisjonell  sliperondell.

Bona Slipeartikler
Bona Slipeartikler er utviklet for maksimal effektivitet. Uansett hvor høye dine krav er  

leverer våre slipeartilkler utmerkede prestasjoner og perfekt resultat.
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Bona PowerScrubber 

Bona PowerScrubber er en kompakt, kraftig skrubbemaskin

for grunnrengjøring av lakkerte tregulv eller til bruk før

relakkering. Brukt sammen med Bona Deep Clean Solution,

fjerner den selv inngrodd skitt og fett rask og enkelt.

Maskinen har to kontraroterende børster som renser dypt ned i

overflaten. Rensevæsken og skitt blir effektivt suget opp i 

maskinens gråvannsmagasin.

Bona Deep Clean Solution

Et konsentert rengjøringsmiddel for tøff og dyptgående rens

av lakkerte og oljede gulv. Den unike sammensetningen gir

optimal og rask fjerning av fastgrodd skitt og merker uten å

misfarge treverket

Gulvkompagniet AS, Din Bona leverandør
Gulvkompagniet AS er norges ledende leverandør til profesjonell 

gulvsliping, legging og behandling.

Vi representerer Bona i Norge og lagerfører til enhver tid Bona’s 

produkter til behandling og vedlikehold av dine tregulv. Vi tilbyr 

også en rekke andre andre Bonaprodukter tilpasset private hjem 

og offentlig miljø. Ring oss i dag for en gulvprat.

Bona Deep Clean System
Dersom du har et lakkert tregulv kan du nå hente fram den originale glans og utseende 

med et unikt system som fjerner absolutt all skitt og fastgrodde forurensninger.
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Press rulle
Hard, elastisk gummirulle for å presse 

ned maskeringtape.

Maskeringstape for oppmerking. 

Lengde: 50 m.

Maskeringstape (25 mm) 
For maling av oppmerking. Større 

diameter gir lengre linjer pr „dypp“.

Rulle (55 mm) for merking
Ergonimisk bøyle for oppmerking. Kan 

også benyttes stående.

Bøyle for rulle (55 mm)

Bona Sportive Merkeverktøy
Maling av merkkelinjer krever nøyaktighet, omtanke og riktig verktøy. Vårt spesialverktøy 

sikrer en korrekt og forenklet prosess. 

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



Bona Rulle (45 cm)
Ekstra bred rulle for påføring av 

vannbaserte lakkprodukter.

Bøyle for rulle (45 cm)
Lettvekt aluminium bøyle.

Langskaft
Todelt langskaft med quickshift  

feste..

Applikator  (46 cm)
Skum og syntetfiber for påføring av 

vannbaserte lakkprodukter.

Håndtak (46 cm)
Håndtak for applikator (46 cm).

Verktøy og tilbehør
De beste resultater kan kun oppnås med det beste verktøy. Bona’s ruller, tilbehør og 
applikatorer er utviklet for våre produkter og gir deg med dette en enklere og problemfri 
påføringsprosess.
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