
Bona SuperSport System for sportsgulv

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

gulvbehandling. Gjennom datterselskaper og distributører har vi lokal tilstedeværelse i mer 

enn 90 land, noe som gir unik nærhet til våre kunder og håndverkere.

Vår langvarige satsing og lidenskap for tregulv gjør at vi kan tilby varige, bærekraftige 

resultater som oppfyller alle gulvbehov for både fagpersoner og gulveiere.
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DET BESTE GRUNNLAG FOR DE BESTE YTELSERNorsk importør: 

Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no  

www.gulvkompagniet.com
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GULVBEHANDLING FOR TOPP PRESTASJONER

SERTIFISERING OG GODKJENNING I TOPPKLASSE

FIBA er det verdensomspennende styringsorganet for basketball. De er den eneste 

autoriteten i sporten og er anerkjent av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Som 

offisiell teknisk partner for FIBA spiller Bona en viktig rolle i å sikre de høyeste standardene 

innen idrettsgulv for arenaer som olympiske stadioner og profesjonelle ligaarenaer.

FRA LAKK TIL MASKINER OG VERKTØY 

Bona SuperSport systemet gir en komplett løsning for påføring, ytelse og vedlikehold. 

Våre fullt kompatible produkter og tjenester tillater en raskere og enklere arbeidsprosess 

for håndverkeren. Sluttresultatet er en optimalisert overflate når det gjelder sklisikkerhet, 

glansnivå og holdbarhet. Bonas rengjørings- og vedlikeholdsløsninger sørger for at 

gulvets originale egenskaper bevares lenger.

ENKEL PROSESS, TOPP RESULTAT

Bona SuperSport System er utviklet med tanke på brukerne. Fra primere og lakk til 

vedlikehold og rengjøringsmidler, alt er utviklet med full kompatibilitet i tankene for å sikre 

de beste resultatene på minimal tid.

Bonas effektive slipemaskiner gir maksimal glatthet, mens vår hurtigtørkende Bona 

SuperSport Line Paint muliggjør påføring av flere lag med minimal ventetid. Ingen ekstra 

sliping er nødvendig etter påføring, noe som sparer dyrebar tid under arbeidsprosessen.

BONA SUPERSPORT PRODUKTER

    LANG HOLDBARHET

    GODKJENT FRIKSJON FOR SIKKERT SPILL

    ENKEL BRUK OG VEDLIKEHOLD

Topp prestasjoner kan kun oppnås under optimale forhold. Med sin langvarig erfaring 

innen behandling av idrettsgulv fortsetter Bonas komplette utvalg av løsninger å vokse 

for å møte de økende utfordringene gulvpleie for topp ytelse gir. Fra nasjonale toppligaer 

og multisporthaller til konstruerte basketballbaner i tre og spenstige håndballflater - Bona 

SuperSport slår bransjens krav og overgår forventningene.

Bona tror på å sette det beste grunnlaget for ytelse i øverste etasje. Fra arbeidsprosessen 

og sikkerheten til våre produkter, til ferdige overflater og vedlikeholdet av dem, kan det 

forventes intet mindre enn standard i verdensklasse. Derfor setter profesjonelle arenaer over 

hele verden sin lit til Bonas SuperSport System - et komplett program med produkter og 

tjenester utviklet spesielt for å oppfylle kravene til moderne tregulv og elastiske sportsgulv.

MIAMI VICE COURT 

www.gulvkompagniet.com www.gulvkompagniet.com
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Forebyggende vedlikehold er nøkkelen til lang levetid for alle 

sportsgulv. Bona SuperSport System har alle nødvendige 

verktøy for effektiv pleie av sportsgulv, fjerner merker, flekker, 

svette og fettoppbygging på en gang.

SÆSKILTE KRAV TIL SPORTSGULV 

Med Bona SuperSport-systemet er det ikke behov for  å 

kompromisse når det gjelder stil eller visuelt uttrykk på tre 

eller elastisk gulv. Bona tilbyr et bredt utvalg av, blandbare 

farger for å hjelpe deg med å oppnå et bredt utvalg av 

visuelle uttrykk.

VISUELT UTTRYKK SPESIFIKASJONERSKLI SIKKERHET ENKELT VEDLIKEHOLD
Vi i Bona tror på å legge det beste grunnlaget for gulv. 

Ingenting mindre enn standarder i verdensklasse kan 

forventes, og det er derfor Bona er godkjent og sertifisert av 

ledende organisasjoner. Alle profesjonelle sportsgulv må 

overholde retningslinjene i EN 14904: 2006, den offisielle 

europeiske standarden for innendørs sportsgulv.

Idrettsgulv krever oppmerksomhet på friksjonen for å sikre 

korrekt feste. Riktig sklisikring og friksjon er et viktig tiltak for 

å forhindre skader. Bona SuperSport System er spesielt 

designet for områder som krever ekstra sikkerhet.

RENOVERING
Bona gjør renovering enkelt og raskt. Ved å bruke våre 

effektive slipemaskiner, slipemidler og støvsugere, slipes 

gulvet ned til bart treverk og blir deretter behandlet utvalgte 

produkter til det oppnår utseendet og beskyttelsen det har 

behov for og fortjener - spesielt utviklet for sportsgulv.

Et sportsgulv stiller veldig spesifikke krav til lakk og utførelse. 

I motsetning til vanlige tregulv er sportsgulv utsatt for intense 

støt, bevegelser og krav til fleksibilitet grunnet tempoet og 

kravene i moderne idrett.

HOLDBARHET

www.gulvkompagniet.com www.gulvkompagniet.com
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ET KOMPLETT SYSTEM

TRE

GULV

FLEKSIBLEGULV

Bonas Program for fleksible gulv er et svært effektivt program for renovering og 

vedlikehold av elastiske gulv. Effektiv kraft og tung trafikk er alle en del av spillet for 

idrettsgulv. Holdbarhet og spesiell pleie, fra sklisikre behandlinger til beskyttende belegg, 

er avgjørende for å sikre at idrettsgulvet beholder konkurransefortrinnet.

    LANG HOLDBARHET

    SKLISIKKERT MED RIKTIG FRIKSJON

    ENKEL BRUK OG VEDLIKEHOLD

Idrettsgulv stiller svært spesifikke krav til overflaten. Bona Supersports effektive løsninger 

tillater en jevnere og enklere arbeidsprosess for håndverkeren. Den ferdige overflaten er 

optimalisert for idrettsutfordringer både hva gjelder sklisikkerhet, glansnivå og holdbarhet. 

Bonas rengjørings- og vedlikeholdssystem sørger også for at gulvets originale egenskaper 

beholdes gjennom hele levetiden. 

Holdbare og lette å vedlikeholde, elastiske gulv finnes i mange moderne sportsanlegg og har 

vokst i popularitet. Takket være Bonas innovative program kan også disse fornyes. Bonas 

løsninger tilbyr allsidighet og designfrihet i renovering, samt effektiv beskyttelse og vedlikehold 

for elastiske gulv.

www.gulvkompagniet.com www.gulvkompagniet.com
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1.

2.

3.

4.

SUKSESS BYGGES LAG FOR LAG
Suksess er bygget på et sterkt fundament. For å levere topp ytelse spiller hvert lag på 

idrettsgulvet en avgjørende rolle - fra vedheft på treverket og maling av linjemarkeringer, via 

påføring av primer og lakk til riktig vedlikeholdsprosedyrer.

BRUKSOMRÅDER

FLERBRUKSHALLER

IDRETTSHALLERSKOLER

SPESIALISERT IDRETT

Idrettsgulv har en rekke typer konstruksjoner og overflater. Alle idretter er avhengige av korrekt 

type bane og gulv for et perfekt spill. Gulv må møte behovene til idrettsutøvere innen alt fra 

basketball og badminton til vektløfting og turn. Videre er det forskjellige løsninger avhengig av 

halltype. Fra skoler og treningsfasiliteter til arenaer, multisporthaller og andre innendørs rom 

dedikert til sport, enten det er på heltid eller deltid, gulvene må oppfylle alle slags krav. Uansett 

krav eller aktivitet, holder Bona SuperSport System deg dekket og gir deg den optimale 

overflaten. Vår komplette kompatibilitet med primere, overflater, maling og rengjøringsmidler 

sørger for de beste resultatene på et minimum av tid.

LAG 2: LAKK
Sportslakken gir beskyttelse mot slitasje og støt, samt motstand mot 
fuktighet og vann.

LAG 3: MALING
Bona tilbyr et bredt spekter av farger med korrekt RAL kode for 
forskriftmessig merking av gulvet.

LAG 1: PRIMER
Primer gir sterk vedheft mellom treverket og lakken. Det gir også holdbarhet  
og nødvendig fleksibilitet for å tåle bevegelser i gulvplankene.

LAG 4: LAKK
Det andre laget med sportslakk gir ekstra beskyttelse mot tung trafikk og 
slitasje på gulvet. Flere lag kan legges på avhengig av trafikken på gulvet.

GULVFLATEN
Sportsgulv må være helt glatte og jevne for å forhindre skader. Bona-
maskiner og slipemidler leverer effektivt den glatteste overflaten.

Denne prosedyrebeskrivelse gjelder ubehandlet eller nedslipt gulv.  
Detaljerte instruksjoner er tilgjengelig på www.bona.com

www.gulvkompagniet.com www.gulvkompagniet.com
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Denne lakken gir overflaten den ultimate beskyttelse. Den er i stand til å håndtere 

bevegelse, samtidig som det beskyttes mot vann, slitasje og generell daglig slitasje. Både 

hensynet til glansnivå og sklisikkerhet ivaretas på en perfekt måte.. Bona SuperSport HD 

sørger for optimal sportsytelse ved at den verken er for stiv eller for glatt.

Bona SuperSport HD er en førsteklasses to-komponent vannbasert gulvlakk, spesielt 

utviklet for profesjonell bruk på tregulv. Det gir en tøff polyuretanoverflate med høy kvalitet 

med en klar, ikke-gulnende formel. Lakken er produsert i samsvar med Europeiske 

BONA SUPERSPORT HD

   UTMERKET SLITE-,  RIPE- OG KJEMISK RESISTENS

    MEGET LAV INNENDØRS EMISJON

    HOLDBAR FOR SPORT OG EVENT

standarder for innendørs idrettsgulv, og gir enestående slitasjeegenskaper og kjemisk 

motstand. Videre anbefales den av International Basketball Federation (FIBA) for det 

høyeste nivå av internasjonale konkurranser, inkludert de olympiske leker.
PREMIUM BESKYTTELSE 2K

MULTI 
ARENA

SPORT & 
EVENT

www.gulvkompagniet.com
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Bona SuperSport ONE er en en-komponent idrettslakk med 2K ytelse. Den har oksygen 

tverrbindingsteknologi for holdbarhet og utseende. Denne førsteklasses vannbaserte 

gulvlakken er spesielt utviklet for profesjonell bruk på sportsgulv i tre. Lakken gir en tøff, 

polyuretanoverflate, fyldig og med høy motstandskraft.

BONA SUPERSPORT ONE

    1K ENKELHET MED 2K PRESTASJONER

    LAV INNENDØRS EMISJON

    FIBA GODKJENT FOR TOPPIDRETT

Bona SuperSport One er produsert i samsvar med den europeiske standarden for 

innendørs idrettsgulv for sikker bruk med lave innendørs utslipp. Videre er den FIBA 

godkjent for konkurranser på toppnivå, noe som bare sikrer de beste standardene for 

ytelse.

PREMIUM BESKYTTELSE 1K

UNIK
FOR SPORT

www.gulvkompagniet.com
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Bona SuperSport Pure HD er et hardelastisk og slitesterkt PUR-belegg for behandling av 

elastiske gulvbelegg i idrettshaller. Med sin vannbaserte, klare, ikke-gulende formel gir den 

langvarig overflatebeskyttelse mens den gjenoppretter utseende, sikker friksjon og 

forenkler rutinemessig vedlikehold.

BONA SUPERSPORT PURE HD

    TØFF PUR BESKYTTELSE

    RASK TØRK OG HERDING FOR MINIMAL NEDETID

    OPTIMALE PÅFØRINGS- OG BRUKSEGENSKAPER

TØFF
BESKYTTELSE

FLEKSIBEL BESKYTTELSE

www.gulvkompagniet.com



BONA SUPERSPORT 17BONA SUPERSPORT16

Maling gir et idrettsgulv karakter. Bona SuperSport Line Maling er en spesialisert to-

komponent merke- og dekormaling for bruk på innendørs sportsgulv. Den er også egnet 

for soner, linjemarkering og logoer. Det gir suveren dekkevne, utjevning og god vedheft for 

neste behandling.

Bona SuperSport Line Maling er utviklet for bruk med Bona SuperSport System for både 

tre og elastisk gulv, og er ditt førstevalg når du leter etter førsteklasses sportsgulvmaling. 

Tilgjengelig i ti livlige, blandbare farger, og oppnå et bredt utvalg av forskjellige nyanser og 

nyanser.

BONA SUPERSPORT LINE MALING

    2 TIMER TØRKETID

    50% RASKERE I GANG MED NESTE STRØK

    MEGET GOD DEKKEVNE

TRE &
FLEKSIBELT

LINJEMARKERING

FARGER STANDARD, LINJEMARKERING

SVART

RAL: 9005 

MØRK BLÅ

RAL: 5010

LYS BLÅ

RAL: 5012

LYS GRØNN

RAL: 6018 

RØD

RAL: 3000

ORANGE

RAL: 2004

GUL

RAL: 1021

HVIT

RAL: 9016 

MØRK GRØNN

RAL: 6029

FIOLETT

RAL: 4008

Med Bonas system for fleksible gulv kan du også skifte farge på hele gulvet eller dele det 

inn i ulike soner med ulik farge. I vårt standardsortiment for maling av fleksible gulv finnes  

10 attraktive grunnfarger eller du kan få laget din egen etter oppgitt RAL kode. 

Se https://gulvkompagniet.com/fleksible%20gulv/idrettsgulv.html for mer info.

Bømlohallen

Renovert 2020

Bona Elastisk system

Før  Etter

www.gulvkompagniet.com
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Idrettsgulv skal kunne bøyes når de utsettes for vertikale støt. Legg så horisontal bevegelse, 

naturlig ekspansjon og sammentrekning til ligningen og resultatet blir mye belastning på 

overflatebehandlingen. Dette betyr at primeren trenger sterk vedheft og seighet for å 

forhindre at gulvflaten sprekker og beveger seg.

BONA SUPERSPORT PRIMER

    REDUSERT RISIKO FOR SIDEBINDING

    MEDIUM INNFARGING AV TREVERKET

    LETT Å PUSSE NED

Bona SuperSport Primer er en en-komponent vannbasert primer for ubehandlede  og 

nedslipte idrettsgulv i tre. Den gir utmerket vedheft og har viktige sidebindingsreduserende 

egenskaper for å skape et optimalt grunnlag for videre behandling og linjemarkeringer. 

Den er laget av en polyuretandispersjon bestående av 70% fornybare råvarer. Med lav 

dampgjennomtrengelighet har den en dempende effekt på tre, noe som reduserer effekten 

av plutselige klimaendringer i en idrettshall. Bona SuperSport Primer har i likhet med alle 

Bonas lakkprodukter svært lavt VOC og emisjon under bruk.

REDUSERT
RISIKO FOR SIDE-

BINDING 

GRUNNBEHANDLING

www.gulvkompagniet.com
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VINNERLAGET

BONA SUPERSPORT 
PURE HD

BONA SUPERSPORT 
LINE PAINT

BONA SUPERSPORT 
ONE

BONA SUPERSPORT 
HD

  Holdbar beskyttelse

  Rask tørk

  Dekker meget godt

  Sparer tid

  Høy slitestyrke

 Lav innendørs emisjon

  Utmerket slitestyrke 

  Meget lav innendørs emisjon

Et hardelastisk og slitesterkt PUR belegg 

for behandling av elastiske gulvbelegg i 

idrettshaller.

En spesialisert to-komponent linje-

markeringsmaling for bruk på tre- og 

elastiske sportsgulv.

En en-komponent, vannbasert idretttslakk 

med oksygen-herdingsteknologi for 

holdbarhet og utseende.

En førsteklasses, to-komponent 

vannbasert lakk spesielt utviklet for 

profesjonell bruk på tregulv.

BONA SUPERSPORT 
CLEANER

BONA LAKKSVABER
40, 60 0g 75 CM

BONA SUPERSPORT 
DEEP CLEAN

BONA SUPERSPORT 
PRIMER

  For daglig bruk på alle gulv

  Lav emisjon

  Fin for større flater

  40% tidsbesparelse

  Avfetter gulvet

  Fjerner hælmerker

  Redusert risiko for sidebinding

  Middels treinnfarging

Bona SuperSport Cleaner er skånsom mot 

overflaten, men fjerner effektivt fett og 

smuss uten å etterlate en glatt eller fet film.

Kvalitetsvaber for store områder. Meget bra 

for å opprettholde høy påføringshastighet.

Fjerner hælmerker og håndballklister, samt 

oppbygging av kroppsfett og andre 

forurensninger.

En vannbasert grunning for ubehandlede  

og nedslipte idrettsgulv i tre.

www.gulvkompagniet.com www.gulvkompagniet.com
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Valsebredde:    200 mm

Slipebånd:     750x200 mm

Motor:       3,7KW, 230V, 50 Hz (4 Hk)

Vekt:     85kg

Omdreininger:  1800-2050 rpm

SPESIFIKASJONER

Store sportsgulv innebærer ofte en lang, tidkrevende slipeprosess. Bona Belt UX, en 

kraftig båndsliper med enorm kraft, gjør enhver jobb raskt og enkel. Bona Belt UX gir deg 

en overlegen slipeopplevelse fra det øyeblikket du senker valsen og tar utfordrende 

gulvjobber som store områder eller ujevne gulv og plankegulv, med utmerkede resultater 

på et minimum av tid.

    HØY VEKT FOR KRAFTIG SLIPING

    TO HASTIGHETER

    MEGET EFFEKTIV AVVIRKING

KRAFTIG
SLIPING

SLIPE IDRETTSGULV

SLIPING

BONA BELT UX

www.gulvkompagniet.com
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SPESIFIKASJONER

BRUKSOMRÅDER

BONA FLEXISAND 1.9

Bona FlexiSand 1.9 er en kraftig maskin som kan utstyres med en rekke utstyrskiver for 

utføring av et bredt utvalg av gulvbehandlingsjobber. F.eks. sliping ned til bart treverk, 

finsliping, sliping av elastiske overflater og betongsliping.

Motor:    1,25KW, 230V, 50Hz

Rondellstørrelse:   178 mm

Motorhastighet:   3000 rpm

Total vekt:   14,4kg Bona Edge UX 130

   15,4kg Bona Edge UX 220

Slipearmhøyde:   58 mm

Støynivå:   92 dB (A) max

SPESIFIKASJONER

• For sliping av kanter på alle typer tre- og parkettgulv. 

Også for bruk på vanskelig tilgjengelige og mindre 

områder.

BRUK

BONA EDGE UX

Bona Edge UX er utviklet i samarbeide med profesjonelle utøver innen gulvsliping for å 

skape en trygg og effektiv maskin. Maskinen har stor kapasitet, tilfredsstiller de siste krav 

innen brukersikkerhet og har en robust konstruksjon.

Spenning (+/- 5%):  230V~ 

Frekvens:   50 Hz 

Styrke:    1,9 kW

Skivehastighet:   147 rpm 
(ubelastet)  

Total vekt:   50kg

Skivediameter:   407mm (16”) 

Høyde/bredde/lengde:  1170mm/ 490mm/ 640mm 

• For et bredt spekter av områ-

der. Utvid bruksområdet med 

forskjellige typer skiver for Bona 

Power Drive Connect.

www.gulvkompagniet.com
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BONA DIAMANT BLADER

Bona Diamant Blader for elastisk gulvstripping, tilbyr en 60% raskere strippeprosess enn 

tradisjonelle metoder. Denne sikre og greie metoden er fri for kjemikalier og krever mindre 

vann.

BONA POWER DRIVE CONNECT

Bona Power Drive Connect, (tidligere NEB) kombinert med Bona FlexiSand 1.9, lar deg 

bytte mellom tradisjonelle slipeskiver og spesialutviklede børster etc. Med den 

spesialdesignede klikkmonteringen er det raskt og enkelt å bytte.

BONA ERGOEDGE

Bona ErgoEdge lar deg pusse bredere og nærmere vegg enn noen gang. Takket være de 

178 mm store buede sektorene kan du utføre 90% av all kantsliping stående. Bona Ergo 

Edge minimerer arbeidet med kantsliper når du sliper hjørner, trapper og bak radiatorer.

BONA SLIPESKIVER

Bona slipeskiver sørger for økt kraft for utmerket ytelse ved sliping av bar tre ved bruk i 

kombinasjon med Bona slipemidler.

BONA POWER DRIVE CONNECT FAMILIEN 

FOR 
POWERDRIVE 

CONNECT

FOR 
POWERDRIVE 

CONNECT

FOR 
POWERDRIVE 

CONNECT

    SETT MED 4 CLICK-ON SLIPESEKTORER

    FOR GROV-, MEDIUM- OG FINSLIPING

    KRAFTIG, TANNHJULDREVEN SKIVE

    FOR FLERE TYPER CLICK-ON VERKTØY

    SETT MED 4 SEKTORER MED DIAMANT BLADER

    SLIPING/RUBBING AV FLEKSIBLE GULV

    SETT MED 4 CLICK-ON 178MM SLIPESEKTORER

    ERGONOMISK, STÅENDE KANTSLIPING

www.gulvkompagniet.com www.gulvkompagniet.com
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BONA NET KERAMISK

Designet for mellomsliping eller fjerning av 

fugefyllstoffer, for eksempel Mix & Fill Plus, 

med minimal risiko for tilstopping.

SLIPEMIDLER FOR IDRETTSGULV

BONA PLATINUM 8700

LEVERES I:

Bånd (mm): 200 x 750, 250 x 750

Rondeller (mm): 100, 125, 150, 178

Korninger: P 36 og P 50

Materiale: Keramisk

Veldig aggressivt og varig slipemiddel for 

fjerning av gamle, harde lakker.

BONA GREEN 8600 

LEVERES I:

Bånd (mm): 200 x 750, 250 x 750

Rondeller (mm): 150, 178

Korninger: P 36 - P 120

Materiale: Keramisk og aluminium oksyd

For grov og middels sliping. Langvarig, tøff 

på gamle overflater, men med veldig lite 

oppriping.

BONA BLUE 8300 

LEVERES I:

Bånd (mm): 200 x 750, 250 x 750

Rondeller (mm): 100, 125, 150, 178

Korninger bånd: P 16 - P 120

Korninger rondeller: P 16 - P 150

Materiale: Silikon karbid

Effektivt slipemiddel der det ikke er behov 

for ekstra tung sliping, som opprettholder 

optimal styrke gjennom hele levetiden.

BONA DIAMANT 

LEVERES I:

Rondeller (mm): 125, 150

Korninger: P 80, P120, P240

Materiale: Diamant

Pussing av frabrikkpåført UV lakk før 

overlakkering. Finsliping av treverk 

og fleksible gulv

LEVERES I:

Rondeller (mm): 150, 178

Korninger: P 80, P 100, P 120

Materiale: Keramisk

Bona Abrasives familien er de mest aggressive og holdbare slipemidlene 

i bransjen, og oppnår den beste overflaten for priming eller etterbehandling 

uten å ofre glatthet. Antistatiske egenskaper frastøter støv fra overflaten 

og forhindrer støvansamling for økt levetid, samtidig som maskinen 

støvsuger bedre og fungerer optimalt.

www.gulvkompagniet.com www.gulvkompagniet.com
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Bona SuperSport ONE

BONA LAKKSVABER

Bona SuperSport HD

 – ELLER –

For å imøtekomme de høye kravene ved sliping av idrettsgulv, tilbyr Bona to unike 

slipeløsninger: Bona Diamond Abrasives for uovertruffen finsliping før linjemarkering, og 

Bona Abrasives 8700 for overlegen sliping ned til det bart treverk. Bona 8700 gir aggressiv 

sliping, balansert med skånsomhet mot treverket. Kvaliteten er perfekt for idrettsgulv, fordi 

den effektivt fjerner overflatebehandlingen uten å forårsake riper eller fiberreisning. Bona 

Diamond Abrasives og Bona FlexiSand danner en unik sammensetning som gir utmerket 

vedheft for toppstrøket med lakk.

OVERFLATE PREPARERING

FABRIKKLAKKERTE GULV

NY INSTALLASJON

FS & POWER DRIVE

Diamant
G240

POWERSCRUBBER

Bona 
SuperSport 
Deep Clean

Bona 
SuperSport 

HD

BONA RULLE

UBEHANDLET/NEDSLIPT TREVERK

ALLE TYPER LAKKERTE IDRETTSGULV AV TRE

VEDLIKEHOLDSLAKKERING

Diamant
G240

Bona 
SuperSport 
Deep Clean

Bona 
SuperSport 

HD

FS & QUATTRO DISCPOWERSCRUBBER BONA LAKKSVABER

GROV

BELT/FS & POWER DRIVE BELT/FS & POWER DRIVE FS & QUATTRO DISC

8700
G36-50

MEDIUM FIN

Net 
Keramisk
G100-120

8300 or 8600
G60-80

BONA RULLE

Bona 
SuperSport 

Primer

NEDSLIPING
GROV

BELT/FS & POWER DRIVE BELT/FS & POWER DRIVE FS & QUATTRO DISC

8700
G36-50

MEDIUM FIN

Net 
Keramisk
G100-120

8300 eller 8600
G60-80

Bona SuperSport ONE

BONA RULLE

Bona SuperSport HD

 – ELLER –
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Bona PowerScrubber muliggjør den mest effektive dyprengjøringen, kombinert med 

uovertruffen allsidighet og brukervennlighet. Motroterende rullebørster gir dyp, effektiv 

rengjøring mens den kraftige, men kompakte designen gir enda mer ytelse enn de fleste 

autovaskere, samt fordeler i form av ergonomisk drift, oppsett og transport.

BONA POWERSCRUBBER

    EFFEKTIV RENGJØRING I DYBDEN

    UTMERKET TIL FORBEHANDLING AV GULV

    ERGONOMISK

EFFEKTIV 
DYPRENS

VEDLIKEHOLD

Med tilpasset renhold og regelmessig vedlikehold vil et sportsgulv forbli 

holdbart over lang tid / gjennom hele levetiden. Dette minimerer behovet for 

full nedsliping, noe som er kostbart og som forringer gulvet. Planmessig 

renhold/vedlikehold er derfor mye mer økonomisk på sikt. Våre Bona 

SuperSport vedlikeholdsprodukter gir deg de nødvendige verktøy for å 

støvtørke, rengjøre og effektivt ivareta gulvet, hindrer opphopning av fett og 

smuss og gjenoppretter overflatens sklisikkerhet. Bona PowerScrubber, 

brukt sammen med Bona SuperSport Deep Clean, etterlater sportsgulv 

som er rene og trygge, samtidig som optimal friksjon ivaretas/gjenopprettes.

OPTIMALT RESULTAT MED LAKK

Bona Sportive Finish brukes ikke bare som en basisbehandling på nye eller 

nedslipte gulv, men også ved vedlikehold. Hvert 2–3 år anbefaler vi grundig 

rengjøring, lettsliping og et eller to ekstra strøk med lakk. Dette eliminerer 

behovet for  kostbar nedsliping og forringelse av gulvet. Det gir videre 

minimal nedetid og maksimal tilgjengelighet for lokalet.

MINIMAL NEDETID = 
MAKSIMAL ØKONOMI
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BONA SUPERSPORT CLEANER

For å holde gulvet i optimal stand inkluderer Bona SuperSport System spesialutviklede 

rengjøringsmidler som er effektive ved periodisk grunnrengjøring av idrettsgulv. Bona 

SuperSport Deep Clean fjerner svarte hælmerker og håndballklister, samt oppbygging av 

kroppsfett og andre forurensninger som over tid gjør overflaten glatt.

SIKKER 
PÅ TRE

& FLEKSIBELT

    SIKKER FOR TRE- FLEKSIBLE GULV   

    LAV EMISJON

    ETTERLATER INGEN GLATT/FET HINNE

RENHOLD

BONA SUPERSPORT DEEP CLEAN

Konsentrert lett alkalisk vaskemiddel, spesielt designet for daglig renhold av idrettsgulv. 

Bona SuperSport Cleaner er skånsom mot overflaten, men fjerner effektivt fett og smuss 

og etterlater ingen glatt eller fet film. Lavskummende formel, egnet for autoskrubber samt 

manuell påføring.

GJENSKAPER
OPTIMAL  
FRIKSJON

   AVFETTER GULVET         FJERNER HÆLMERKER

   GJENOPPRETTER FRIKSJON
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BONA SUPERSPORT HD

KONKURRERENDE VAREMERKER (GJENNOMSNITT)
HÆLMERKE 
RESISTENS

KJEMISK 
RESISTENS

TØRKETID

FYLDIGHET

NEDPUSSING

VISKOSITET

LUKT

SKUMDEMPING

DE PROFESJONELLES VALG SIDEN 1919

Dra nytte av støtten fra verdens ledende fagfolk innen gulvbehandling. Siden 1919 har 

Bona vært dedikert på å tilby produkter, prosedyrer og løsninger for kvalitetsbevisste  

fagfolk og gulveiere på jakt etter holdbare, vakre gulv. Vi tilbyr alt du trenger for å designe, 

produsere eller ta vare på gulv med tillit. Med Bona er mulighetene uendelige.

BONA, LEDENDE INNEN GULVBEHANDLING

Bona SuperSport-serien utvikles fortløpende for å imøtekomme moderne trender og krav til 

idrettsgulv For å verifisere Bonas ytelse mot andre løsninger, sammenligner og tester vi 

regelmessig våre løsninger mot de fire til fem største varemerkene i bransjen. Med de siste 

tilskuddene av Bona SuperSport HD og Bona SuperSport One, målte vår FoU-avdeling 

Bona gulvbehandlinger mot gjennomsnittet i bransjen når det gjelder motstand mot  

skumdannelse, hælmerker, viskositet, slitestyrke, fyldighet, herdetid, kjemisk motstand og 

lukt. Som oppsummert i dette edderkoppdiagrammet, er Bona SuperSport-serien i 

særklasse på de fleste områder.
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