BONA SPORTIVE SYSTEM
SPORTSGULV I VERDENSKLASSE
Suksess bygges fra grunnen
Bona ønsker å skape det beste fundament for sportsgulv som kan danne ramme for de
største prestasjoner. Standard i verdensklasse, helt fra utførelsen og sikkerheten
ved bruk av våre produkter til det ferdige gulv og vedlikeholdet av dette.
Det er grunnet dette at profesjonelle idrettshaller over hele verden
velger det unike

Bona Sportive System til dine gulv - ett komplett program av produkter

utviklet spesielt til de krav som stilles til moderne idrettsgulv.
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TREGULV
Perfekt til alle ballspill
Et idrettsgulv stiller særskilte krav til maling og lakk. Med Bona
Sportive System sikres en perfekt sklisikring og fleksibilitet med
som holder lenge og som gir maksimal motstandsdyktighet mot slitasje,
slagmerker og fukt.
Bona Sportive Finish er i overensstemmelse med den gjeldende
standard for behandling av innendørs sportsoverflater EN 14904:2006.

Holdbarhet mot intens bruk og
bevegelse
Optimal sklisikring gir sikkerhet ved
ballspill
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FIBA's offisielle tekniske partner

RESULTATER OVER TID
Utmerket

Pleie og vedlikehold av overflaten
For at holde gulvet i sin opprinnelige optimale stand, anvendes spesielt
utviklede rengjøringsløsinger som er effektive og enkle å bruke. Bonas
rengjøringsmidler fjerner merker, flekker, svette og fett, samtidig som
gulvets

overflate

bevares.

Dette

forlenger intervallene mellom dyre
Dårlig

oppslipinger og gir minimale driftsstopp for anlegget.

Fjerner flekker og smuss
Forlenger vedlikeholdintervall
Forlenger gulvets levetid

Hvert lag betyr noe
Suksess er bygget på et sterkt fundament. Og for å kunne levere de
beste sportsprestasjoner spiller hvert lag i gulvet en avgjørende rolle fra monteringen av gulvbordene og maling av linjemarkeringer, til
behandling av overflaten og korrekte vedlikeholdsprsedyrer.

Et gulv vedlikeholdt med Bona Sportive Cleaner
vil bevare sin yteevne over tid.

Sportive Lakk
Sportive Paint
Sportive Lakk
Sportive Primer
Forberedelse

Elastiske GULV
Profitabel renovering
Da 250 m² linoleumsgulv skulle utskiftes i en

Bonas renoveringsmetode som kun tok 3 dager. Dette

gymnastikksal, var det krav om et sikkert og sunt miljø, samt

resulterte i betydelige besparelser, ikke bare i

at gulvet kunne brukes allerede efter weekenden. I stedet
for den tradisjonelle tilnærmingsmåte med å fjerne det gamle

nedetid, men også i rene utgifter, fordi tiden som
ble brukt på jobben ble redusert fra 144 timer til kun 72.

Nytt belegg

gulvbelegget, slipe undergulvet, forberede, sparkle og og
deretter montere og sveise det nye gulvet. Dette ville tatt 6
dager for 3 profesjonelle håndverkere, brukte man i isteden

Renovering

Renovering istedet for utskiftning

72 timer

Minimalt nedetid og gjenbruk
Rask, økonomisk og sunt arbeidsmiljø

kontra

144 timer

Gi et slitt gulv et nytt utseende
Med påføring av Bona Pure får gulvet ny beskyttelse og
forbedret holdbarhet, som er klar til enhver utfordring. Til
idrettsgulv kan det brukes designeffekter og man har kreative
muligheter. Bilder/skilt og symboler kan tilføyes, man kan til
og med endre fargen på gulvet om ønskelig.

Forleng gulvets levetid
Uendelige designmuligheter
Etter

Før

Mindre miljøbelastning
Renovering gir langt mindre miljøbelastning enn å legge et
nytt gulv. Vi tilbyr vannbaserte produkter som tar hensyn til
miljøet i alle faser, både innemiljø, arbeidsmiljø og det
eksterne. Samtidig gjenbrukes de opprinnelige gulvbelegget.

Unngå en utskiftning av gulvet
Vannbasert produktserie

Bona Pure

Et system i verdensklasse

Bona Pure Colour

Fra
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serie av løsninger som fungerer problemfritt.
For mer informasjon se https://gulvkompagniet.com/
fleksible%20gulv/idrettsgulv.html

Velkommen til Q Arena

Et sportsgulv for de profesjonelle
Quicken Loans Arena i Cleveland har et tregulv som skal kunne klare belastningene fra en rekke
forskellige sportsgrener og arrangementer, og det er derfor blitt behandlet med Bona Sportive
System. Som Arena for sportsarrangementer og den beste underholdning i regionen,
ønsker ”Q” nesten to millioner gjester velkommen til over 200 arrangementer hvert år,
herunder konserter i verdensklasse og familieforestillinger.
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