Bona Sportive System
Schválen federacíFIBA – důvera světových šampionů

EQUIPMENT
& VALUE

Základ pro
nejlepšíhru
Sportovnípodlahy světové třídy pro nejvyššívýkon

Ú spěch postaven na začátku

FIBA – Mezinárodníbasketbalová federace

Jde-li o výkony sportovců, rozhodující je každé vybavení. Proto si

FIBA je mezinárodní basketbalovou federací. Je jediným partnerem ve

mezinárodní basketbalová federace FIBA zvolila společnost Bona za

sportu uznaným Mezinárodním olympijským výborem (IOC).

oficiálního technického partnera pro péči a údržbu sportovních podlah.

Basketball World Cup je nejprestižnější šampionát svého druhu, který se

FIBA

koná každé čtyři roky.
Bona nabízí nejlepší výsledky již od samotného začátku, což zaručuje
nejvyšší fukčnost podlah. Již od samotné pokládky a aplikaci našich
produktů - povrchové úpravy až po údržbu povrchu, můžete očekávat
světový standard.
Majitelé profesionálních arén po celém světě důvěřují podlahám, jelikož
jsou ošetřeny unikátním certifikovaným systémem – Bona Sportive
System. Ten zahrnuje kompletní program výrobků a služeb pod jednou
značkou, který byl vyvinut speciálně pro požadavky moderních
sportovních podlah.

Bona jako oficiální technický partner
FIBA splňuje ty nejvyšší standardy
v oblasti sportovních podlah – zajišťuje
tak perfektnístav sportovních podlah jako
například v olympijských sálech nebo
v arénách kde se konají profesionální
soutěže.

Sportovnípodlaha světové třídy
Nejpřísnějšínároky pro každý sport
Sportovní podlaha klade velmi specifické nároky na barvu a povrchovou úpravu. Na

Odolnost proti intenzivnímu nárazu a pohybu

rozdíl od běžných dřevěných podlah, sportovní podlaha je namáhána v rámci pohybu
a pružení, které způsobují hry a moderní sporty.
Podlaha musí absorbovat nárazy a minimalizovat zranění, bez vlivu na výkon. Dalšími
klíčovými faktory jsou tření, odolnost proti nárazům a opotřebenía dokonce i úroveň
lesku.

Optimalizovaná protikluznost pro bezpečnou hru
Snadný úklid a údržba

OficiálníEvropský standard
Jde-li o údržbu sportovnípodlahy, dnešnímajitelé sportovních hal si musíodpovědět

Všechny profesionální sportovní podlahy musí dodržovat pokyny normy EN

na několik otázek. Mezi ně patří například - jaké sporty se budou vykonávat na

14904:2006 - oficiální evropskou normu pro vnitřní sportovní podlahy. Mezi ně patří

podlaze, kolik hodin denně bude podlaha zatěžována, bude-li podlaha vystavena

i používané povrchové úpravy s požadovaným postupem údržby.

dalším nesportovním aktivitám atd. Tyto faktory výrazně ovlivňují životnost podlahy
a kladou vyšší důraz na údržbu.

Tyto normy jsou nastaveny tak, aby minimalizovaly zranění sportovce a zároveň
zaručily maximální výkon. Důležitý je i protikluz, tlumení nárazů, pohyb podlahy
a úroveň lesku.

Je pro nás zásadnívolbou
Náš klub hostí elitní týmy, stejně jako mládež. Naše
plocha hřiště musí vydržet mnoho hodin každodenního provozu a musí vyžadovat jednoduchou
údržbu.
Proto výhradně používáme speciálně vyvinutý systém
pro sportovní podlahy jako je Bona Sportive.
Björn Göransson,
ředitel elitního basketbalového klubu, Lund, Švédsko
Sportovnípodlaha je navržena tak, aby
pracovala a pružila s pohyby sportovce

Protiskluznost musíbýt v požadavcích
daného sportu.

Bona Sportive System
Kompletnísystém pro výkon světové třídy
Bona Sportive System vám nabízí kompletní řešení pro perfektní aplikaci produktů až po údržbu
a jejich renovaci. Plně kompatibilní produkty a služby umožňují hladší a jednodušší pracovní
postup podlahářů.
Ve výsledku nabízí sportovnímu povrchu protikluzné vlastnosti, lesk a trvanlivost. Správná údržba
a péče o dřevěnou podlahu pomocí produktů Bona zachová původní vlastnosti sportovní
podlahy.

Snadný a bezpečný proces
plná kompatibilita

Bona Sportive System by vyvinutý s ohledem na práci podlaháře. Plná kompatibilita
základních a vrchních laků, barev a čistících prostředků zajistí nejlepší výsledky
během krátkého pracovního procesu.

spolehlivé opakované natírání

Efektivní brusky Bona v kombinaci s Bona Diamantovým brusivem poskytují maximální hladký pracovní proces v každém detailu. Rychleschnoucí barva Bona

žádné dodatečné broušení

Sportive Paint umožňuje aplikovat další vrstvy bez dlouhého čekání. Žádné
dodatečné broušení není nutné, tím šetříte čas v průběhu pracovního procesu.

Perfektnípro každou hru

perfektníprotikluz

S Bona Sportive System máte jistotu správného výsledku. Získáte dokonalé
vlastnosti sportovní podlahy, které vám nabízí lepší vlastnosti než oficiální normy

maximálníodolnost

tvořené příslušnými sportovními orgány.
Získáte perfektní protikluz a pružnost, dlouhou životnost, maximální odolnost proti

optimálnípružnost

opotřebení, nárazu a vlhkosti.

podlahy.
Čistící prostředky Bona Sportive Cleaner a Bona Sportive Cleaner Plus odstraňují
šmouhy, skvrny, pot a nahromaděný tělesný tuk z podlahy tak, aby povrchová vrstva
laku zůstala zachovaná. Taková péče o podlahu odsouvá nákladnou rekonstrukci,
což znamená, maximální schopnost provozu pro konání sportovních akcí.

chránípodlahu
Běžné podlahy

efektivní a snadno použitelné speciálně vyvinuté čistící prostředky na sportovní

Životnost podlahy

Aby se podlaha udržela v původním optimálním stavu, Bona Sportive System nabízí

Bona Sportive System

Maximálníživotnost

odstraňuje skvrny a tělesný tuk
jemný a bezpečný pro uživatele

„Bylo nám vždy velkou ctí
spolupracovat s Bonou.“

„Bylo nám vždy velkou ctí spolupracovat s Bonou. Jsme si vědomi toho, že mnoho partnerů FIBA
používá produkty Bona pro dřevěné sportovní podlahy a je velmi spokojeno s výsledkem.
Basketbal by měl být hrán v těch nejlepších podmínkách a Bona, jako partner, který nabízí
kompletní řadu produktů pro péči o podlahy tyto podmínky splňuje.„

Karen Strahl,
Příslušenství& vývojové centrum FIBA Senior Manager
(FIBA Equipment & Venue Centre Senior Manager)

Bona Sportive System
Od samotné přípravy a broušenípo aplikaci a údržbu sportovnípodlahy, Bona Sportive System
představuje kompletnířadu produktů, jenž přinášískvělé výsledky na světové úrovni.

Bona Sportive Finish

Bona Sportive Primer

Bona Sportive Paint

Bona Sportive Cleaner

Bona Sportive Finish je 2-složkový,

Bona Sportive Primer je 1-složkový

Bona Sportive Paint je rychle-

Čistící prostředek Bona Sportive

Čistící přípravek Bona Sportive

100% polyuretanový vrchnílak na vodní

základnílak na vodníbázi. Má dlouhou

schnoucí, 1-složková barva na

Cleaner je koncentrovaný, lehce

Cleaner Plus je koncentrovaný, lehce

bázi, který splňuje požadavky normy

dobu otevření, která zjednodušuje

vodní bázi, která se používá na

alkalický čistič, který je speciálně

alkalický, je speciálně navržen pro

EN 14904 a DIN 18032 na protikluz

aplikaci a zajišťuje rovnoměrné

značeníhracích ploch, čar a polí

navržen pro běžné čištěnídřevě-

občasné čištění dřevěných sporto-

podlah. Má vysokou odolnost proti

zbarvení dřevěné podlahy s mini-

na hřišti.

ných sportovních podlah s kone-

vních podlah s konečnou povrcho-

opotřebení, oděrům a škrábancům.

málním rizikem bočního slepení hran.

čnou povrchovou úpravou.

vou úpravou a pro odstranění

- Bona Sportive Finish lesk
- Bona Sportive Finish mat

Nízká propustnost snižuje napětí
podlahy.

Je k dispozici v 8 barvách.

Bona Sportive Cleaner Plus

usazeného tělesného tuku z podlahy
a dalších nečistot. Může být také
použit pro čištění černých šmouh z
podrážek od bot. Čištění obnovuje
protikluzné vlastnosti podlahy.

Ošetřenídřevěné sportovnípodlahy
s Bona Sportive System
Finish
Paint

Na každé vrstvě záleží
Ú spěch je postaven na pevných základech. Podávat špičkové sportovnívýsledky
znamená, že každá vrstva sportovní podlahy hraje důležitou roli při každém
výsledku – od lepenípodlahy a značeníhracíplochy až po lakovánía správnou

Finish

údržbu povrchu.

Broušení
Primer

Velká plocha sportovní podlahy často znamená dlouhý brusný
proces. Pro rychlejší broušení použijte brusku Bona Belt, která

Broušení

má extra široký brusný válec (250 mm). V kombinaci s neuvěřitelně odolným keramickým brusivem Bona 8700 je odstranění
silné vrstvy laku velmi rychlé a účinné.
Použijte Bona Edge 130 – okrajovou
brusku na broušení krajů a rohů.
Bruska s krátkým ramenem a
ergonomickou konstrukcí nabízí
lehčí broušení.

efektivníbrusky
ergonomické
odolná brusiva

Přítlačný válec

Bona Sportive Paint

Ú činně přitlačílajnovacípásku na podlahu bez

Rychleschnoucí barva, která se používá na

zanechání vzduchových bublin. Jednoduché

značení hracích ploch a hřišť.

použití ve vzpřímené poloze.

Začínáme základním nátěrem

Značeníčar a hracích ploch

Sportovnípodlahy musípružit a odolávat pohybům sportovce při skoku.

Barva ke značení hracích ploch, čar a polí. Ideální barva pro sportovní

Základní lak nepotřebuje mít jen silnou přilnavost s obroušenou podlahou
a vrchním lakem, ale také musí být dostatečné pevný, aby vydržel neustálý
pohyb dřevěných sportovních podlah.
Bona Sportive Primer – základní lak se snadno
aplikuje a má velkou přilnavost k dřevěné podlaze.
Ale je navržen tak, aby se výrazně snížilo riziko
bočního slepení hran.

podlahy je rychleschnoucí, vykazuje nízké prosakování a poskytuje
dobrou přilnavost k dalším vrstvám povrchové úpravy.
Bona Sportive Paint je na vodní bázi, je rychleschnoucí, snadno se
nanášía je neprůhledná, takže stačínanést pouze jednu vrstvu. Čáry
je možné přelakovat po pouhých 1-2 hod. po zaschnutí.
Bona flexibilní lajnovací páska může být použita na
lepení obrysů pro vyhrazení čar, kruhů a polokruhů.
Pásku stiskněte dolů pomocí Přítláčného válce pro
zajištění namalování ostré hrany čáry.

skvělá přilnavost

rychleschnoucí

snadno se aplikuje

vynikajícíkrycíschopnost

snižuje bočníslepeníhran

jasné barvy

perfektníprotikluz
maximálníodolnost
vynikajícípovrchová úprava

Dokonalá povrchová úprava pro každou hru

Zajištěnískvělé přilnavosti

Vrchní lak na sportovní podlaze musí mít nejvyšší trvanlivost proti opotřebení

Mnoho dřevěných sportovních podlah je dnes nainstalovaných jako hotové

a nárazům tak jako i odolnost vůči vlhkosti a rozlitým tekutinám. Protikluzné

parkety. Tyto podlahy musí být před lajnováním a lakováním poslední vrstvy

vlastnosti musí být na správné úrovni, aby se zabránilo zraněním.

mezibroušeny. Tak je zajištěna optimální přilnavost mezi vrstvami.

Bona Sportive Finish zajišťuje optimální povrch podlahy pro sportovní výkony – ani

Bona Diamantové brusivo je ideální pro broušení hotových parket. Zbrousí

příliš kluzký ani příliš křehký a v souladu s normou pro vnitřní sportovní povrchy,

povrch podlahy bezpečně a efektivně. Flexibilní pěnové podložky se pohybují

EN 14904:2006.

na povrchu podlahy rovnoměrně – tak zaručují nejhladší výsledky s minimálním

Vrchní lak se nanáší pomocí našeho obzvláště širokého válečku nebo T-aplikátoru

rizikem probroušení horní vrstvy.

pro bezchybný povrch.

trvanlivé brusivo
efektivnía bezpečné
broušení

efektivnía šetrné čištění
pro běžné čištění

Péče a ochrana povrchu
odstraňuje šmouhy, skvrny a
nahromaděný pot a tělesný tuk

Ú držba v dobrých rukou

pro občasné čištění

Udržet podlahu v optimálním krásném stavu není tak snadné. Proto Bona
a snadno se aplikují. Čističe Bona Sportive Cleaner a Bona Sportive Cleaner
Plus odstraňují šmouhy, skvrny, pot a nahromaděný tělesný tuk z povrchu tak,
aby povrchová vrstva laku zůstala zachována.

špičkový

Sportive System nabízí speciálně vyvinuté čistící prostředky, které jsou účinné

Bona Sportive Finish je nejen vrchní lak, ale také produkt pro rozšířenou údržbu
podlah. Doporučujeme čištění a aplikaci další vrstvy laku jednou za rok. Taková

běžný

Více než údržba

péče o podlahu odsouvá nákladnou rekonstrukci, což znamená, maximální

Podlaha ošetřená pomocí Bona Sportive

schopnost provozu pro konání sportovních akcí.

Cleaner si uchová své vlastnosti opravdu
dlouho.

Brusky
Brusky firmy Bona jsou speciálně vyvinuty pro všechny typy dřevěných podlah. Od broušeníaž po
leštění a čištění zajišťují bezproblémové skvělé pracovní výsledky.

Bona Belt

Bona Edge 130

Bona DCS 70

Bona Belt je výkonná pásová bruska s unikátní konstrukcí

Rameno brusky Bona Edge 130 je kratší o 100 mm než

Bona DCS 70 je osazen filtrem Hepa s dlouhou životností a

a snadnou výměnou brusných pásů. Dodává se v šířce

standardní rameno brusky Bona Edge 230, takže broušení

prachovým pytlem, jehož kapacita je osmkrát větší, než u

200 mm nebo 250 mm. Je vhodná pro broušení sportovních

je mnohem jednodušší. Bona Edge 130 umožňuje plynulý,

běžných pytlů. Tyto dvě vlastnosti umožňují podstatné

podlah. Pro snažšípřepravu může být rychle demontovaná a

vyvážený brus po podlaze a také lépe zvedne prach z podla-

prodloužení pracovního nasazení. Zcela utěsněný systém

opět složená. Ergonomicky tvarovaná rukojeť usnadňuje

hy vzhledem k tvaru brusného ramene. Broušení okrajů

zabraňuje úniku brusného prachu při výměně prachového

zvedání a spouštění brusného válce. Dalším doplňkem je

a rohů je nyní jednodušší a rychlejší.

pytle (Longopack 20 m), zaručuje bezprašný proces při

závaží pro účinnější broušení nebo také transportní

všech etapách. Nový Bona DCS 70 lze snadněji přepravit

kolečka.

díky ergonomickému madlu a velkým kolečkům.

Bona FlexiSand Pro System
Bona FlexiSand Pro System je univerzálníbrusný systém – broušeníve všech směrech, který přináší
dokonalé výsledky broušeníspolu s Bona Diamantovým brusivem. V závislosti na úkolu – broušení,
leštění nebo čištění – vše naleznete v jednom stroji s vyměnitelnými nástavci.

Bona FlexiSand 1.5

Bona Flexisand unašeč Power Drive

Bona Flexisand unašeč Quattro

Další generace brusky Bona FlexiSand Pro System. Nová

Bona Power Drive planetový unašeč byl speciálně vyvinutý

Bona Flexisand unašeč Quattro je ideální pro vyhlazení stop

bruska Bona FlexiSand 1.5 je převratem pro broušení

pro brusku Bona FlexiSand 1.5 na broušení dřevěné podla-

po válcové brusce a rotačních škrábanců z okrajových brusek.

dřevěné podlahy až na holé dřevo s pomocí unikátního

hy až na holé dřevo. Je vybaven rotujícím převodovým diskem

4 brusné talíře o průměru 150 mm zvyšujítlak broušení, a tak

unašeče Bona Power Drive, který zaručuje broušeníve všech

a jeho jedinečný design zaručuje broušeníve všech směrech

umožňují efektivní a hladké broušení bez kompromisů.

směrech, což vám umožnídokončit každé broušenís lehkostí

a vysoký výkon. Také se snadno ovládá ve stísněných

a komfortem. Na brusku lze nasadit lampu pro provoz

prostorách a krajích místnosti.

v místech s nízkou světelností.

Bona brusiva
Brusiva firmy Bona jsou vyvinuty pro maximálníúčinnost broušení. Bez ohledu na požadavky broušení,
naše brusiva poskytujívynikajícívýsledky a pozoruhodně hladký povrch.

Premium

Bona 8300

Superior

Bona 8700

Special

Bona Diamond

Optimální směs silikon - karbid / zirkonu na brusném

5-krát delší životnost brusiva ve srovnání s tradičním

Broušení průmyslově lakovaných a sportovních podlah

povrchu zajišťuje rychlé brusné výsledky – které vás

brusivem. Bona 8700 lehce odstraňuje zbytky koberců

s brusivem Bona Diamond je mnohem jednodušší.

posunou dopředu. Zlepšený antistatický a hladký povrch

nebo starý, tvrdý, odolný lak z povrchů. Vysoce agresivní

Brusivo Bona Diamond vybrousívíce než 100 m2 plochy –

brusiva snižuje zanášení na minimum. Obsahuje

keramické částice poskytují silné a rychlé zbroušení.

což znamená 12x delší životnost než běžná brusiva.

samoostřicí materiál pro delší životnost.

V kombinaci s brusivem Bona 8300 přináší vynikající,

Nabízí tak bezpečný a spolehlivý konečný výsledek

hladký povrch dřevěné podlahy.

a mnohem rychlejší broušení.

Bona Deep Clean System
Majitelé podlah mohou nyníokamžitě vrátit zpět původnívzhled svým starým dřevěným podlahám.
Pomocínašeho unikátního systému Bona Hloubkové čištěníznečištěných podlah účinně odstraníte
nejodolnější nečistoty, škrábance a stopy po podrážkách bot.

Bona Power Scrubber

Bona Deep Clean Solution

Bona Power Scrubber je kompaktní, výkonný čistící stroj pro

Bona Deep Clean Solution je koncentrovaný čistící prostře-

Nyní se můžete stát certifikovaným podlahářem a plně

důkladné čištěnílakovaných podlah. Doporučujeme podlahu

dek pro důkladné a hloubkové čištění lakovaných

realizovat váš potenciál. Prostřednictvím kurzů a zkoušek

vyčistit před přelakováním podlahy. Spolu s čistícím

a olejovaných dřevěných podlah. Unikátní složení čistícího

pro všechny fáze renovace a údržbu dřevěných podlah,

prostředkem Bona Deep Clean Solution odstraňuje i ty

prostředku zajišťuje optimální účinnost čištění a odstraňuje

můžete získat diplomy a doložit své schopnosti a odborné

nejodolnější nečistoty a špínu z dřevěné podlahy s lehkostí.

stopy po podrážkách bot a jiné silné nečistoty bez rizika

znalosti. Zároveň

Dva protiběžné válcové kartáče čistí podlahu do hloubky a

poškození dřeva.

inovace Bona.

stěrky zajišťují extrémně efektivní odsání vody.

Vám

představíme

nové

produkty

a

Bona Sportive nástroje na označováníhracích ploch
Lajnováníhracích ploch a čar na sportovnípodlaze vyžaduje přesnost a zručnost. Naše speciálnínářadí
pro značeníčar zajistíhladký a přesný pracovníproces s nízkým rizikem prosakováním barvy.

Váleček na značeníčar (55 mm)

Rukojeť pro válec (55 mm)

Lajnovacípáska (25 mm)

Pro lajnováníčar. Velký průměr pro lepší

Rukojeťpro ergonomické značení, lze

Délka 50 m.

pokrytína jedno namáčení.

použít ve vzpřímené poloze.

Přítlačný válec
Tvrdě elastický gumový váleček na
přitlačenílajnovacípásky na podlahu.

Nářadía příslušenství
Abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, doporučujeme použít příslušné nářadía příslušenství.
Bona válečky a aplikátory jsou plně kompatibilnís produkty Bona (laky, barvy), které vám pomohou
získat efektivnía bezproblémové pracovnívýsledky.

Bona váleček (45 cm)

Držák válečku (45 cm)

Držák T - aplikátoru (46 cm)

T - aplikátor (46 cm)

Prodlužovacítyč

Extra široký váleček pro

Lehký hliníkový držák.

Násada pro T- aplikátor.

Pěnový náhradníaplikátor ze

Dvoudílná prodlužovacítyč

rychlou aplikaci laků na vodní

syntetického vlákna pro aplikaci

s rychlým uvolněním pro

bázi.

laku.

držák válečku (45 cm).

Passion for Wood Floors
To nejlepšípro dřevěnou podlahu
Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření
dřevěných podlah. Od jejího založenív roce 1919 jsme prostřednictvím dceřiných společnostía distributorů
získali zastoupení ve více než 50 zemí celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a
řemeslníků.
Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení
profesionálům i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvá
generace.

BONA CR / SR spol. s r. o.
Sokolovská 100/94, CZ - 186 00 Praha 8 – Karlín
tel. CR: +420 236 080 211, tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 236 080 219
e-mail: bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

