
Bona SuperSport Rendszer sportpadlókhoz

Az 1919-ben alapított Bona egyedi padlóápolási rendszereivel a piac élén áll. 

Leányvállalataink és disztribútoraink segítségével több, mint 90 különböző országban állunk 

Ügyfeleink rendelkezésére, hogy így minden kérdésre és problémára azonnal és helyben 

választ tudjunk adni. 

Az innovációkban és tudásban gazdag cégünk minden energiát arra fordít, hogy fenntartható 

és tartós megoldásokat nyújtson minden szakember és padló tulajdonos számára. 
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PADLÓÁPOLÁS A REMEK JÁTÉKOKHOZ

TOPLIGÁK ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT ÉS AJÁNLOTT 

A kosárlabda irányító testülete világszerte a FIBA. Sportban kizárólagos hatáskörrel 

rendelkezik, még a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) is felfigyelt rá. Mint a FIBA hivatalos 

technikai partnere, a Bona fontos szerepet játszik a legmagasabb szintű teljesítmény 

biztosításában sportpadlók esetében, például olimpiai pályák és egyéb profi ligák 

csarnokaiban. 

LAKKOKTÓL A GÉPEKIG ÉS ESZKÖZÖKIG 

A Bona SuperSport rendszere teljes megoldást kínál páratlan felvitellel, sport 

teljesítménnyel és padló karbantartással együtt. Az egymással teljesen kompatibilis 

termékeinknek és szolgáltatásainknak hála a mesteremberek munkája gördülékenyebb 

és könnyebb. A végeredmény, csúszásállóság, fényesség és tartósság szempontjából, 

egy optimális sportfelület. A Bona tisztítási és karbantartási praktikái segítenek hosszabb 

ideig megőrizni a padló eredeti tulajdonságait. 

KÖNNYED MUNKA. KIVÁLÓ VÉGEREDMÉNY. 

A Bona SuperSport rendszer kialakítása közben a mesterembert tartottuk szem előtt. Az 

alapozóktól és lakkoktól kezdve egészen a festékek és tisztítószerekig mindent úgy 

alkottunk meg, hogy teljesen kompatibilisek legyenek egymással, így biztosítva minimális 

idővel a legjobb végeredményt.

A Bona hatékony csiszológépei segítségével elérheti a kívánt simaságot, illetve a gyorsan 

száradó SuperSport Line Paint-nek köszönhetően több réteg is felvihető minimális 

várakozási idővel. A felhordás után nincs szükség extra csiszolásra, ami sok értékes időt 

spórol munka közben.

BONA SUPERSPORT SOROZAT

   HOSSZAN TARTÓ

   CSÚSZÁSGÁTLÓ A BIZTONSÁGOS JÁTÉKÉRT

   KÖNNYŰ MUNKA ÉS KARBANTARTÁS 

A jó játék a kiváló teljesítményből fakad. A nagy sportfelület kezelési múltnak köszönhetően, 

a Bona megoldásainak listája folyamatosan bővül, hogy legyűrje a padlóápolásban fellépő 

kihívásokat, a lehető legjobb teljesítménnyel. A nemzeti topligáktól és sportcsarnokoktól 

kezdve egészen a kosárlabda pálya fa-, valamint a kézilabda pálya rugalmas padlóburkolatáig 

– a Bona SuperSport túlszárnyalja az ipar elvárásait és még a képzeletet is fölülmúlja. 

A Bona-nál hiszünk benne, hogy a lehető legjobb alapozással a padlóból kihozható a 

csúcsteljesítmény. A munkafolyamatoktól és termékeink biztonságosságától kezdve, a 

felület befejezéséig és karbantartásáig világszínvonalú eredményre számíthatunk. Ezért 

fektetik bizalmukat a profi arénák a világ minden tájáról a Bona SuperSport rendszerébe – jól 

átgondolt termékek és szolgáltatások, melyeket kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy 

megfeleljenek a modern fa- és rugalmas sportpadlók követelményeinek. 

MIAMI VICE COURT 
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Bármely sportpadló hosszú élettartalmának titka a megelőző 

karbantartásban rejlik. A Bona SuperSport rendszerben 

megtalálható minden eszköz, amire szüksége lehet fa 

sportpadlók hatékony ápolásához, valamint a foltok, nyomok, 

izzadság és egymásra rakódott zsírok eltávolításához.  

A SPORTPADLÓK SPECIÁLIS IGÉNYEI

A  Bona SuperSport rendszerrel nem kell kompromisszumokat 

kötnie a fa- és rugalmas padlóburkolatok stílusát és kinézetét 

illetően. A Bona élénk, keverhető színeinek sokaságát kínálja 

Önnek, hogy dizájnolási ötleteinek csak a képzelet 

szabhasson határt.  

KÜLLEM SPECIALIZÁCIÓKCSÚSZÁSÁLLÓSÁG KÖNNYED KARBANTARTÁS
A Bona-nál hiszünk benne, hogy a legjobb alapozás a padló 

teljesítményének nyitja. A világszínvonalnál lejjebb nem 

adunk, ami miatt a Bona vezető szervezetek által jóváhagyott 

és ajánlott. Minden professzionális sportpadlónak meg kell 

felelnie az EN 14904:2006 irányelvnek, ami a beltéri 

sportpadlók hivatalos európai szabványa. 

Sportpadlók esetében fokozott figyelmet kell fordítani a 

csúszásállóságra, biztosítani kell a megfelelő tapadást. A jó 

csúszásgátlóság fontos szerepet játszik a sérülések 

megelőzésében. A Bona SuperSport rendszert kifejezetten 

olyan területekre találták ki, ahol egy kis extra biztonságra van 

szükség. 

RENOVÁLÁS
A Bona segítségével a renoválás egy gyors és könnyű 

folyamattá varázsolható. A mindent átfogó 

csiszológépeinkkel, csiszolópapírjainkkal és DCS gépeinkkel 

a felület pillanatok alatt visszacsiszolható a nyersfáig, ami 

után már csak a padló felületkezelése marad hátra. Egyedi 

megoldásainkkal olyan megjelenést és védelmet tud 

biztosítani padlójának, melyet az megérdemel. 

Egy sportpadlónak sok speciális igénye van, ha festékekről 

és lakkokról van szó. A hétköznapi fapadlókkal ellentétben 

ezek folyamatos, intenzív terhelésnek, mozgásnak vannak 

kitéve a modern sportok dinamikája miatt.  

TARTÓSSÁG
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EGY KOMPLETT SPORTRENDSZER

FA 

PADLÓ

RUGALMASPADLÓ

A Bona Rugalmaspadló Program egy nagyon hatékony megoldás rugalmaspadlók 

renoválására és karbantartására. A játékok miatt a sportpadlók erős terhelésnek és 

nyomásnak vannak folyamatosan kitéve. Emiatt a tartósság és a speciális ápolás 

elengedhetetlen, a csúszásgátló kezelésektől a védőrétegekig minden fontos szerepet 

kap a padló versenyelőnyének megtartásában.  

    NAGYON TARTÓS

    CSÚSZÁSÁLLÓ A BIZTONSÁGOS JÁTÉKÉRT

    KÖNNYŰ MUNKA ÉS KARBANTARTÁS 

Egy sportpadlónak sok speciális igénye van. A Bona SuperSport hatékony megoldásai egy 

simább és könnyebb munkafolyamatot kínálnak a mesterembereknek. A végeredmény 

csúszásállóság, fényesség és tartósság szempontjából egy optimális sportfelület. A Bona 

tisztítási és karbantartási praktikái hosszabb ideig segítenek megőrizni a padló eredeti 

tulajdonságait.

Tartósságuk és könnyű karbantartásuk miatt a rugalmas padlók igen nagy népszerűségre 

tettek szert, és a legmodernebb sportlétesítmények szerves részei lettek. A Bona innovatív 

programjának köszönhetően már akár fel is újíthatók. Megoldásaink sokoldalúságot és 

dizájnolási szabadságot kínálnak, továbbá hatékony védelmet és karbantartást is 

biztosítanak. 
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1.

2.

3.

4.

A JÓ ALAPOZÁS RÉTEGEZÉSE
A siker erős alapokra épül. A legjobb sportteljesítmény elérése érdekében a sportpadló 

minden rétege kulcsfontosságú szerepet játszik - a padlólemez tapadásától és a vonalak 

festésétől kezdve a bevonatok felhordásáig és a megfelelő karbantartási eljárásokig.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

MULTISPORT CSARNOKOK

TÖBBCÉLÚ CSARNOKOKISKOLÁK

SPECIÁLIS SPORTPÁLYÁK

Ahány sportpadló annyi lehetőség a padló felépítését és burkolását illetően. A sport minősége 

függ a pályától, padlótól. Meg kell felelniük a sportoló minden igényének, legyen szó kosárlabdáról, 

tollaslabdáról, esetleg súlyemelésről vagy futsalról. Továbbá, a csarnok típusától függően is 

különböző megoldásokat kínálunk. Iskoláktól és sportlétesítményektől, egészen az arénákig, 

multisport csarnokokig, valamint egyéb beltéri sportolásra szánt terekig, függetlenül attól, hogy 

mindig, vagy csak alkalmanként használják, egy padlónak mindenféle kritériumnak meg kell 

felelnie. Bármi legyen is az elvárás és a tevékenység, a Bona SuperSport rendszer mindenben 

segít Önnek, gondoskodva az optimális felületről. Az egymással teljesen kompatibilis alapozóink, 

lakkjaink, festékeink és tisztítószereink biztosítják a legjobb végeredményt minimális idő alatt.

2. RÉTEG: LAKK
A sportpadló lakk a kopással és ütődésekkel, valamint a nedvességgel és 
vízzel szembeni védelemért felelős. 

3. RÉTEG: FESTÉK
A Bona élénk, keverhető színek széles választékát kínálja, aminek 
köszönhetően elképzeléseinek csak a fantázia szabhat határt.  

1. RÉTEG: ALAPOZÓ
Az alapozó gondoskodik a lecsiszolt felület és a lakk réteg közötti erős 
tapadásról, továbbá biztosítja a padló tartósságát és rugalmasságát, hogy 
ellenálljon a deszkák mozgásának. 

4. RÉTEG: LAKK
A második réteg lakk extra védelmet nyújt a nagyobb terhelésekkel és 
kopással szemben. A padló terhelésétől függően további rétegek 
felhordhatók. 

FELÜLET
A sérülések elkerülése miatt a sportpadlóknak teljesen simának és síknak 
kell lenniük. A Bona gépei, és csiszolópapírjai hatékonyan hozzák el Önnek 
a lehető legsimább felületet. 

A fenti műveletek kezeletlen fa esetén helytállók. 

Részletezett utasítások a www.bona.com oldalon érhetők el. 
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A lakk biztosítja a felület maximális védelmét. Tudnia kell kezelni a mozgásokat, miközben 

gondoskodik a felület vízzel, cipőnyomokkal és általános napi kopásokkal szembeni 

biztonságáról is. Mivel egyaránt felelős a fényességért és csúszásállóságért, a lakknak 

precíznek kell lennie. A Bona SuperSport HD optimális sportteljesítményt kínál, mivel nem 

túl merev vagy csúszós. 

A Bona SuperSport HD egy prémium, kétkomponensű, vízbázisú fapadló lakk, mely 

speciális formulája kifejezetten professzionális használatra fejlesztettek ki fa sportpadlókon. 

BONA SUPERSPORT HD

    KIVÁLÓ ELLENÁLLÁS A KOPÁSNAK, 

 KARCOLÁSOKNAK ÉS KÉMIAI VEGYÜLETEKNEK 

    NAGYON ALACSONY BELTÉRI EMISSZIÓ

    SPORT ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEKEN    

  REMEK TELJESÍTMÉNY

A végeredmény egy kemény, jó felépítésű poliuretán felszín, amely átlátszó és 

sárgulásmentes. Megfelel a beltéri sportpadlókról szóló európai szabványoknak, egy 

kivételesen ellenálló felületet garantál a karcolásokkal és a kémiai vegyületekkel szemben. 

Ráadásul a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) által is ajánlott a legmagasabb szintű 

nemzetközi versenyekhez, beleértve az olimpiai játékokat is.  

PRÉMIUM VÉDELEM 2K

MULTI 
ARÉNÁK
SPORT & 

RENDEZVÉNY
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A Bona SuperSport ONE egykomponensű sportlakk a kétkomponensűek teljesítményével. 

Az oxigén keresztkötés technológia felelős a tartósságért és megjelenésért. Ez a prémium, 

vízbázisú fapadlólakk kifejezetten fa sportpadlókon történtő professzionális használatra 

lett kifejlesztve. A végeredmény egy kemény, poliuretán felület, melyet jó felépítés és 

magas ellenállóság jellemez.

BONA SUPERSPORT ONE

    EGYKOMPONENSŰ EGYSZERŰSÉG KÉTKOMPONENSŰ 

 TELJESÍTMÉNNYEL

    ALACSONY BELTÉRI LEVEGŐ EMISSZIÓ 

    FIBA ÁLTAL ÉLSPORTOKHOZ JÓVÁHAGYOTT

Megfelel a beltéri sportpadlókról szóló európai szabványoknak, a biztonságos játékért, 

alacsony beltéri emisszióval. Továbbá a FIBA által élsportokhoz jóváhagyott, csakis a 

legjobb sportpadló teljesítményt garantálva. 

PRÉMIUM VÉDELEM 1K

EGYEDISÉG
SPORTHOZ
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A kemény-elasztikus és strapabíró PUR bevonatú Bona SuperSport Pure HD remek 

választás rugalmas padlóburkolatok kezelésére sportcsarnokokban. A vízbázisú, átlátszó, 

sárgulásmentes formulájának köszönhetően hosszú távú védelmet biztosít, miközben 

helyreállítja a megjelenést, biztonságos tapadást biztosít, és leegyszerűsíti a karbantartási 

rutint. 

BONA SUPERSPORT PURE HD

    KEMÉNY PUR VÉDELEM

    GYORS SZÁRADÁS A MINIMÁLIS ÁLLÁSI IDŐÉRT 

    OPTIMÁLIS FELVITELI ÉS KIEGYENLÍTŐ  

 TULAJDONSÁGOK

KIEMELKEDŐ
VÉDELEM

RUGALMAS VÉDELEM
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A festék adja a sportpálya karakterét. A Bona SuperSport Line Paint egy speciális, 

kétkomponensű vonalfesték beltéri sportpadlókhoz. Alkalmas továbbá pálya határok és 

logók felfestésére is. Kiváló takaróképesség, terülés, valamint tapadás a soron következő 

réteghez. 

A Bona SuperSport rendszerrel együtt való használatra fejlesztették ki, fa- és rugalmas 

padlóburkolatokra egyaránt. A Bona SuperSport Line Paint az első választás, ha prémium 

minőségű sportpadló festéket keres. Elérhető 10 élénk, keverhető színben, ezáltal 

különböző árnyalatok széles választéka is rendelkezésére áll. 

BONA SUPERSPORT LINE PAINT

    2 ÓRÁS SZÁRADÁSI IDŐ 

    50%-KAL ELŐBB FEL LEHET VINNI RÁ A LAKKOT  

    KIVÁLÓ TAKARÓKÉPESSÉG 

FA & 
RUGALMAS

VONAL FELFESTÉS

SZÍN VARIÁCIÓK

FEKETE

RAL: 9005 

SÖTÉTKÉK

RAL: 5010

VILÁGOSKÉK

RAL: 5012

VILÁGOSZÖLD

RAL: 6018 

PIROS

RAL: 3000

NARANCS

RAL: 2004

SÁRGA

RAL: 1021

FEHÉR

RAL: 9016 

SÖTÉTZÖLD

RAL: 6029

LILA

RAL: 4008
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PÁLYA FESTÉS

Vannak, akik nem csak vonalakat akarnak a sportpadlóra festeni, hanem egy egész pályát 

egyedi színnel szeretnék ellátni, esetleg egy nagyobb logót, emblémát képzelnének rá. 

Nekik alkottuk meg az extra gyorsan száradó Bona Pure Colour-t, mellyel gyerekjáték a 

pályafestés. Mivel pigmenttartalma rendkívül magas, akár már az első felvitt réteg optimális 

fedést biztosíthat. 

A fa- és rugalmas sportpadlókon egyaránt használható Bona Pure Colour a teljes RAL és 

NCS színpaletta egyedi árnyalataiban megrendelhető, így a választott színösszetételnek, 

dizájnak csak a képzelet szabhat határt. 

BONA PURE COLOUR

    KIVÁLÓ TAKARÓKÉPESSÉG

    EXTRA GYORS SZÁRADÁSI IDŐ

    FA- ÉS RUGALMAS SPORTPADLÓKRA EGYARÁNT

FA & 
RUGALMAS
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A sportpadlóknak meg kéne hajolniuk, ha függőleges ütődésnek teszik ki őket. Adja hozzá 

még a vízszintes mozgatásokat, a természetes fa tágulást és összehúzódást, a 

végeredmény pedig egy teljesen eltorzult felület. A deszkák mozgásának kompenzálása 

érdekében az alapozónak erős tapadásra és keménységre van szüksége.

BONA SUPERSPORT PRIMER

    KISEBB ESÉLYE AZ OLDALÉL ÖSSZERAGASZTÁSNAK

    KÖZEPESEN GAZDAS FASZÍNEZÉS

    KIVÁLÓ TAPADÁSI TULAJDONSÁGOK

A Bona SuperSport Primer a kezeletlen sport fapadlókhoz javasolt, egykomponensű, 

vízbázisú alapozó. Kivételesen jól tapad a fához, valamint az illeszkedéseknél az oldalél 

összeragasztásának az esélyét is csökkenti, amivel optimális alapot biztosít a további 

kezelésekhez és vonal kijelöléshez. A poliuretán diszperziós alapozó 70%-ban 

újrahasznosított nyersanyagból készült. Az alacsony páraáteresztő képességével nyugtató 

hatást gyakorol a fára, és csökkenti a sportcsarnokokban előforduló hirtelen klíma 

változások befolyását.

OLDAL
ÖSSZE-

RAGASZTÁS
ESÉLYE KISEBB

ELŐKÉSZÍTÉS
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A NYERŐ SOROZAT 

BONA SUPERSPORT 
PURE HD

BONA SUPERSPORT 
LINE PAINT

BONA SUPERSPORT 
ONE

BONA SUPERSPORT 
HD

  Erős védelem

  Gyors száradás

  Kiváló fedőképesség

  Időmegtakarítás 

  Erős ellenállás 

  Alacsony beltéri emisszió 

  Kiváló ellenállás 

  Nagyon alacsony beltéri emisszió 

Kemény elasztikus és strapabíró PUR 

bevonat a sportcsarnokokban lévő 

rugalmas padlóburkolatok kezelésére. 

Speciális, kétkomponensű pálya kijelölő 

festék fa- és rugalmas sportpadlókra 

egyaránt.  

Oxigén keresztkötés technológiával 

kialakított egykomponensű sportlakk a 

tartósságért és megjelenésért.  

Prémium, kétkomponensű, vízbázisú 

fapadló lakk, amit kifejezetten 

professzionális használatra fejlesztettek ki 

sportpadlókon. 

BONA SUPERSPORT 
CLEANER

BONA ROLLER 40CMBONA SUPERSPORT 
DEEP CLEAN

BONA SUPERSPORT 
PRIMER

  Biztonságos használat fa- és  

  rugalmas sportpadlón

  Alacsony emisszió

  Remek választás nagyobb 

területek kezelésekor

  Akár 40%-kal gyorsabb munka

  Padló zsírtalanítása 

  Kopásnyomok eltüntetése

 Oldalélek összeragasztásának

    esélye kisebb

 Közepesen gazdag faszínezés 

Gyengéd a felülethez, ugyanakkor 

hatékonyan távolítja el a piszkokat és 

zsírokat, miközben nem hagy maga után 

csúszós és zsíros filmréteget. 

Minőségi henger a nagyobb területekhez. 

Remek választás a magas felviteli arány 

fenntartásához. 

Eltávolítja a fekete cipősarok nyomokat és 

kézilabda waxot, valamint a felhalmozódott 

test zsírokat és egyéb szennyeződéseket. 

Egykomponensű, vízbázisú alapozó a 

kezeletlen fa sportpadlókhoz.  
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Dob szélessége:    200 mm

Szalagcsiszoló mérete:   200 x 750 mm

Motor teljesítménye:   2.2KW, 230V, 50 Hz

Teljes súly:   85 kg

Dob fordulatszáma:   1800-2050 rpm

TECHNIKAI ADATOK

A méretesebb sportpadlók általában egyet jelentenek a hosszú, időigényes csiszolási 

folyamattal. Azonban a Bona Belt UX óriási erővel rendelkező, nagy teherbírású 

szalagcsiszolóval, minden munka gyors, egyenletes és könnyű. A Bona Belt UX biztosítja 

Ön számára a zökkenőmentes csiszolási élményt attól a pillanattól kezdve, hogy leengedi 

a dobot és nekikezd a kemény munkáknak, mint például nagyobb területek vagy 

egyenletlen felületek és padlódeszkák csiszolásán át, egészen a tökéletes végeredményig. 

    NAGY SÚLY AZ ERŐTELJES CSISZOLÁSÉRT 

    KÉTFÉLE SEBESSÉG 

    ZÖKKENŐMENTES CSISZOLÁSI ÉLMÉNY 

ERŐTELJES 
CSISZOLÁS

SPORTPADLÓK CSISZOLÁSA

CSISZOLÁS

BONA BELT UX
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TECHNIKAI ADATOK

FELHASZNÁLÁS

BONA FLEXISAND 1.9

A Bona FlexiSand 1.9 sokféle vezetőtányérral felszerelhető, erőteljes gép, mely többféle 

felület előkészítésére alkalmas, mint például nyersfáig való visszacsiszolás, finom csiszolás, 

esetleg rugalmas vagy beton felületek csiszolása.  

Motor teljesítménye:  1.25kW, 230V, 50 Hz

Teljes súly:  14,4kg Bona Edge UX 130

   15,4kg Bona Edge UX 220

Csiszolókorong mérete:  178 mm

Motor fordulatszáma: 3000 rpm

Csiszolókar magassága:  58 mm

Zajszint:    92 dB (A) max

TECHNIKAI ADATOK

•  Mindenféle fapadló és parketta sarokcsiszolása 

FELHASZNÁLÁS

BONA EDGE UX

A Bona Edge UX-t a felhasználói tapasztalatok alapján fejlesztettük ki, hogy egy 

biztonságosabb munkát kínáljon mind a padló, mind a mesterember szempontjából. A 

terjedelem fenomenális, a csiszolókar kialakításának köszönheten pedig a sarkok és a 

lépcsők is megcsiszolhatók. 

Feszültség (+/- 5%):   230V

Teljes súly:   50 kg

Teljesítmény:   1,9kW

Frekvencia:   50 Hz

Csiszolókorong sebessége:   147 rpm 

Csiszolókorong mérete:  407 mm (16”)

Magasság/szélesség/mélység:  1170mm/490m

•  Sokféle területre.  Szélesítse ki a felhaszná-

lási lehetőségeket a Bona Power Drive 

Connect-ben található különböző típusú 

feltétekkel. 
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BONA DIAMOND BLADES

A Bona Diamond Blades tökéletes választás rugalmas padlóburkolatok felületének 

csiszolásához, mivel 60%-kal gyorsabban teszi ezt meg, mint a tradicionális megoldások. 

Ez a biztonságos és egyszerű módszer mindenféle vegyszertől mentes, valamint kevesebb 

vizet is igényel. 

BONA POWER DRIVE CONNECT

A Bona FlexiSand 1.9-cel együtt használatos Bona Power Drive Connect lehetővé teszi az 

Ön számára, hogy váltogasson a tradicionális csiszolókorongok és speciális kefék között. 

A különlegesen kialakított felpattintható foglalatnak köszönhetően a csere könnyű és 

gyors. 

BONA ERGOEDGE

A Bona ErgoEdge lehetővé teszi Önnek, hogy szélesebben és közelebb csiszolhasson a 

szélekhez, mint valaha. A 178 mm széles korong miatt a szélcsiszolások 90%-át állva is 

elvégezheti. A Bona ErgoEdge minimalizálja a szélcsiszolók miatt kialakuló zűrzavart 

sarkok, lépcsők, illetve radiátorok mögötti csiszoláskor. 

BONA SANDING DISCS

A Bona csiszolókorongjai a Bona csiszolópapírokkal együtt használva a nyersfa 

csiszolásakor gondoskodnak a megnövelt erőről a kiváló teljesítményért.

BONA POWER DRIVE CONNECT CSALÁD 

PATTINTÁSSAL
FELSZEREL-

HETŐ

PATTINTÁSSAL
FELSZEREL-

HETŐ

PATTINTÁSSAL
FELSZEREL-

HETŐ

   4 DARABOS, FELPATTINTHATÓ SZETT

   DURVA, KÖZEPES ÉS FINOM CSISZOLÁSHOZ

   ERŐTELJES, FOGASKEREKKEL MOZGÓ KORONG

   SOKFÉLE FELPATTINTHATÓ ESZKÖZHÖZ  

   4 DB-OS, FELPATTINHATÓ SZETT GYÉMÁNT

         PENGÉVEL

   RUGALMAS PADLÓK CSISZOLÁSÁHOZ 

   4 DARABOS, FELPATTINTHATÓ SZETT

   ERGONOMIKUS, SZÉLCSISZOLÁS ÁLLVA
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BONA NET CERAMIC

Közepes csiszolásra vagy hézagtömítők 

eltávolítására (pl.: Mix & Fill Plus) alkalmas, 

minimális eltömődési eséllyel. 

CSISZOLÓPAPÍROK SPORTPADLÓKHOZ 

BONA PLATINUM 8700

ELÉRHETŐ:

Szalag (mm): 200 x 750, 250 x 750

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

Szemcse: P 36, P 50

Anyag: kerámia

Rendkívül agresszív és hosszantartó 

csiszolópapír a régi, kemény lakkok 

eltávolításáért.  

BONA GREEN 8600 

ELÉRHETŐ:

Szalag (mm): 200 x 750, 250 x 750

Korong (mm): 150, 178

Szemcse: P 36 - P 120

Anyag: kerámia és alumínium-oxid

Durva és közepes csiszoláshoz. 

Hosszantartó és agresszív teljesítmény régi 

lakkok eltávolításakor, miközben a 

szálszakadás rendkívül kismértékű. 

BONA BLUE 8300 

ELÉRHETŐ:

Szalag (mm): 200 x 750, 250 x 750

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

Szalag szemcséje: P 16 - P 120

Korong szemcséje: P 16 - P 150

Anyag: cirkónium

Hatékony csiszolópapír ott, ahol nincs 

szükség extra csiszolási teljesítményre. Az 

élettartama alatt végig fenntartja az 

optimális kopást. 

BONA DIAMOND 

ELÉRHETŐ:

Korong (mm): 125, 150

Szemcse: P 80, P 120, P 240

Anyag: gyémánt

Új réteg felvitele előtti vagy extra 

finom fa csiszolás. 

ELÉRHETŐ:

Korong (mm): 150, 178

Szemcse: P 80, P 100, P 120

Anyag: kerámia

A Bona csiszolópapírjai a legagresszívabbak és legtartósabbak az 

iparban, ami miatt a legjobb végeredmény érhető el festés vagy lakkozás 

előtt, a simaság kockáztatása nélkül. Az antisztatikus tulajdonságainak 

köszönhetően a papír felülete taszítja a port, valamint a hosszabb 

élettartam érdekében megelőzi annak felhalmozódását, miközben a 

gépeket tisztán tartja és biztosítja optimális működésüket. 
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Bona SuperSport ONE

BONA HENGER

Bona SuperSport HD

– VAGY –

Annak érdekében, hogy megfeleljen a sportpadlók csiszolásakor fellépő magas elvárásoknak, 

a Bona két egyedi csiszolási módszerrel rukkolt elő: a Bona Diamond csiszolópapírral a 

páratlanul finom csiszolásért vonal kijelölés előtt, valamint a Bona 8700-zal a nyersfáig 

történő kiváló visszacsiszolásért. A Bona 8700 agresszívan koptatja a felület, miközben 

gyengéd marad a fához. Mindkettő tökéletes megoldás sportpadlók esetében, mivel 

hatékonyan eltávolítják a lakkot a felszín felkarcolása és szálszakadás nélkül. A gyémántos 

csiszolópapír a Bona FlexiSand-del egyedi párost alkotnak, mely eredményeképp a végső 

lakk réteg remekül tapad a felülethez.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

ELŐKEZELT PADLÓ

ÚJ PADLÓ LEFEKTETÉSE

FS & QUATTRO KORONG

Diamond
G240

POWERSCRUBBER

Bona 
SuperSport 
Deep Clean

Bona 
SuperSport 

HD

BONA HENGER

KEZELETLEN FA

BÁRMIVEL LAKKOZOTT FA SPORTPADLÓK

KARBANTARTÁS

Diamond
G240

Bona 
SuperSport 
Deep Clean

Bona 
SuperSport 

HD

FS & QUATTRO KORONGPOWERSCRUBBER BONA HENGER

DURVA

SZALAG/FS & POWER 

DRIVE

SZALAG/FS & POWER 

DRIVE

FS & QUATTRO 

KORONG

8700
G36-50

KÖZEPES FINOM

Net 
Ceramic
G100-120

8300 or 8600
G60-80

BONA HENGER

Bona 
SuperSport 

Primer

RENOVÁLÁS
DURVA

SZALAG/FS & POWER 

DRIVE

SZALAG/FS & POWER

 DRIVE

FS & QUATTRO 

KORONG

8700
G36-50

KÖZEPES FINOM

Net 
Ceramic
G100-120

8300 or 8600
G60-80

Bona SuperSport ONE

BONA HENGER

Bona SuperSport HD

– VAGY –
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A Bona PowerScrubber a leghatékonyabb mélytisztítást garantálja, páratlan 

sokoldalúsággal és könnyedséggel együtt. Az egymással szembe forgó hengerkefék 

gondoskodnak a produktív mélytisztításról, az erőteljes, mégis egyszerű dizájnnak 

köszönhetően pedig jobb teljesítményt nyújt, mint legtöbb automata felmosó, továbbá az 

ergonomikus kezelés, felépítés és szállítás előnyeit is élvezi. 

BONA POWERSCRUBBER

    HATÉKONY MÉLYTISZTÍTÁS

    A PADLÓ KIVÁLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

    ERGONOMIKUS 

HATÉKONY
MÉLYTISZTÍTÁS

KARBANTARTÁS

A megfelelő tisztítással és rendszeres karbantartással a sportpadló 

hosszabb ideig, vagy akár egész élettartama alatt tartós marad. Ez 

minimalizálja a renoválás miatti gondokat, illetve hosszú távon 

gazdaságosabb is. A Bona SuperSport karbantartási termékei minden 

eszközről gondoskodnak, amire szüksége lehet a portalanításhoz, 

takarításhoz, valamint a fa sportpadlók hatékony ápolásához, hogy 

eltávolítsa az egymásra rakódott zsírokat, koszt, és hogy helyrehozza a 

padló csúszásállóságát. A Bona PowerScrubber a SuperSport Deep 

Clean-el együtt használva egy rendkívül tiszta és biztonságos sportfelületet 

hagy maga után, miközben beállítja az optimális tapadást. 

IDEÁLIS VÉGEREDMÉNY LAKKAL 

A Bona SuperSport nemcsak egy jó alapként használható, hanem akár 

karbantartószerként is. Minden 2 – 3 évben javasoljuk az alaposabb 

tisztítást és egy újabb lakkréteg felvitelét. Ennek segítségével későbbre 

tolhatja a drága renoválást.

MINIMÁLIS ÁLLÁSI IDŐ,
MAXIMÁLIS
TAKARÉKOSSÁG
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BONA SUPERSPORT CLEANER

Annak érdekében, hogy a padló a lehető legjobb állapotban legyen, a Bona SuperSport 

rendszer tartalmaz egy speciálisan kifejlesztett tisztítószert, ami hatékonyan és könnyen 

használható. A Bona SuperSport Deep Clean eltávolítja a fekete cipősarok nyomokat, 

kézilabda waxot, az egymásra rakódott test zsírokat és egyéb szennyeződéseket, amelyek 

a felületet esetleg csúszóssá tehetik.

BIZTONSÁGOS 
FÁN &

RUGALMAS 
PADLÓN

    BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FA- ÉS RUGALMAS  

          PADLÓN 

    ALACSONY EMISSZIÓ

    NEM HAGY MAGA UTÁN CSÚSZÓS MARADVÁNYOKAT

TISZTÍTÁS

BONA SUPERSPORT DEEP CLEAN

Enyhén lúgos tisztítószer koncentrátum, melyet kimondottan beltéri sportpadlók 

rendszeres takarításához fejlesztettek ki. A Bona SuperSport Cleaner gyengéd a felülethez, 

ugyanakkor hatékonyan távolítja el a zsíros szennyeződéseket, csúszós és olajos filmréteg 

hátra hagyása nélkül. Alig habzó formula, mely alkalmas automata felmosóval és kézzel 

történő használatra is. 

HELYREÁLLÍTJA
AZ OPTIMÁLIS

TAPADÁST

   ZSÍRTALANÍTJA A PADLÓT      

   HELYREÁLLÍTJA A TAPADÁST

   ELTÁVOLÍTJA A CIPŐNYOMOKAT
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BONA SUPERSPORT HD

JELENTŐSEBB MÁRKÁK ÁTLAGA
ELLENÁLLÁS A 
SAROK NYOMOKNAK

ELLENÁLLÁS A 
VEGYSZEREKNEK

SZÁRADÁSI IDŐ

TERÜLÉS

KÖZTES
 CSISZOLÁS

VISZKOZITÁS

SZAG

HABZÁSGÁTLÁS

A SZAKEMBEREK VÁLASZTÁSA 1919 ÓTA 

Használja ki a világelső padlókezelő szakembereinek támogatását! A Bona 1919 óta 

elkötelezett a minőségi termékek, megoldások és folyamatok biztosítása mellett, miközben 

segít a padló szakembereknek és tulajdonosoknak, akik hosszantartó és gyönyörű padlót 

szeretnének.  Mindent megtalál nálunk, amire szüksége lehet a megbízható padló 

dizájnolásánál, magánál a megvalósításánál vagy akár az ápolásnál, a Bona-nál a 

lehetőségek tárháza végtelen. 

BONA, A PADLÓÁPOLÁS VEZÉREI

A Bona SuperSport termékcsalád a modern sportirányzatok és igények alapján folyamatosan 

fejlődik. A Bona teljesítményének igazolásaképpen, rendszeresen összehasonlítjuk és 

teszteljük az ipar 4, 5 top márkájának a termékeiket a sajátjainkkal. A kutatási és fejlesztési 

osztályunk (R&D) összemérte az új Bona SuperSport HD-t és a SuperSport One-t az ipari 

átlaggal a habzásgátlás, viszkozitást, a cipősarok nyomokkal és vegyszerekkel szembeni 

ellenállást, szag kibocsátást, terülést, köztes csiszolhatóságot, illetve száradási időt 

vizsgálva. Amint látja az összefoglaló pókháló diagramon is, a Bona sorozatnak meglehetősen 

jellegzetes karaktere van.


