
Bona Create - Moření dřevěných podlah
pro nový vzhled



Vyjádřete svůj styl! Pomocí jedinečné a kompletní 

nabídky mořidel pro dřevěné podlahy Bona Create 

můžete vaší podlaze dodat vzhled, který bude odrážet 

váš osobitý styl.

Bona Create představuje novou nabídku mořidel pro 

všechny typy dřevených podlah. Nanesení mořidla je 

díky delší době otevření bezproblémové a výsledkem je 

rovnoměrné nádherné zbarvení vaší podlahy. 

Bona Create je součástí Bona systému; stejně jako 

ostatní výrobky je ekologicky nezávadný a kompatibilní 

s přípravky pro povrchovou úpravu, jako laky a oleji 

Bona. Bona Create je produkt zcela bez kobaltu a jen s 

malým obsahem rozpouštědel – díky tomu se nám daří 

vytvářet zdravější pracovní prostředí. 

Bona Create – systém moření dřevěných podlah, se 

kterým docílíte dokonalých výsledků aneb systém 

barvení, kterému můžete důvěřovat.

Moření dřevěných podlah

Moderní, svěží barvy

Nízký obsah rozpouštědel

Rovnoměrné nádherné zabarvení

Jistota perfektního výsledku

Bezproblémová aplikace díky dlouhé 
době otevření

Neobsahuje kobalt

Lze použít s laky a oleji Bona



Bona Create Led

Každá dřevěná podlaha potřebuje jednou za čas renovaci. 

Ta může být současně příležitostí k její proměně. Změna 

zbarvení podlahy může dodat úplně nový vzhled nejen 

podlaze, ale i celé místnosti. 

Pokud chcete místnost rozzářit, použijte některý ze 

svěžích, světlých odstínů. Naopak, starou zašlou dubovou 

podlahu můžete obnovit v odstínech červené, modré nebo 

zelené. 

Další možností je sladit barvu podlahy s ostatními barvami     

v místnosti. Atraktivního sytého vzhledu docílíte použitím 

odstínu Create Pure / Přírodní. Příště až budete vaší 

podlahu renovovat, zvažte také její proměnu díky novému 

zabarvení!

Jaký vzhled podlahy se vám líbí?



Flora  /  FloraVoda  /  AquaUhlí  /  CoalLáva  /  LavaZemina  /  Earth

S pomocí Bona Create můžete starou podlahu obnovit     

v různých moderních barevných odstínech. Není zapotřebí 

pokládat novou podlahu. Aplikací mořidla můžete dodat 

vaší stávající podlaze nový svěží vzhled.

Pokud použijete mořidla Bona Create, můžete si být jisti, že 

docílíte spolehlivých výsledků.  

Š iroká  paleta  barev

Na výběr máte 9 různých odstínů, které vám umožní 

namíchat přesně tu barvu, kterou požadujete. Po nanesení 

mořidla na dřevěnou podlahu docílíte přirozený vzhled, 

připomínající přírodní zabarvení.

Nezáleží na tom, zda chcete tmavější odstín a sytější 

vzhled nebo světlejší pro rozjasnění místnosti; mořidla 

Bona Create vám pokaždé nabídnou vhodné řešení. 

Spolehlivého výsledku docílíte bez ohledu na to, zda zvolíte 

lakovanou nebo olejovanou povrchovou úpravu.

Moderní barvy pro svěží vzhled

Bona Create Uhlí



Kámen  /  Stone Led  /  Ice Jantar  /  Amber Přírodní  /  Pure

Nanesení mořidel je díky delší době otevření bez-

problémové a současně umožňuje pracovat na větších 

plochách. Po aplikaci je zbarvení podlahy rovnoměrné, bez 

rizika překrývání barev. Bona Create je přípravek zcela bez 

kobaltu a jen s malým obsahem rozpouštědel – díky tomu 

se nám daří vytvářet zdravější pracovní prostředí.



Bona Create 
– součást systému, kterému můžete věřit

Bona Create je součástí Bona systému – komplexního 

řešení Bona pro dřevěné podlahy. To znamená, že mořidla 

Bona Create jsou kompatibilní s ostatními produkty BONA, 

zejména laky a oleji.

Po nanesení mořidla na vybroušenou podlahu je zapotřebí 

provést povrchovou úpravu. To je ta pravá chvíle pro vaše 

rozhodnutí, zda zvolit lakovaný nebo olejovaný povrch. 

Závěrečné úpravy

Vrchní laky Bona na vodní bázi zabezpečí dlouhotrvající 

odolnost vaší podlahy i při vyšším zatížení. 

Alternativou k lakovaným povrchům jsou oleje Bona, které 

se stejně jako laky nanáší na podlahu po moření.

Společnost Bona poskytuje řadu prostředků na čistění    

a údržbu podlah, vhodné na lakované i olejované povrchy.



Kámen

Led Jantar Přírodní

FloraVoda

UhlíLávaZemina

Pokud na této straně nenajdete 9 tištěných vzorků barev na dřevěné povrchy, 

prosím kontaktujte nejbližšího obchodního zástupce Bona.



Vášeň pro dřevěné podlahy

Díky svému unikátnímu systému je Bona světovou jedničkou v oblasti 

inovací. Společnost Bona má zastoupení po celém světě. Od jejího 

založení v roce 1919 jsme prostřednictvím dceřinných společností a 

distributorů získali zastoupení ve více než 50 zemích celého světa. 

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni 

poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům i majitelům podlah 

na různé potřeby jejich dřevěných podlah.

BONA CR / SR spol. s r.o.

Sokolovská 100/94, 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 CR: bonacr@bona.com
e-mail SR: bonasr@bona.com

www.bona.com
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