
Bona כדאי לסמוך על



אנו ב-Bona מחויבים לאורך החיים המלא של רצפות 
פתרונות,  לספק  כדי  עבודתנו  את  מקדישים  אנו  עץ. 

שבזכותם הרצפה תישאר מושלמת לאורך כל חייה. 
יחסים  ולבניית  טווח,  ארוכות  לתוצאות  מחויבים  אנו 

חזקים וארוכים עם כל השותפים שלנו. 
תואמים,  מוצרים  של  מלאה  מערכת  מציעה   Bona

שירות מלא וטיפול מעולה לעמידות. 

אתה יכול להיות סמוך ובטוח שנעזור לך לשמר רצפת 
עץ מושלמת לאורך כל חייה, תוך התחשבות בסביבה, 
בתנאי העבודה שלך ובסביבת המגורים של הלקוחות 

שלך.
לרשותך  שיעמדו  היתרונות  כל  את  הדגשנו  זה  בעלון 
כשתבחר ב-Bona. אתה יכול לסמוך על Bona שתציע 

את המוצרים ואת השירותים הטובים ביותר.



אמון
?Bona מדוע כדאי לסמוך על

ל-Bona יש היסטוריה ארוכה עם רצפות עץ, יש לה ניסיון מקצועי ומומחיות 
רצפות  בעלי  ועם  מקצוע  בעלי  עם  צמודה  מעבודה  המגיעים  מעשית 
Bona. אנחנו מוודאים  עץ. הסביבה תמיד זכתה לעדיפות עליונה אצל 
נטול  מליטוש  החל  לשימוש.  ובריאים  בטוחים  תמיד  שלנו  שהפתרונות 
VOC, ועד למכונות ארגונומיות  אבק ומגימורים על בסיס מים מופחתי 
ולדבקים על בסיס סילאן )silane(, אנחנו מציעים מגוון מלא של מוצרים 

בטוחים לסביבה לאורך כל חייה של הרצפה.

ביצועים
מה הופך את Bona למיוחדת כל כך?

לא משנה אם מדובר בעיצוב רצפת עץ, תחזוקה של רצפה יקרת ערך 
או חידוש הרצפה כשמגיע הזמן, Bona מציעה פתרון מלא - טווח שלם 
של מוצרים תואמים ובעלי ביצועים מעולים, שפותחו במשך עשרות שנים 
העץ  מרצפת  המיטב  את  להפיק  כדי  וחדשנות,  יסודי  מחקר  באמצעות 

שלך.

תמיכה
כיצד יכולה Bona לעזור לך בעסקים?

הנוכחות המקומית הייחודית שלנו ברחבי העולם כולו מאפשרת לנו זמינות 
לתמיכה בלקוחות שלנו בכל זמן. אין ספור פרוייקטים בכל העולם הן עדות 
לכך שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי להפיק את המיטב מרצפות העץ 

שלך.



הדבקה



אמון
פתרונות לכל מצב ■
חלוצים בדבקים על בסיס סילאן )silane( לרצפות עץ ■
יצרן של דבקי סילאן )silane( מאז 2003  ■
היצרנית מס' 1 באירופה לדבקים לרצפות עץ  ■
■  = Bona 40,000,000 מ"ר פרקט מודבק באמצעות דבקי 

שביל ברוחב מטר אחד המקיף את העולם
■  R850 שביל ההליכה של גשר מצודת לונדון מודבק באמצעות

ביצועים
התכונות הטובות ביותר מבחינת גמישות וחוזק ■
היצמדות מהירה יותר ■
חיי מדף של שנתיים בזכות אריזת הנקניק החדשנית ■
■ )silane( אין צורך בחומר יסוד במוצרים מבוססי סילאן

תמיכה
תכנית עולמית להסמכת אנשי מקצוע ■
מומחיות והכרת העבודה  ■
הדרכה ולימוד  ■
אתר עם גיליונות נתוני בטיחות, גיליונות נתונים טכניים  ■
זמינות של מגוון מוצרים בתאימות מלאה ■



ליטוש



אמון
מובילה בשוק העולמי במכונות ליטוש ■
מכונות לכל משימת ליטוש עם ניסיון של 70 שנים ■
■ sia abrasives - חומרי ליטוש שתוכננו במיוחד לרצפות עץ, בשיתוף פעולה עם מובילת השוק בתחום
איכות אוויר משופרת בתוך המבנה בזכות ליטוש נטול אבק )DCS( - ליטוש ללא אבק ב-99.996% ■

ביצועים
FlexiSand ו-PowerDrive לליטוש בטוח וקל לחשיפת העץ ■
Bona Diamond – מקל את עבודת הציפוי מחדש ■
Bona Ceramic – לעבודות הקשות ביותר ■
Bona Zirkon – מהיר יותר ב-22%, יעיל יותר ב-41%, משטח אחיד יותר ב-32%, עמיד פי 3 יותר ■

תמיכה
תכנית עולמית להסמכת אנשי מקצוע ■
מומחיות והכרת העבודה  ■
הדרכה ולימוד  ■
אתר עם גיליונות נתוני בטיחות, גיליונות נתונים טכניים  ■
זמינות של מגוון מוצרים בתאימות מלאה ■



גימור



אמון
מנהיגה בשוק העולמי מאז 1919 - למעלה מ-90 שנות ניסיון ■
1,500,000,000 מ"ר של ריצוף עץ זכו ללכה באמצעות המוצרים על  ■

בסיס מים של Bona מאז הצגתם בשוק ב-1979. 
■  FIBA-ו NBA באישור Sportive System מערכת
מנהיגה חדשנית למערכת בנות-קיימא ■

ביצועים
מנצחים את הזמן עם Bona Traffic HD – הרצפה מוכנה לשימוש  ■

לאחר 12 שעות בלבד
Bona Mega - פשטות של חד-רכיבי, ביצועים של דו-רכיבי ■
אינסוף אפשרויות יצירתיות עם צבעים ורמות ברק ■
Bona Naturale – המראה של שמן עם ההגנה של לכה ■
■ Bona Naturale תיקון נקודתי מהיר וקל באמצעות

תמיכה
תכנית עולמית להסמכת אנשי מקצוע ■
מומחיות והכרת העבודה  ■
הדרכה ולימוד  ■
אתר עם גיליונות נתוני בטיחות, גיליונות נתונים טכניים  ■
זמינות של מגוון מוצרים בתאימות מלאה ■



טיפוח ותחזוקת הרצפה



אמון
למעלה מ-90 שנות ניסיון ברצפות עץ ■
יותר מ-Bona Spray Mop 2,000,000 נמכרו בכל העולם ■
פרס חומר הניקוי הטוב ביותר לרצפת עץ בארה"ב ■
■ Greenguard הסמכת

ביצועים
איכות מעולה לכל המשטחים ■
נוסחאות שאינן משאירות סימנים ומוכנות לשימוש ■
■ Bona Power Scrubber מערכות חדשניות של מכונות ניקוי, כגון
■ Bona חיים ארוכים יותר לרצפות עץ עם חומרי התחזוקה של

תמיכה
תכנית עולמית להסמכת אנשי מקצוע ■
מומחיות והכרת העבודה  ■
הדרכה ולימוד  ■
אתר עם גיליונות נתוני בטיחות, גיליונות נתונים טכניים  ■
זמינות של מגוון מוצרים בתאימות מלאה ■



www.bona.com

תשוקה לרצפות עץ - בעולם כולו

חברת Bona, שהוקמה ב-1919, היא חברה חדשנית ומובילה בעולם עם מערכת 
ייחודית לטיפול ברצפת עץ. באמצעות חברות בת ומפיצים, יש לנו נוכחות מקומית 
ללקוחות  קרובים  להיות  לנו  מאפשרת  זו  נוכחות  שונות,  ארצות  מ-90  ביותר 
עץ,  לרצפות  שלנו  והתשוקה  שלנו  הטווח  ארוכת  המחויבות  המקצוע.  ולאנשי 
מאפשרות לנו להציע תוצאות ארוכות טווח ועמידות, שממלאות את כל הצרכים 

של רצפת עץ למקצוענים ולבעלי רצפות העץ גם יחד.
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כל המידע מסופק ללא אחריות. חבות על התוכן אינה נכללת.


