
Bona Sportive System
לביצועים מעולים של רצפות ספורט



הכול ערוך למשחק נפלא

מערכת מלאה לביצועים ספורטיביים מתמידים
גימור  מבחינת  מיוחדות  דרישות  יש  ספורט  שלרצפות   מאחר 
כמערכת  לשמש  נועדה   Bona Sportive System וצבע, 
לרצפות  ביותר  המוצלחת  הבחירה   – מלאה   אינטראקטיבית 

ספורט תובעניות.

מוצרים  של  שלם  מערך  מציעה   Bona Sportive System
ספורט  רצפות  של  ולחידוש  לתחזוקה  להתקנה,  ושירותים 
מובילה  ספקית   ,Bona Sportive System פרקט.   עשויות 
ביצועים  מבטיחה  חשובים,  עץ  ליצרני  תעשייתיים  מוצרים  של 

מהשורה הראשונה.

אך  כבדה,  בהשקעה  כרוכה  מפרקט  ספורט  רצפת  וחידוש  התקנה 
בתמורה תעניק הרצפה שנות שירות ארוכות. ככל שאורך שנות השירות 
 Bona Sportive System יותר.  נבונה  תהיה  השקעתך  יותר,  גדול 
תוכננה כדי להבטיח את שנות השירות הארוכות ביותר שניתן להשיג 

לכל רצפות הספורט.

כלל  בדרך  תהיה  הרצפה  מפרקט,  ספורט  רצפת  התקנת  לאחר 
על  עלולים להצטבר  גוף  ושומן  זיעה  לכלוך,  לכל דבר. אך  עמידה 
פני השטח, גם אם מקפידים על שגרת ניקוי יומית. הדבר מפחית 
מאחר  חלקלקה.  להיות  לה  וגורם  הרצפה  ביצועי  את  בהדרגה 
עד  זו  לתופעה  לב  שמים  לא  לעתים  הדרגתי,  הוא  שהתהליך 

שהביצועים הגרועים הופכים להיות מובהקים.

לעבר.  השייכת  בעיה  זוהי   Bona Sportive System בעזרת 
 כשמתקינים רצפת פרקט כולל גימור – או כשמחדשים רצפת פרקט –
יוצאי  ביצועים  תעניק  הרצפה   ,Bona Sportive System בעזרת 
 ,Bona Sportive System דופן. ואם מתחזקים את הרצפה בעזרת

הרצפה תמשיך לספק ביצועים גבוהים לתקופה ארוכה עוד יותר.

 בעזרת Bona Sportive System, רצפת הספורט תספק 
 ביצועים אופטימליים שנה אחרי שנה, ותאריך את הזמן לפני שנדרש חידוש, 
 באופן שיבטיח כי תחזוקת רצפת הספורט תהיה קלה יותר והרצפה תעניק 

רווחיות רבה יותר לבעליה. 



        

התקנת היסוד הנכון
רצפות ספורט הן ציוד ספורט חיוני

הרצפה חשובה לעתים לביצועי הספורטאי ממש כמו הציוד שלו או 
שלה. לכן יש להציב דרישות גבוהות לרצפה כמו שמציבים למחבטי 

טניס, לנעליים ולכדורים.

ספורט  למשטחי  הרשמי  האירופי  התקן  הוא   EN 14904:2006
הרצפה  על  כיצד  דרישות  של  רב  מספר  מציב  הוא  מבנים.  בתוך 
להגיב לסוגי לחץ ולמצבים שונים. התקן לוקח בחשבון את כל מבנה 
הרצפה, כשאחד הפרמטרים החשובים ביותר הוא מניעת ההחלקה 

של המשטח.

לספוג  עליה  רבות.  בדרכים  ביצועים  להפגין  חייבת  ספורט  רצפת 
חבטות כדי למזער סכנת פציעה. אך אסור שתהיה רכה מדי, משום 
שאז היא מעייפת את הספורטאים. חיכוך קטן מדי מגדיל את הסיכון 
של החלקה, ואילו חיכוך גדול מדי מגדיל סכנת פציעות. הדבר דורש 

משטח עם תכונות חיכוך נכונות.

Bona Sportive System לא רק עומדת בכל הדרישות של רצפת 
 Bona Sportive System .ספורט מקצועית, אלא אפילו עולה עליהן
גם מאפשרת לשמור על תכונות אלה במשך זמן רב יותר, בתחזוקה 

הנכונה.

 מניעת ההחלקה חייבת להיות 
מדויקת. גורמים רבים עלולים לגרום 
לפציעות, וכל דבר פעוט עלול לגרום 

לספורטאים להחליק.

רצפת ספורט נועדה לנוע ולהתגמש 
 בהתאם לתנועות הספורטאי. 
 הדבר מציב דרישות גבוהות 

בנושא הגימור.



 

 

  

 

 

מציאת הפתרון הנכון לרצפת ספורט  
מפרקט.  ספורט  רצפת  של  הסופי  המפרט  את  להכין  פשוט   לא 

יש לשקול גורמים רבים, והאפשרויות רבות. לדוגמה:

לאילו סוגי ספורט משמשת הרצפה?  ●
כמה שעות ביום משתמשים ברצפה?  ●

●  האם מתקיימות פעילויות אחרות, שאינן פעילויות ספורט, על 
הרצפה )כגון ריקודים במסגרת בית הספר, ירידים, מסיבות, 

תערוכות וכולי(?
אילו סוגי סימוני קווים נחוצים?  ●

האם סביר להניח שיעלו על הרצפה רק עם נעלי ספורט?  ●
●  האם יש מערכת כלשהי לניקוי רגליים כדי למנוע הכנסת לכלוך 

למתקנים?
מהי שגרת הניקוי והתחזוקה הנדרשת?  ●

לעמוד  יותר  קל   ,Bona Sportive System-ל הודות 
רצפה,  קבלן  שאתה  בין  מפרקט,  ספורט  רצפת  של   במפרטים 
בעל הרצפה או איש מקצוע. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם 
מלכתחילה  להגיע  עליך  להקל  כדי  מובילים  ספורט  רצפות  ספקי 

לבחירה הנכונה.

Bona Sportive System היא פתרון כולל לרצפות ספורט מפרקט



Bona Sportive Finish

Bona Sportive Paint

Bona Sportive Finish

Bona Sportive Primer

    

Bona Sportive Paint
להשתמש  וניתן  במהירות  מתייבש   Bona Sportive Paint 
בו לצביעה של סימוני קווים וכן אזורים שלמים וגבולות של המגרש. 
אין צורך בליטוש בין השכבות, דבר שחוסך זמן ומסיר את הסיכון 

של פגיעה בקווים בזמן הליטוש.

תמיכה לכל החיים
מתוכנית  חלק  הם   Bona Sportive System-ב המוצרים  כל 
את  מבטיחים  שאנו  דבר  של  פירושו  שלנו.  החיים  לכל  התמיכה 
התפקוד של מוצרינו למשך כל חיי הרצפות, כל זמן שהן עוברות 
גימור מקדים עם ציפויים תעשייתיים של Bona או הוקמו בעזרת 
בעולם,  נמצא  אתה  שבו  מקום  בכל  חשוף.  מעץ   Bona מוצרי 

הארגון הבינלאומי שלנו זמין למתן תמיכה.

FIBA
מערכת התמיכה של Bona מומלצת על-ידי התאחדות הכדורסל 
תחרויות  של  ביותר  הגבוהה  לרמה   )FIBA( הבינלאומית 

בינלאומיות, כמו גביע העולם והמשחקים האולימפיים.

להבטחת  המושלמת  הבחירה  היא   Bona Sportive System
עם  אותה  לשלב  וניתן  גבוהים,  ביצועים  המציעה  ספורט  רצפת 
מסוג  רבות  רצפות  מספקים  אנו  כיום   .Bona Sportive Finish
על  גם  Bona Sportive System פועלת  ציפוי לכה. אך  זה עם 
רצפת פרקט מלוטשת ללא ציפוי. לאחר הליטוש, Bona מחזקת 

את השכבות הנכונות לביצועים ספורטיביים.

Bona Sportive Primer
להתגמש  נועדו  שהן  מאחר  גדול.  שטח  מכסות  ספורט  רצפות 
היסוד. על  מופעל  רב  לחץ  המשטח,  כל  של  תנועה   ולאפשר 
כמו  נוסחה  אותה  על  מבוסס   Bona Sportive Primer 
גם  מעולה  הדבקות  ומעניק   ,Bona Sportive Finish 
ל-Bona Sportive Finish ול-Bona Sportive Paint. יש לו זמן 
פתיחה ארוך מה שמפשט את היישום ושומר על צבע אחיד וטבעי 

של הפרקט.

Bona Sportive Finish
ביותר. כבד  בלחץ  לעמוד  חייב  ספורט  רצפת  של   הגימור 
העמידות  ואת  מעולה  הדבקות  מעניק   Bona Sportive Finish
הדרושה נגד החלקה. יחד עם Bona Sportive Primer, מוצרים 
את  המשפר  ביותר,  נמוך  חדירה  כושר  עם  מעטה  יוצרים  אלה 
עמידות הרצפה וגורם לה להגיב פחות לשינויים פתאומיים בלחות 

האוויר באולם.

ביצועי רצפת ספורט מההתחלה 
ועד הסוף



  

 

  

 

  

 

ביצועים מעולים אינם מושגים מעצמם
Bona Sportive Cleaner Plus

לצורך תוספת ניקוי על מנת להסיר את שכבת הזיעה ושומן הגוף 
 Bona Sportive Cleaner Plus הרצפה.  ביצועי  את  המקטינה 

הוא מצוין גם לניקוי סימני עקבים שחורים ולהסרת שפשופים.

 ,Bona Sportive System כשמתקינים או מחדשים רצפה בעזרת
חשוב לתחזק אותה בהתאם לחוברת הפרסומית "הנחיות תחזוקה" 
בעזרת Bona Sportive. בחוברת הפרסומית תמצא מידע רב נוסף 

כיצד לשמור על הרצפה במצב מעולה.

Bona Sportive Cleaner
לצורך שגרת ניקוי יומית, Bona Sportive Cleaner חזק דיו כדי 

לשמור על רצפה נקייה, אך עדין דיו כדי שלא לפגוע בגימור.

 Bona Sportive System בעזרת  המתוחזקת  גימור  עם   רצפה 
ספורט  רצפת  אך  אחרות.  ספורט  מרצפות  יותר  ימים   תאריך 
האפשר  ככל  לדחות  כדי  לניקוי,  פרט  נוספת  לתחזוקה   זקוקה 

חידוש כולל ויקר.

הפרעות  עם  חלקה,  עבודה  מבטיחה   Bona Sportive System
פירושם  הספורט  אולם  של  מינימליים  השבתה  זמני  מינימליות. 
 Bona Sportive Finish .אובדן מינימלי של הכנסות לבעל האולם
ומתוחזקת  גימור  עוברת  הרצפה  אם  מעולה,  הדבקות  מבטיח 
בעזרת מוצרי Bona. בעזרת חידוש הציפוי של הרצפה מעת לעת, 
מניעת ההחלקה משוחזרת, והרצפה לא רק תאריך ימים, אלא גם 
תיראה טוב יותר עם הזמן. אם אינך בטוח לגבי הגימור הקודם, יש 

לבדוק את ההדבקות לפני ביצוע הגימור.

הבא:  ההליך  את  לבצע  יש  כולל,  חידוש  דורשת   כשהרצפה 
מכן  לאחר  וגימור,  יסוד  צבע  החלת  החשוף,  העץ  עד  ליטוש 
בעזרת  נוספות.  גימור  שכבות  החלת  ולבסוף  הקווים,  צביעת 
הודות  מעולות  תוצאות  להבטיח  ניתן   Bona Sportive System
והתמיכה  התחזוקה  ולהנחיות  המתאימים  התחזוקה   למוצרי 

המתאימות.

שאינה  רצפה 
מתוחזקת 

תאבד  כהלכה 
את  בהדרגה 
הביצוע  כושר 
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מתוחזקת  רצפה 
 Bona בעזרת 
 Sportive System
כושר  על  תשמור 
לטווח  שלה  הביצוע 

ארוך

של  ספורט  רצפת 
תשמור   Bona
הביצוע  כושר  על 
לחיים  ותזכה  שלה 
אם  יותר  ארוכים 

תתוחזק כהלכה
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השקעה לצורך קבלת עלות נמוכה יותר למחזור חיים

 
 

   

 זו אינה הוצאה, 
זו השקעה
ביצועים גבוהים יותר  ●
חיים ארוכים יותר  ●
עלויות נמוכות יותר  ●

אחד היתרונות של Bona Sportive System הוא עלות הבעלות 
לטווח ארוך. התקנה או חידוש רצפת ספורט היא השקעה כבדה, 
שלך  הראשונית  ההשקעה   ,Bona Sportive System ובעזרת 

תשתלם עם הזמן.

שנה,  מ-25  יותר  של  טיפוסי  חיים  באורך  אלה  יתרונות   הכפל 
 ותקבל בחזרה את העלות הראשונית, הגבוהה קצת יותר, לעתים 

כפל כפליים.



 
  

  

 
  

  

 –  Bona Sportive System
הטובים  על-ידי  ונבדקה  נוסתה 

ביותר

מרכז פפסי - דנוור, קולורדו
מרכז פפסי, הממוקם בשולי העיר התחתית של דנוור, הוא מרכז 
הבידור LoDo המשגשג של דנוור ומשמש כאולם הספורט והבידור 
החדש של האזור. מרכז פפסי מארח יותר מ-200 אירועי ספורט, 
קונצרטים ואירועים מיוחדים מדי שנה. מרכז פפסי תופס שטח של 
18,600 מ"ר במרכז פלאט ואלי שבדנוור. ביתה של קבוצת דנוור 
אחרים.  ואירועים  קונצרטים  ל-20,000   500 בין  המארח  נאגטס, 
ביותר  המעולים  והבידור  הספורט  ממתקני  אחד  הוא  פפסי  מרכז 
באזור, ומייצג את המיטב של קולורדו והאזור שממערב להרי הרוקי.

היכל הספורט של ניו אורלינס - ניו אורלינס, לואיזיאנה
 NBA-היכל הספורט של ניו אורלינס משמש כביתה של קבוצת ה
לקונצרטים,  משמש  גם  אך  הומטס"  אורליאנס  "ניו  המפורסמת 

כנסים ואירועים מיוחדים.

מבקרים   19,000 לכלול  ויכול   ,1999 באוקטובר  ב-19  נחנך  הוא 
וכולל  כדורסל,  במשחקי  מבקרים  מ-18,000  יותר  בקונצרטים, 
גדולים  כלל-אמריקאים  אירועים  אירח  הוא  יוקרתיות.  סוויטות   56
של  האולסטארס  משחק   ,XXI 2007 ארנהבוול  כגון  ויוקרתיים, 

.XXII 2008 וארנהבוול ,NBA 2008-ה



  

 מועדון הבדמינטון של דונג ג'יונג בבייג'ין - בייג'ין, 
הרפובליקה של סין

יחיד  במשחקי  בבדמינטון  כסף  מדליית  זוכה  הוא  ג'יונג   דונג 
גביע  אלוף   ,1996 באטלנטה  האולימפיים  במשחקים  גברים 
העולם לשנת 1997, אלוף אנגליה לשנת 1998 ואלוף במשחקים 
בבייג'ינג.  בדמינטון  מועדון  בנו  ואחיו  הוא   .1999 האולימפיים 
יש להם 1000 חברים בני 7 עד 18, ו-4 אולמות ברחבי העיר. 
הרצפה נראית נהדר, וזהו שיפור ניכר בהשוואה למשטח הקודם. 
דונג אוהב יותר מכל את משטח המט שאינו משקף את הזרקורים 
כי היא חשובה  לומר  צורך  ואת התכונה למניעת החלקה, שאין 
במיוחד לשחקני בדמינטון. וכשהדבר נאמר מפי אלוף עולם, אי 

אפשר שלא להאמין לו.



      

צוות מנצח
מערכת מלאה לאורך כל חיי רצפת הספורט

ברצפות  העשיר  ניסיוננו  על  הסתמכנו   ,Bona Sportive System-ב פרקט.  ברצפות  לטיפול  בינלאומית  חברה  היא   Bona 
עם  זה  לעבוד  במיוחד  נועדו   Bona Sportive System-ב המוצרים  כל  בשוק.  ביותר  החזק  המוצרים  טווח  את  ליצור  כדי   פרקט 
 Bona של  הליטוש  ובתכשירי   Bona של  הליטוש  במכונות  להשתמש  ממליצים  אנו  לכן   .Bona תוצרת  אחרים  מוצרים  עם  כמו   זה, 

לכל ההתקנות ולכל עבודות החידוש.

Bona Sportive Cleaner
Bona Sportive Cleaner הוא תכשיר ניקוי מרוכז, מעט אלקלי, 

שנועד במיוחד לניקוי תכוף של רצפות ספורט מפרקט עם גימור.

Bona Sportive Cleaner Plus
Bona Sportive Cleaner Plus הוא תכשיר ניקוי אלקלי מרוכז, 
שנועד לניקוי מעת לעת של רצפות ספורט מפרקט להסרת שכבת 
לניקוי  בו  ניתן גם להשתמש  וחומרים מזהמים אחרים.  גוף  שומני 

נקודתי של סימני עקבים ולהסרת שפשופים.

Bona ליטוש של
רצפות ספורט תופסות שטח ניכר, ולכן ליטושן דורש זמן רב. למרבה 
המזל, Bona מציעה חלק ממכונות הליטוש המעולות ביותר. תכשיר 
הליטוש 8700 קרמיקה של Bona הופך את הליטוש, גם של רצפות 
הספורט הגדולות ביותר, למשימה קלה. ולבסוף, המערכת נטולת 
האבק שלנו הופכת את הליטוש של רצפות ספורט למהיר יותר ונוח 

יותר מאשר אי-פעם.

Bona Sportive Primer
מרכיב  העשוי  למים  עמיד  יסוד  הוא   Bona Sportive Primer
הציפוי  לפני  ספורט,  באולמות  פרקט  רצפות  על  לשימוש   אחד 
ב-Bona Sportive Finish. זמן הפתיחה שלו ארוך, מה שמפשט 

את היישום ושומר על צביעה אחידה וטבעית של הפרקט.

Bona Sportive Finish
משני  העשוי  למים  עמיד  גימור  הוא   Bona Sportive Finish
ספורט  רצפות  במשטחי  לטיפול  פוליאורתן   100% של  מרכיבים 
עומד  הוא  כאחד.  רב-תכליתיות  ובסביבות  מקצועיות  בסביבות 
 DIN -ו EN 14904:2006 בדרישות למניעת החלקה של התקנים

.18032:2

Bona Sportive Paint
זהו צבע עמיד למים בעל יכולת ייבוש מהירה המשמש לצביעת סימוני 
 Bona Sportive Paint .קווים וכן אזורים שלמים וגבולות מגרשים

.Bona Sportive Finish מוחל בין שכבות של
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צבע סימוני קווים חדש
זמן ייבוש מהיר  ●

אין צורך בליטוש בין השכבות  ●
הדבקות מעולה  ●

כיסוי מצוין  ●
תכונות יישום טובות מאוד  ●

החלקה מעולה  ●
חלחול נמוך  ●

בר בצוות
ח

יםחדש
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וני 
צבע לסימ



Since established in 1919, Bona is a world leading  

innovator with a unique system for wooden floor 

treatment. Through subsidiaries and distributors 

we have local presence in more than 50 different 

countries enabling us to be close to our customers 

and craftsmen. 

Our long commitment and passion for wooden 

floors enable us to offer lasting, sustainable  

results for professionals and floor owners alike, 

no matter what wooden floor need.

Passion for wood floors

תשוקה לרצפות פרקט

מובילה  חברה  היא   Bona  ,1919 בשנת  היווסדה  מאז 
וחדשנית המציעה מערכת ייחודית לטיפול ברצפות פרקט. דרך 
סניפים ומפיצים, יש לנו נוכחות מקומית ביותר מ-50 מדינות, 

המאפשרת לנו להיות קרובים ללקוחות ולבעלי המלאכה.

פרקט  לרצפות  שלנו  והתשוקה  שלנו  הממושכת  המחויבות 
לאנשי  מוכחות  טווח  ארוכות  תוצאות  להציע  לנו  מאפשרות 
של  הצרכים  כל  על  ולענות  כאחד,  רצפות  ולבעלי  מקצוע 

רצפת פרקט.


