
Bona Oliën voor Unieke Expressies
Het geheel nieuwe Bona Oil System



The Unique Effects 
of Oiled Wooden Floors



Bona brengt de passie een stap hoger
Een mooie, geoliede vloer heeft iets onweerstaanbaars. Zijn warme textuur, natuurlijke 

kleuren, en elke nerf, knoest en korrel. Het is een houten vloer die mettertijd 

karaktervoller wordt.

Bona heeft sinds 1919 een totale toewijding om het beste in houten vloeren naar 

boven te brengen. Baanbrekend in 1979 met de watergedragen parketlakken, 

blijven wij voortdurend zoeken naar verbetering en innovatieve oplossingen met 

goede resultaten. Bij Bona streven wij ernaar om duurzame producten te leveren 

die veilig zijn om mee te werken en op te leven. Een toewijding en passie die van 

ons een wereldleider hebben gemaakt in het leveren van oplossingen voor houten 

vloerbehandelingen, reiniging en onderhoud.

Nu kunnen wij deze passie een stap hoger brengen en een uniek, compleet 

assortiment lanceren voor geoliede houten vloeren.



Een Systeem voor een Lange Levensduur

Het geheel nieuwe Bona Oil System versterkt de gewaarwording van houten vloeren. 

Het innovatieve aanbod van 2-dimensionale effecten brengt het ware karakter van 

houten vloeren naar boven. Met het oog op duurzaamheid en veiligheid, werd er naar 

lage emissies gestreefd, en dit voor de gehele levensduur van de geoliede vloer.

Van ontwerp en bescherming tot onderhoud en reiniging, het Bona Oil System biedt de 

professional alles wat hij nodig heeft voor een langdurig mooie, geoliede vloer.



Tegen Slijtage
Bona’s slijtagebehandeling verzekert een lange levensduur voor geoliede vloeren evenals 

lage VOS-emissie. Bona Craft Oil dringt diep door in het hout, waardoor het de vloer 

beter beschermt en een mooiere uitstraling geeft. Tevens behoudt het hout zijn natuurlijke 

uitstraling en textuur, terwijl het meer waterbestendig wordt. 

Reiniging en Onderhoud
Een vloer waarop geleefd wordt, vergt zorg en onderhoud. Daarom is het Onderhouds-

assortiment van de Bona Olie speciaal geformuleerd om het uiterlijk en het gevoel van 

natuurlijke houten vloeren te verbeteren, terwijl de slijtweerstand en de vochtbestendigheid 

wordt behouden. Aanbrengen met het Bona FlexiSand System voor een uitzonderlijk soepele 

werkmethode en eindresultaat.

Met lage VOS-eigenschappen zorgen de Bona onderhouds- en reinigingsoplossingen voor 

een lang en gezond leven van de vloer.

• Unieke houtbehandeling

• 2-dimensionaal effect

• Natuurlijke uitstraling

• Beduidend laag VOS-gehalte

• Verhoogt de waterbestendigheid

• Kan zwaarder loopverkeer aan

• Versterkt en beschermt

• Vlotte werkmethode

• Lange levensduur van de vloer

Effecten

Het kleuren met loog is een traditionele methode die parketteurs generaties lang hebben 

gebruikt om de kleur van het hout te versterken of te veranderen. Door traditionele methodes 

met de meest geavanceerde technologie te combineren, heeft Bona een olie assortiment 

ontwikkeld waarmee men unieke effecten voor houten vloeren verkrijgt.

Maakt verbluffende 2-dimensionale effecten op uw houten vloer – elke korrel en nerf wordt 

geaccentueerd, met de oorspronkelijke houtkleur als schril contrast.



Nordic – de Scandinavische Sfeer
De Scandinavische stijl heeft altijd de wereld gecharmeerd met zijn eigentijdse, lichte 

kleurthema’s en minimalistische, luchtige interieurs. Bona Nordic Tone helpt het unieke 

karakter van uw huis te accentueren met de traditionele Scandinavische kleurbehandeling. 

In combinatie met Bona Craft Oil, leverbaar in verschillende kleuren, kunt u uw gewenste 

Bona 2-dimensionale effect creëren.

Rich – een Vleugje Verfijning
Donkere, rokerige kleuren zijn altijd geassocieerd met een sensuele verfijning en moderne 

chique uitstraling. Bona Rich Tone geeft uw vloer de diepste kleuren en geeft uw huis een 

onmiskenbaar vleugje elegantie.  

Gebruik Bona Rich Tone in combinatie met de verschillende gekleurde Bona Craft Oils om 

uw eigen stijlvolle effect te creëren.

Unieke Effecten

Of u nu op zoek bent naar de sfeer van een klassieke houten vloer of het unieke 2-dimensionale effect, het Bona Oil System kan u helpen om de gewenste uitstraling te verkrijgen. 
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Het creëren van mooie effecten op geoliede vloeren
Gebruik de Bona Craft Oil voor een natuurlijke uitstraling of combineer Bona Tone met één van de 

diverse kleuren Craft Oils om onze speciale 2-dimensionale effecten te creëren. Verleidelijk ontwerp 

met langdurige bescherming kan eenvoudig worden verwezenlijkt door het volgen van onderstaande 

stappen.

Voor 2-dimensionale effecten:

Zorg dat de vloer goed geschuurd en schoongemaakt is vóór de 

behandeling. Breng Bona Nordic Tone of Bona Rich Tone aan 

met een Bona Vachtwisser. De Bona Rich Tone of Bona Nordic 

Tone zal een reactie met het hout aangaan en zo de basis leggen 

voor het 2-dimensionale effect.

Wanneer een diepere kleuring is gewenst, voeg dan Bona Mix 

Colour toe aan de Bona Rich Tone vóór de behandeling. 

Eindig deze stap met het licht opschuren met de Bona Scrad 

Pad.

Als een 2-dimensionaal effect niet gewenst is, sla dan Stap 1 

over en begin direct met Stap 2.

. Breng Bona Craft Oil aan in de gewenste kleur met een rode

    pad, oliebestendige rubber wisser, rvs spatel of blokkwast.

. Normaal is 1 laag voldoende. Indien de vloer schraal is of als 

    er meer kleur gewenst is, breng dan binnen 30 minuten nog

    een tweede laag aan.

. De vloer naboenen met een boenmachine (150 omw.

    per/min.) voorzien van de Bona Wool Pad. Nadat alle olie is

    ingeboend en egaal is, de vloer 24 uur laten drogen.



Bona Craft Oil

Met uitgesproken eigenschappen van houtverzadiging, 
geeft Bona Craft Oil diepe bescherming tegen slijtage, 
chemicaliën en vocht. Een natuurlijke plantaardige olie, 
vrijwel zonder geur en met een beduidend laag VOS-
gehalte. Met een veilige werk- en leefsfeer als gevolg.

KOBALT 
VRIJ

Verkrijgbaar in 5 kleuren en Pure.

Bescherming tegen Slijtage
Om de oorspronkelijke schoonheid van uw houten vloer te behouden moet een oliebehandeling de 

uitstraling van het hout versterken en het tegelijkertijd een goede bescherming geven. Bona Craft Oil 

dringt diep door in uw houten vloer en  geeft een diepe bescherming tegen slijtage, chemicaliën en 

vocht.
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Een Diversiteit aan Mogelijkheden
Hieronder een diversiteit aan effecten die verkregen kunnen worden met het Bona 

Oil System. Door het combineren van Bona Nordic Tone of Bona Rich Tone met de 

verschillende Bona Craft oliën kunt u eenvoudig uw gewenste effect creëren.

De hier getoonde effecten zijn gemaakt op geborsteld eiken en kunnen variëren op andere houtsoorten.



Reiniging en Onderhoud
• Hoogste niveau van duurzaamheid en prestatie

• Langdurige bescherming en schoonheid 

Complete oplossingen voor volledig onderhoud Verlaagde VOS-gehaltes

Geoliede houten vloeren moeten regelmatig worden onderhouden om hun langdurige 

schoonheid te verzekeren. De Bona reinigings- en onderhoudsoplossingen zijn speciaal 

ontwikkeld met lage VOS-eigenschappen voor een veiligere werkomgeving en een betere 

luchtkwaliteit binnenshuis. Ons complete assortiment onderhouds- en reinigingsproducten 

verzekert het hoogste niveau van duurzaamheid en prestatie, en een vlotte werkmethode 

zorgt voor een  langdurige bescherming en schoonheid. 

Duurzaamheid van het milieu en gezondheid zijn altijd Bona’s topprioriteiten geweest. 

Door het opmerkelijk verlagen van het VOS-gehalte tot minder dan 8% zorgen onze 

oplossingen voor een veilige werkomgeving voor de vakman en de consument. 

Hiermee wordt de luchtkwaliteit binnenshuis verbeterd gedurende de gehele levensduur 

van de vloer.



Bona Deep Clean Solution

Een geconcentreerde reiniger voor een 
grondige, diepe reiniging van houten 
vloeren. De unieke formule zorgt voor een 
optimale, efficiënte reiniging en verwijdert 
hardnekkige strepen zonder risico op 
verkleuring van het hout. 

Bona Care Oil

KOBALT 
VRIJ

Als het gaat om reiniging en onderhoud van geoliede houten vloeren, dan biedt Bona een 

unieke oplossing. De revolutionaire Bona PowerScrubber, in combinatie met de Bona 

Deep Clean Solution, is de snelste, meest effectieve en veilige manier op de markt voor het 

intensief reinigen van houten vloeren. 

Het uitstekend diep gereinigde oppervlak wordt vervolgens behandeld met een laag 

Bona Care Oil, dat de schoonheid van uw geoliede vloer herstelt. Het bijzonder lage 

VOS-gehalte en de sneldrogende eigenschappen zorgen voor een veilige en effectieve 

werkmethode voor de vakman en een optimale luchtkwaliteit binnenshuis tijdens de 

gehele levensduur van de vloer.

Levenslange prestatie

• Efficiënte en veilige diepe reiniging 

• Snelle en eenvoudige toepassing

Bona Care Oil - voor het onderhoud 
van uw geoliede vloer - is een mengsel 
van plantaardige oliën dat een grote 
dekking geeft en een snelle verzadiging. 
Een verbeterde luchtkwaliteit door het 
extreem lage VOS- en geurgehalte. Het 
geeft een superieure bescherming door 
zijn uitstekende kenmerken: dringt goed 
door en sneldrogend.

Bona Soap

Voor effectieve verwijdering van vuil en 
vlekken op geoliede houten vloeren. 
Speciale formule voor wekelijks gebruik, 
om de vloer in de beste conditie te 
houden.



Opgericht in 1919, Bona is een wereldwijd toonaangevend innovatief bedrijf met een uniek 

systeem voor de houten vloer behandeling. Met dochterondernemingen en distributeurs in 

meer dan 70 verschillende landen staan wij dicht bij onze klanten en vakmensen.

Door onze lange verbintenis en onze passie voor houten vloeren kunnen wij langdurige en

duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren.  

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel.: +31 (0)23 542 18 64
Fax: +31 (0)23 542 13 06
E-mail: bona.nl@bona.com

www.bona.com/bonaoilsystemNL




