Spar tid og penge
Med Bona Care Program – en metode
for rengøring og renovering af halvhårde gulve
Før
Renovering spare tid jævnført med at lægge et nyt gulv
Langvarig slidstyrke med minimalt driftstop
Renovering påvirker miljøet mindre
Udseende kan forandres med ny farve, pure og chips

bona.com

Efter

Elastik System

Bona Care Program
Resultat udover det sædvanlige – spar tid og penge
Forandre gulvets udseende uden at skifte det. Selv i højttrafikerede områder kan overfladen forsegles for
extra holdbarhed og langvarig beskyttelse. Med Bona Care Program for halvhårde gulve har det aldrig
været enklere at forny og forandre gulvoverflader og skabe fantastiske resultater.

Forvandle slidte gulve

Ændre udseende og farve

Med et lag Bona Pure får gulvet ny beskyttelse og bedre slid-

Til sportsgulve, designeffekter og kreative stilarter - med

styrke og du har et nyt gulv som er klar til alle udfordringer.

Bona Care Programmet kan du tilføje billeder / tegn, symboler og endda ændre farve på dit gulv. Design muligheder er
uendelige.

50 %
kortare driftstopp

50 % kortere driftstop

Mindre miljøpåvirkning

En renovering af for eksempel 300 m² kan tage 6 dage at lave

Renovering har betydeligt mindre miljøpåvirkning end at

færdig hvis hele gulvet skal skiftes. Med Bona Care Program

skifte til nyt. Bona pure tager hensyn til miljøet i alle faser; det

bliver det klart på kun 3 dage.

indendørs miljø, arbejdsmiljøet og vores natur.

Spar tid og penge
Da 300 m² linoleumsgulv skulle skiftes ud i en børnehave

det nye gulv, hvilket ville tage 6 dage for 3 professionelle

i Tyskland var kravet et sikkert og sundt miljø, der kunne

håndværkere, anvendte man Bonas elastik system som bare

bruges allerede efter weekenden.

tog 3 dage. Dette resulterede i store besparelser, ikke bare
et spørgsmål om mindre driftstop, også en stor besparelse

I stedet for at på traditionel vis at fjerne det gamle gulv, spartle,

på omkostninger eftersom arbejdstiden blev reducerede fra

slibe undergulvet og til sidst lægge nyt gulv på og svejse

144 til bare 72 timer.

300 m2 gulv i en Børnehave
Takket være de unikke fordele ved Bona's revolutionerende
Elastik system er Bona Care Program renovering sikkert,
holdbart og op til 50% hurtigere end at erstatte hele gulvet.

Ny
installation

timer

Før

Langvarig slidstyrke og
enklere rengøring
Forlæng gulvets levetid
Renovering giver mindre
miljøpåvirkning

ElastikSystem

72

Renovering som sparer tid
sammenlignet med at lægge et nyt
gulv giver minimalt driftstop

vs.

144

timer

Slidstærk og forbedret
modstandskræft med kemikalier
og hælemærker

Efter

Din leverandør

Passion for gulve
Siden Bona blev grundlagt i 1919, er vi vokset til en verdensledende innovatør med et unikt system til
behandling af trægulve. Gennem datterselskaber og distributører har vi lokal tilstedeværelse i mere end 90
forskellige lande, hvilket betyder, at vi kan være tæt på vores kunder og håndværkere.
Följ Bona
www.bona.com
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