
Bona technologie kartáèování
Nová dimenze v kresbì døeva a barevných efektech



Charakter døevìné podlahy  

Kartáèovaný vzhled
2-rozmìrný efekt
Zvýrazní kresbu døeva 

nacvakávací systém
výmeny disku

Urcen pro 
Bona FlexiSand 1.9 

Bona pøedstavuje technologii kartáèování

Bona pøedstavuje novou jedineènou technologii kartáèování – 

Bona Power Drive NEB s  rychlým nacvakávacím systémem 

výmìny diskù. Nový unašeè zvýrazní pøírodní krásu døeva a 

podtrhne tak dramatický vzhled døevìné podlahy. Systém je 

vhodný pro použití na již položených døevìných podlahách 

nebo je urèen pro kompletní renovaci pøebroušením, až na 

holé døevo. 

Bona nabízí nekoneènou øadu možností. V  kombinaci s  Bona 

oleji a laky získáte dvourozmìrný efekt, který vyzdvihne a 

prokreslí každý detail døevìné podlahy.

Bona technologie kartáèování drásá hluboko do struktury 

døeva. Tím se zvýrazní kresba døeva a vytvoøí efekty na 

povrchu podlahy. 

Nemìnný pøírodní vzhled podlahy díky Bona drásací 

technologii zcela vykartáèuje mìkkou èást døeva a dodá 

podlaze pórovitost a novou strukturu.

Vytváøení textury døeva 

o



Nová technologie kartáèování pomocí drátìných kartáèù pøidá 

povrchu výraz a prokreslený vzhled. Kartáèe odstraní mìkkou 

èást døeva a nechají tak vyniknout tvrdší èást.  

Postup 
Díky této technologii mùžou barevné oleje lépe proniknout do 

hloubky, èímž vznikne 2-rozmìrný efekt a vynikne pøírodní 

struktura døeva. 

1. Rovný povrch 3. 2-rozmìrný efekt 

na povrchu 

2. Vybroušený povrch

Dodržujte doporuèený postup broušení a kartáèování pro optimální vzhled podlahy

Hrubé broušení  Jemné broušení Kartáèování Kartáèování Jemné broušení 

P 50 P 80 P 120

Kartáè pro hrubé drásání Kartáè pro jemné drásání Bona Quattro Disc s použitím 
diamantového brusiva

Pøipraven 
pro 

olejování / 
lakování

Jedineèné efekty

Drátìné kartáèe umístìné na unašeèi brusky na povrchu podlahy odstraní 

mìkkou èást døeva a vytvoøí tak reliéf povrchu. Kresba døeva tak krásnì 

vynikne.

Vytváøení textury døeva 

Kartáèe a brousící talíøe jsou pøipevnìny k Bona Power Drive NEB 

prostøednictvím nacvakávacího systému pro rychlou výmìnu diskù.

Snadné pøipevnìní 

Unikátní flexibilní unašeè Bona Power Drive NEB nabízí jak broušení, tak 

následnì, po odejmutí brusných diskù a nasazení kartáèù, tak kartáèování a 

drásání podlah nebo broušení až na holé døevo. Všechno pomocí jediného 

nástroje. 

Flexibilní Power Drive NEB

Bona Power Drive NEB je urèen výhradnì pro použití s  talíøovou bruskou Bona 

FlexiSand 1.9. Díky výkonnému motoru 1.9 kW nabízí skvìlé výsledky – 

kartáèování bez prachu, drásání a broušení døevìných podlah. 

Bona FlexiSand 1.9

Odstranìní mìkké èásti z  povrchu drásáním 

Nacvakávací systém výmìny diskù

Ozubený systém pro zvýšení výkonu



Bona nabízí širokou škálu lakù a olejù rùzných barev – nekoneènou øadu možností. Použitím 

povrchové úpravy Bona v  kombinaci s  novou technologií kartáèování docílíte jedineèného 

vzhledu a barevných efektù, nebo jen zvýrazníte pøírodní krásu døevìné podlahy. 

Produkty spoleènosti Bona jsou vyvinuty s  ohledem na životní prostøedí a bezpeènost 

uživatelù. Mají nízké procento rozpouštìdel, což zaruèuje lepší kvalitu ovzduší v  interiéru. 

Od designu a ochranu povrchu až po údržbu a ošetøení. Spoleènost Bona nabízí profesionální 

kvalitu, kterou potøebujete, pro dlouhotrvající krásné døevìné podlahy. 

Povrchová úprava Bona – nové efekty pro technologii kartáèování 

 � Jedineèné ošetøení døeva 

 � 2-rozmìrný efekt

 � Vytváøení kresby døeva

 � Zlepšení a zachování vzhledu
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