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Ett komplett och hållbart system för
renovering och underhåll av halvhårda golv
Bona erbjuder nu en unik möjlighet att
renovera och förnya slitna och skadade
golv av gummi, PVC, PU, vinyl och
linoleum, så att golven inte behöver
bytas ut.
Bonas kompletta system för halvhårda golv
består av service, processer och produkter
som täcker in allt från helrenovering och
ny design till daglig rengöring. Systemet
kan användas i alla typer av miljöer –
kommersiella utrymmen som kontor och
skolor, idrottshallar och flygplatser.
Med hundra års erfarenhet av
trägolv är Bona en ledande aktör inom
trägolvsindustrin. Den långa erfarenheten

och kunskapen i att ta fram det bästa i
trägolv överför nu Bona även till andra
typer av golvmaterial.
-Vår 100-åriga kompetens och erfarenhet
inom trägolv har gjort det möjligt för
oss att expandera vårt erbjudande och
marknad utöver trägolv och presentera ett
helt nytt erbjudande som tillgodoser både
golvläggarens och golvägarens behov för
halvhårda golv, säger Joakim Malmsten,
försäljningschef Bona Nordic.
Det kompletta och hållbara systemet
är utvecklat för fastighetsförvaltare och
professionella hantverkare och städbolag,
och innehåller rådgivning såväl som

hållbara produkter och lösningar för att
skydda och underhålla golven. Golvägare
kan effektivt skydda sin investering då
renoveringsarbetet kan hanteras snabbt
och utan att påverka driften.
-Driftstoppet då golvet inte kan
användas på grund av renoveringen
minskar med upp till 50 procent, vilket
innebär stora besparingar för golvägarna.
Designmöjligheterna är dessutom oändliga
– välj färger i både RAL- och NCS-skalan
som sedan skyddas med ett nytt PUR-skikt,
berättar Joakim.

Värt att veta...
• Tidsbesparande renoveringssystem med
mindre miljöbelastning jämfört med att
byta golv
• Bona främjar ett hållbart beteende och
konsumtion med innovativa produkter
och system som inspirerar golvägare att
renovera istället för att ersätta gamla
eller skadade golv.
• Bona erbjuder omfattande
utbildningsmöjligheter för framförallt
hantverkare och städbolag, samt
golvägare för att de på bästa sätt ska
kunna använda och utnyttja fördelarna i
våra system och produkter.
• Med Bonas kompletta och hållbara
sortiment för halvhårda golv kan du
helt förändra utseendet på golvet. Du
kan byta färg, inkludera logotyper,
schabloner eller andra designelement
under renoveringsarbetet.
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