
Bona Traffic HD Raw - Vytvoří ultra matný povrch s vysokou odolností

SUROVÉ DŘEVO SE SKVĚLOU OCHRANOU

SKUTEČNÝ 
POCIT  

 DŘEVA
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    SKUTEČNÝ POCIT DŘEVA

    SNADNÁ APLIKACE

    VYSOKÁ ODOLNOST 

PŘÍRODNÍ SUROVÉ  PODLAHY

Mezi dodavateli podlah je všeobecně známo, že stupeň lesku na 
dřevěné podlaze může dělat velký rozdíl, který se liší v závislosti 

na tom, zda se díváte na podlahu rovně shora nebo z dálky. 
Nízký stupeň lesku podlahy je vidět z druhé strany místnosti, 

ale když sluneční světlo dopadne na lakovaný povrch, 
podlaha může vypadat docela leskle. Jak podlaha vypadá, 

rozhodne stupeň lesku laku. Rozsáhlé výzkumy expertů 
Bona nyní přišli s novým lakem, jehož unikátní složení 

splňuje současné trendy potřeb majitelů podlah. 
Výsledkem je ultra matný vysoce odolný vrchní lak – 

Bona Traffic HD Raw, který se snadno aplikuje. 

BONA TRAFFIC HD RAW
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UNIKÁTNÍ ULTRA MATNÝ VZHLED
Po aplikaci Bona Traffic HD Raw působí povrch ošetřené dřevěné podlahy 

absolutně přirozeným dojmem. Takřka jako by nebyla aplikována povrchová 

úprava. Bez ohledu na úhel pohledu, na který se na podlahu díváte, stupeň lesku 

zůstává stále ultra matný.

VZHLED A POCIT SUROVÉHO DŘEVA 

Jak název produktu napovídá, tento nový vrchní lak od společnosti Bona přináší 

skutečný vzhled neošetřeného dřeva. Když si naboso stoupnete na podlahu, 

získáte pocit přirozené struktury dřeva. Bona Traffic HD Raw se přizpůsobí 

struktuře a vláknům dřeva, získáte tak absolutní pocit dřeva.

SUROVÉ DŘEVO SE SKVĚLOU OCHRANOU

Vrchní lak Bona Traffic HD Raw nabízí ultra matný vzhled podlah, stupeň lesku je 

neměnný ze všech úhlů pohledu, a tak vytváří dokonalý pocit přírodního dřeva. 

Nejde však jen o vynikající přirozený vzhled dřeva, v kombinaci s výjimečnými 

vlastnostmi nabízí výhody pro majitele podlahy. Bona Traffic HD Raw vykazuje 

skvělou odolnost z hlediska opotřebení, oděru a chemické odolnosti. I když je 

lakovaný film takřka neviditelný, zajišťuje dlouhodobou ochranu povrchu dřevěné 

podlahy.

POCIT 
SUROVÉ  
PODLAHY 

ULTRA
MATNÉ 

POVRCHY
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VÍCE NEŽ VZHLED
Není to jen o vzhledu, ale také o vysoké ochraně povrchu, jak jsme 

u řady Traffic zvyklí. Bona Traffic HD Raw je prémiový produkt pro 

prémiový vzhled, je to jedinečný lak s ultra matným vzhledem 

povrchu podlah. Nabízí velmi snadnou aplikaci. 

Ultra matný vzhled zůstává konzistentní i na větších plochách,  

což může být výzvou pro podobné produkty na trhu. Ať už jde  

o aplikaci nebo proces schnutí, jeho zápach je zanedbatelný, aby 

se s produktem příjemně pracovalo. Stejný pocit bude mít 

samozřejmě i majitel podlahy, při návratu na svou podlahu. Bona 

Traffic HD Raw je klasifikovaný EMICODE EC1 Plus pro velmi  

nízké emise a má certifikaci GreenGuard.

    SNADNÁ APLIKACE 

    TÉMĚŘ BEZ ZÁPACHU

    VYSOKÁ ODOLNOST 
        PROTI SKLOUZNUTÍ 
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POKROČILÁ TECHNOLOGIE  MATU

POROVNÁNÍ VŮČI KONKURENCI

SKVĚLÝ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
Pokročilá technologie Bona zajišťuje neměnný vzhled podlahy – matná podlaha 

zůstává stále matná, i časem. Bez ohledu na úhel pohledu, na který se na podlahu 

díváte, stupeň lesku zůstává stále ultra matný. 

Výsledky nezávislého konkurenčního testu ukázaly, že Bona Traffic HD Raw vyšel 

jako nejlepší ve své třídě, a to pro nejpřirozenější vzhled, pro pocit neošetřeného 

dřeva a pro vysokou chemickou odolnost.  

Bona Traffic HD Raw je kompatibilní s EC1 Plus. Splňuje vysoké standardy 

protiskluznosti (DIN 51130, R9), takže je bezpečný pro vaše zákazníky, děti a 

domácí mazlíčky.

VÝBORNÁ ODOLNOST
Pokud by produkt neměl výbornou odolnost, nemohl by být pojmenován „Traffic“. 

Tento pojem v praxi znamená minimální opotřebení, vysoká odolnost vůči 

podrážkám bot, skvělá chemická odolnost. 

OPOTŘEBENÍ

ODOLNOST*
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V SOULADU S POSLEDNÍMI TRENDY
Poslední dobou se komunikuje přirozené bydlení jako trend ultra matného vzhledu. 

Ten se odráží v mnoha různých designech interiérů, od koberců z juty a dřevě-

ného nábytku do místností s odhalenými kamennými cihlovými zdmi a přirozeně 

vypadajícími podlahami. 

OD LESKLÉHO A SATÉNOVÉHO K MATU A ULTRA MATU

Bona Traffic HD Raw se k tomuto směru designu dokonale hodí. Změní stávající, 

lesklý vzhled opotřebovaných dřevěných podlah do ultra matného povrchu podlah, 

v souladu s přírodou. Různá textura, dřevná vlákna a přirozené nedokonalosti 

dřeva dokonale doplňují ostatní přírodní materiály. Přináší tak přirozenou krásu  

a teplo do prostoru majitelů podlah.

OD AMBER PO WHITE OD AMBER PO WHITE 
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PŘÍRODNÍ VZHLED, OCHRANA POVRCHU LAKEM

Setkáváme se s rostoucí touhou vnést kus přírody do našich domovů. A co by 

mohlo být přirozenější, než je dřevěná podlaha, která při pohledu zblízka působí 

jako čerstvě nařezané dřevo? Majitel podlahy zároveň nechce dělat kompromisy 

v odolnosti. Podlaha musí zůstat krásná po mnoho let.

Bona Traffic HD Raw splňuje všechna tato očekávání, takže podlaha vypadá  

a působí na dotek ultra matně, přesto s téměř neviditelnou lakovanou ochranou 

povrchu. Toto je nejlepší kombinace – přírodní surové dřevo jemně ošetřené 

jedinečným a odolným lakem Bona Traffic HD Raw. 

Matný paprsek světla 
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PŘIROZENÝ SUROVÝ VZHLED

2 VRSTVY BONA NATURAL +
1 VRSTVA BONA TRAFFIC HD RAW

ULTRA MATNÁ INSPIRACE PODLAHY

Zřejmým výchozím bodem při zvažování přirozeného 

vzhledu podlahy by měla být volba neutrálního základního 

laku, poté Bona Traffic HD Raw jako vrchního laku. 

Nicméně existuje mnoho možností podlahového designu, 

které stojí za to prozkoumat.  

Chcete-li získat přirozený vzhled dřeva, aplikujte dvě 

vrstvy základního laku Bona Natural, poté aplikujte jednu 

vrstvu vrchního laku Bona Traffic HD Raw. 

RŮZNÉ MOŽNOSTI 
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2 VRSTVY BONA AMBER +
1 VRSTVA BONA TRAFFIC HD RAW

Pro změnu barvy dřeva použijte  

olej Bona Craft Oil 2K (k dispozici ve  

12 standardních barvách), přelakujte 

lakem Bona Traffic HD Raw.

Zachyťte čistou severskou atmo-

sféru, zachyťte bílou s ultra matným 

dojmem. Začněte s dvěma vrstvami 

základního laku Bona White, poté 

aplikujte dvě vrstvy Bona Traffic HD 

Raw.

SEVERSKÁ ATMOSFÉRA

ZMĚNA BARVY DŘEVA

Pro hlubší výraz ultra matného vzhledu 

podlahy aplikujte dvě vrstvy základního 

laku Bona Amber, poté jeden nátěr 

vrchního laku Bona Traffic HD Raw.   

2 VRSTVY BONA WHITE +
2 VRSTVY BONA TRAFFIC HD RAW

HLUBŠÍ ZBARVENÍ
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AMBER INTENSE NATURAL WHITE

SNADNÁ APLIKACE BONA TRAFFIC HD RAW

BONA ZÁKLADNÍ LAK BONA ZÁKLADNÍ LAK BONA TRAFFIC HD RAW

RŮZNÉ KOMBINACE BONA ZÁKLADNÍCH LAKŮ S BONA TRAFFIC HD RAW

BROUŠENÍ

1.
ZÁKLADNÍ LAK 
2.

VRCHNÍ LAK 
3.

Připravte povrch pomocí Bona FlexiSand a Bona 

Power Drive. Začnete broušením pomocí brusiva 

Bona Abrasives 8700, po kterém následuje brusivo 

Bona Abrasives 8300.

Aplikujte Bona základní lak. Aplikujte pomocí  

válečku Bona Roller.

Aplikujte Bona Traffic HD Raw pomocí válečku  

Bona Roller. Nechte 2 dny řádně zaschnout. Poté  

je podlaha připravena na zátěž. 

ZPĚT NA 
PODLAZE  
ZA 2 DNY

Poznámka: Vyšší stupeň lesku na vrchním laku vynikne 

na tmavším dřevu.

CLASSIC



BONA TRAFFIC HD RAW 12

Společnost Bona několik let vnímala výhody renovace a správné údržby v rámci 

zlepšení životního prostředí. Studie ukazují na obrovské úspory energie a snížení  

uhlíkové stopy, při srovnání renovace versus výměny podlahové krytiny. 

Renovace nabízí nejen dlouhodobé výhody pro životní prostředí, ale také úsporu 

nákladů a zvýšenou hygienu podlahy. Navíc, moderní inovace od společnosti 

Bona poskytují naprostou svobodu designu, což umožňuje vytvořit nový  

charakter podlah, pokud zvolíte renovaci, bez nutnosti její výměny. Vše pro lepší 

budoucnost podlah.

RENOVACE MÍSTO VÝMĚNY

RENOVACE ZNAMENÁ

LEPŠÍ BUDOUCNOST PODLAHY

NOVÝ 
DESIGN

ÚSPORA 
NÁKLADŮ 

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

PÉČE O  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
VE VAŠICH RUKÁCH
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Bona CR, spol. s r.o. 
Obchodní 132
251 01  Čestlice 
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém 

pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím 

dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, 

což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků. 

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale 

udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti 

Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace. 


