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INSPIR ACJE BONA

STYLIZACJA PODŁÓG DZIĘKI KONCEPCJI 
„INSPIRACJE BONA”

New looks for beloved floors



2

INSPIR ACJE BONA

Odnawiaj, nie wymieniaj! 
Szczotkowany i zeszlifowany parkiet z drewna dębowego 

pokryty środkiem New Modern Liquorice Black.

PRZED

PO
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Czasem niemal o nich zapominamy. A przecież podłogi drewniane przez 

bardzo długi czas stanowią część naszego życia. Są zawsze z nami, choć 

rzadko zwracamy na nie uwagę. Teraz jednak wszystko uległo zmianie.

Poznaj Inspiracje Bona, nową koncepcję stylizacji podłóg, za sprawą  

której odnowiona powierzchnia drewniana będzie emanować pięknem 

i charakterem. Dzięki dopasowanym stylom stworzonymi w ramach 

Inspiracji Bona – od naturalnie jasnych kolorów, aż po lukrecjową 

czerń – unikniesz ograniczeń podłóg lakierowanych fabrycznie.  

Co więcej nie musisz przejmować się montażem. Wystarczy,  

że zwrócisz się do wykonawcy z certyfikatem Bona o odnowienie  

podłogi z wykorzystaniem najnowszych technik szlifowania,  

szczotkowania i lakierowania. Już wkrótce będziesz cieszyć się  

nie tylko użyteczną, ale i urzekającą drewnianą powierzchnią.

Cay Bond pomoże 
ci znaleźć swój styl
Cay Bond, ceniona na świecie analityczka 

trendów, miała duży udział w tworzeniu 

koncepcji Inspiracji Bona. Doskonale wie, 

co jest aktualnie najmodniejsze w świecie 

projektowania wnętrz i stylizacji domów. 

Od Nordic Shimmer po New Modern – 

poznaj dostępne opcje i dowiedz się więcej 

o każdym z dostępnych stylów. Życzymy 

przyjemnej lektury!

Czasem znajdujemy miłość 
tam, gdzie najmniej się jej 
spodziewamy

Cay Bond, analityczka trendów
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Nordic Shimmer
Czy to zasługa rozległych lasów? A może spokojnych jezior? Możliwe, 

że obu tych elementów. Z krajów nordyckich wywodzi się wiele pokoleń 
światowej sławy projektantów. W wyniku tego powstał styl, który choć 
na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się zanadto, to jednak przy bliższym 

spojrzeniu oferuje wiele zalet. 
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Lekki przebłysk naturalnego światła wydobywa piękno tkanin, mebli i podłóg. Delikatne odcienie szarości,  
błękitu i beżu doskonale komponują się ze śnieżnobiałymi przedmiotami. 

Szczotkowana podłoga z drewna dębowego utrzymana w stylistyce Nordic Milk.
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Drewno, tkaniny i stos książek. Elementy tworzące doskonały styl.

Nordic Milk Olej pigmentowany na biało 
jest wcierany w drewnianą podłogę w celu 
dokładnego wygładzenia powierzchni 
i wydobycia dodatkowego połysku.  
Efekt: naturalny, matowy wygląd. 

Nordic Frost Odrobina oleju 
pigmentowanego na biało uwydatnia 
piękne detale drewnianej podłogi. 
Efekt: naturalny, matowy wygląd.

Nordic Natural Wygląd i wrażenie 
prawdziwego drewna, a także 
jedwabiście miękkie doznania 
podczas chodzenia boso. Efekt: 
naturalny, matowy wygląd.

Po prostu piękna

Uchwyć prawdziwą nordycką duszę dzięki starannemu 

wzornictwu stworzonemu przy użyciu naturalnych 

materiałów. Ponadczasowy wygląd, który zawsze 

pozostaje w modzie. Wybierz jeden z naszych 

nordyckich stylów, aby nadać wyjątkowy charakter 

swojej drewnianej podłodze: Milk, Frost, Natural i Ash.

Wsłuchaj się w swoje zmysły
Doświadcz wspaniałych wrażeń podczas chodzenia 

boso po podłodze w stylu Nordic Natural – jednego 

z naszych wzorów uzyskanego za pomocą 

jedwabiście gładkiego lakieru Bona Traffic Natural. 

Uczucie prawdziwego drewna. 

Powyżej przedstawione wykończenia nałożono na podłogi z drewna dębowego. Wygląd może różnić się w zależności od rodzaju drewna i stanu podłogi. 
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Niebo w kolorze szarym odbijające się w wodzie tworzy 
idealne płótno dla drzew.

Styl nordycki działa kojąco na wnętrza, jak i ludzi.

Nordic Ash Połączenie surowego 
drewna z kolorem popielatym daje 
wspaniały efekt. Rustykalny, nordycki 
styl. Efekt: naturalny, matowy wygląd.

Miękkie światło i zgaszone odcienie
Naturalne światło to kluczowy element 

wszystkich nordyckich wnętrz. Złagodź kontrast, 

wpuszczając je do pomieszczenia przez zasłonę. 

Dobierz zgaszone odcienie nawiązujące 

do nordyckich krajobrazów. W odwzorowaniu 

tego stylu pomogą ci płótna i inne niezbędne 

elementy pasujące do subtelnego wyrazu 

drewnianej podłogi.

Mgliste odcienie szarości, błękitu i beżu 
doskonale pasują do powierzchni podłóg 
i mebli z naturalnego drewna. 

  NORDIC SHIMMER
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Styl Garden Atmosphere bazuje na potędze kwiatów. Wpływa dobrze na ciebie, jak i twój dom.

Szczotkowana podłoga z drewna dębowego utrzymana w stylistyce Garden Intense. 
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Brakuje ci pomysłów? Znajdź inspirację w ogrodzie. 
To naturalne miejsce odpoczynku i kontemplacji od zawsze 

stanowi ulubione źródło inspiracji architektów, artystów 
i projektantów mody. Pomaga też osiągnąć spokój ducha.

Garden Atmosphere
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Podłogi drewniane. Naturalny wybór dla twojego ulubionego ogrodu.

Garden Rich Wykończenie 
w kolorze ciemnym z matową, 
pokrytą twardym woskiem 
powierzchnią zapewniające 
styl i ochronę. Efekt: doskonale 
matowy wygląd.

Garden Classic Klasyczny wygląd 
lakierowanej podłogi z jedwabiście 
matową powierzchnią. Efekt: 
jedwabiście matowy wygląd.

Garden Intense 
Czerwonobrązowy olej zapewnia 
efekt wizualny zbliżony do drewna 
tekowego oraz sprawia wrażenie 
surowego drewna. Efekt: 
doskonale matowy wygląd.

Kieruj się instynktem

Niewiele rzeczy daje większą satysfakcję niż zdobienie 

domu kwiatami i roślinami w żywych kolorach. Dzięki 

słodkiej woni flory, lepszej jakości powietrza 

i przyjemnym wrażeniom akustycznym rozwiązanie 

takie – oprócz pięknego wyglądu – gwarantuje 

odprężenie.

Dziko czy tradycyjnie?
Garden Atmosphere łączy elementy obu tych stylów. 

Wybierz jeden z nich i stwórz swój własny mały raj 

od podstaw. Zwróć uwagę na naturalne oświetlenie 

i starannie rozplanuj swoje bujne wnętrze, aby uzyskać 

żądany efekt.

Życie w kolorze 
Kolory w różny sposób wpływają na nasz umysł 

i samopoczucie. Zieleń działa kojąco i pomaga 

skoncentrować się. Z kolei czerwień pobudza 

do działania i wzbudza pasję. Skorzystaj z próbek 

kolorów, aby znaleźć odpowiednie połączenie 

pasujące do twojej podłogi.

Powyżej przedstawione wykończenia nałożono na podłogi z drewna dębowego. Wygląd może różnić się w zależności od rodzaju drewna i stanu podłogi. 
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Naturalny rustykalny styl
Dzięki trzem rustykalnym wzorom odznaczającym 

się uroczym, naturalnym charakterem twoja 

drewniana podłoga będzie wspaniałym wstępem 

do odwzorowania stylu Garden Atmosphere.

Stwórz atmosferę ogrodu dzięki głębokim, 
zgaszonym odcieniom zieleni, czerwieni i fioletu.

GARDEN ATMOSPHERE
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Poddaj się ciepłemu i serdecznemu stylowi rodem z Kalifornii. 
Jest beztroski i rustykalny, a jednocześnie szykowny.  

Świeże połączenie wpływów odległych miejsc  
uosabianych przez jedzenie, muzykę, sport  

i wszystkie inne rzeczy nadające sens życiu. 

Malibu Dreams
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Czy wolisz podłogę olejowaną, czy też 
lakierowaną? Połącz oba rozwiązania! 

Choć tego nie widać, podłoga w stylu Malibu Natural ma ochronną 

warstwę lakieru przykrywającą olejowaną powierzchnię drewna. 

Gwarantuje to większą trwałość, a jednocześnie pozwala zachować 

miękkość, którą odczujesz, chodząc boso po podłodze.

Szczotkowana podłoga z drewna dębowego utrzymana w stylistyce Malibu Natural. 
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Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

W Kalifornii na horyzoncie zawsze kryją się nowe 

przygody. Twój dom doskonale się na nie nadaje. 

Dom jest schronieniem, w którym znajdujesz nowe 

pokłady energii, niezależnie od tego, czy preferujesz 

nieokiełznane morskie fale, czy tętniące życiem 

środowisko miejskie. Niespotykany komfort, 

odprężenie i styl.

Wyrafinowany styl rustykalny
Wybierz spośród czterech odrębnych wzorów i urządź 

wnętrze w stylu Malibu Dreams. Pełny, ciepły brąz 

o wspaniałym rustykalnym charakterze doskonale 

łączy się z kredową bielą i kolorami Pacyfiku. 

Malibu Rock
Piękne połączenie grafitu 
i drewna tworzące 
rustykalny, a zarazem 
elegancki wygląd. Efekt: 
naturalny, matowy wygląd.

Malibu Amber
Idealny styl stanowiący 
połączenie klasycznego, 
ciepłego odcienia 
drewnianej podłogi 
i zabezpieczenia 
błyszczącym lakierem. 
Efekt: błyszczący wygląd.

Malibu Clay
Naturalny wygląd 
i zabezpieczenie 
w postaci twardego oleju 
woskowego zapewniają 
styl i ochronę. Efekt: 
matowy wygląd.

Malibu Natural
Jedwabiście miękkie 
doznania dzięki 
naturalnemu olejowi 
i lakierowi Bona Traffic 
Natural. Wspaniałe 
w dotyku i niewidzialne 
dla oka. Efekt: naturalny, 
matowy wygląd. 

Powyżej przedstawione wykończenia nałożono na podłogi z drewna dębowego. Wygląd może różnić się w zależności od rodzaju drewna i stanu podłogi. 

Głęboki brąz połączony z delikatnym 
turkusem i koralową czerwienią. Morze 
i ląd uchwycone w trzech kolorach. 
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   MALIBU DRE AMS

Bądź sobą
Stwórz dom o charakterze Malibu Dreams 

odpowiadający twojemu stylowi życia 

i upodobaniom. Uwielbiasz sport? Okaż to, 

pozostawiając sprzęt na widoku. Ponad wszystko 

kochasz przyrodę? Ozdób swój dom muszelkami, 

kamieniami i drewnem wyrzuconym przez morze.

Styl Malibu Dreams uosabia życie pełnią życia. 
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Stworzony dla miłośników stylistyki vintage. Touch of Grace to ponadczasowy styl 
zachęcający do radosnego łączenia ze sobą rozmaitych kształtów i materiałów. 

Szczotkowana podłoga z drewna dębowego utrzymana w stylistyce Grace Vivid.    
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Przygotuj przestrzeń na wspaniały wygląd z nutą elegancji i finezji.  
Styl Touch of Grace w dużej mierze bazuje na klasycznych wzorach 
i ulubionych elementach stylistyki vintage. Oferuje wszystko, czego 
potrzebujesz, aby w pełni dopasować dom do swojego charakteru.  

Kieruj się instynktem i postaw na radosne i nieoczekiwane elementy. 
W przypadku stylu Touch of Grace wszystko jest dozwolone.

Touch of Grace
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Grace Dark Równowaga i elegancja 
za sprawą szczotkowania i malowania. 
Efekt: jedwabiście matowy wygląd.

Grace Bright Delikatne szare 
wykończenie zachowujące charakter 
drewna dzięki szczotkowaniu i malowaniu. 
Efekt: doskonale matowy wygląd.

Grace Vivid Połączenie czarnego 
tła i kontrastującej bieli zapewnia 
kredowy wygląd z widoczną 
fakturą drewna. Efekt: doskonale 
matowy wygląd.

Gracja i elegancja z uśmiechem 

Udaj się na pchli targ w poszukiwaniu skarbów. Lub 

kup wymarzone krzesło w wygórowanej cenie. Gdy już 

w nim usiądziesz i zaczniesz cieszyć się swoim 

wspaniałym domem, z pewnością o wszystkim 

zapomnisz. Styl Touch of Grace celebruje życie 

za sprawą ponadczasowego wzornictwa i otwartości 

na wszystko, co piękne. Niejednoznaczny styl 

stawiający na jednolite kolory. 

 Zadbaj o oryginalność 
Styl polega na wyrażaniu siebie. Kieruj się intuicją przy 

doborze mebli i akcesoriów – to połowa sukcesu 

do stworzenia wymarzonego domu. Zaufaj swojemu 

gustowi bardziej niż czemukolwiek innemu. 

Powyżej przedstawione wykończenia nałożono na podłogi z drewna dębowego. Wygląd może różnić się w zależności od rodzaju drewna i stanu podłogi. 
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Romby. Klasyczny wygląd łazienki lub kuchni. 

Wywołaj uśmiech na twarzy
Czy podoba ci się mosiądz, szkło i różnorodna 

ceramika? Jeżeli tak, jest to idealny styl dla ciebie. Nie 

bój się improwizować i mieszaj epoki czy środki wyrazu.

Malowanie drewnianej powierzchni?
Tak, jest to na porządku dziennym, a do tego pięknie 

prezentuje się. Podłoga pokryta prążkami, kratką 

czy farbą sprawi, że stanie się jedyną w swoim rodzaju.

Wystrój w łagodnych, kobiecych odcieniach, 
takich jak blady róż i beż, a także niebieskie 
elementy dodające energii.
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Oddaj się wyśmienitemu wzornictwu i szczyć się 
odpowiedzialnym stylem życia. Styl New Modern uosabia 

dokładnie przemyślane decyzje. Filozofia zakupów 
przypominająca bardziej sztukę niż konsumpcję. I to ty 
jesteś tutaj kuratorem. Aktywuj swoje zmysły i oddaj się 

w pełni temu, co kochasz. To całkowicie normalne.

New Modern
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Przede wszystkim ważny jest pomysł, którym kierujesz się w tworzeniu swojej przestrzeni do życia. Nie liczy się ilość. 

Szczotkowana podłoga z drewna dębowego utrzymana w stylistyce Modern Liquorice.
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Modern Pale Wygląd i wrażenia 
zeszlifowanego drewna i biały 
pigment uwypuklający efekt.  
Efekt: doskonale matowy wygląd.

Modern Soul Ciepły, intensywny 
wygląd podłogi i uszczelnienie 
w postaci warstwy ochronnej.  
Efekt: matowy wygląd.

Modern Liquorice Szczotkowana 
i pomalowana na czarno podłoga 
z pięknie wyeksponowaną naturalną 
fakturą drewna. Efekt: jedwabiście 
matowy połysk.

Od handlu po filozofię

Z uwagi na zrównoważone podejście do wzornictwa 

niektórzy utożsamiają ten styl z luksusem. Inni 

doszukują się związków ze sztuką współczesną. 

Niemniej New Modern kryje w sobie więcej 

niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.  

Jest to świadomy wybór dla prawdziwych estetów. 

Cudowne ukojenie
Czy dom to przestrzeń, którą pragniemy 

przeciwstawić chaosowi codziennego aktywnego 

życia? Styl New Modern zdecydowanie na to stawia. 

Tutaj liczy się komfort i autoekspresja wykraczające 

poza trendy i tradycje.

Twój dom, twoje płótno
Użyj ścian, podłóg i sufitu, aby wyrazić siebie. I jak 

w przypadku wszystkich wybitnych dzieł sztuki warto 

pamiętać o umiarze. Przede wszystkim ważny jest 

pomysł, którym kierujesz się w tworzeniu swojej 

przestrzeni do życia. Nie liczy się ilość. 

Powyżej przedstawione wykończenia nałożono na podłogi z drewna dębowego. Wygląd może różnić się w zależności od rodzaju drewna i stanu podłogi. 
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       NEW MODERN

Rozpocznij tworzenie nowej przestrzeni od podłogi, a wyposażenie wnętrza dobierzesz w sposób naturalny. 

Aksamitnie gładkie tkaniny i głębokie 
odcienie brązu, zieleni i błękitu doskonale 
kontrastują z podłogami i meblami. 
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Garden Classic

Malibu Amber

Grace Bright

Nordic Milk

Modern Soul

Powyżej przedstawione wykończenia nałożono na podłogi z drewna dębowego. Wygląd może różnić się w zależności od rodzaju drewna i stanu podłogi.  

Wygląd każdej podłogi przedstawionej w katalogu może nieznacznie odbiegać od oryginału.

Garden Atmosphere

Malibu Dreams

Touch of Grace

Nordic Shimmer

New Modern
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ST YLE I  WZORY

Garden Intense Garden Rich

Malibu Natural Malibu Rock Malibu Clay

Grace Dark Grace Vivid

Nordic Frost Nordic Natural Nordic Ash

Modern Pale Modern Liquorice

Powyżej przedstawione wykończenia nałożono na podłogi z drewna dębowego. Wygląd może różnić się w zależności od rodzaju drewna i stanu podłogi.  

Wygląd każdej podłogi przedstawionej w katalogu może nieznacznie odbiegać od oryginału.
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Tak, piękny wygląd może łączyć 
się z korzystnym wpływem 
na naszą planetę
Twoją drewnianą podłogę czeka długie i piękne życie. Co więcej 

jej odnawianie zapewnia nie tylko wspaniały wygląd i wrażenia.  

Przyczynia się również do ochrony i zachowania środowiska.  

Nadawanie istniejącej drewnianej podłodze nowego, świeżego  

charakteru wiąże się z bardziej zrównoważonym sposobem życia. 

To wybór na przyszłość, w której piękne wzornictwo i troska  

o środowisko naturalne są ze sobą nieodłącznie powiązane.

„Upcykling to następny długotrwały trend w świecie drewnianych 
podłóg.  Koncepcja Inspiracji Bona doskonale w niego wpisuje się”, 
 Cay Bond
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POCZ ĄTEK

Zwróć się do Certyfikowanego 
Parkieciarza Bona o informacje 
na temat najnowszych technik 
szczotkowania i wykańczania

Koncepcja Inspiracji Bona pozwala nadawać podłogom nie 

tylko wspaniały nowy wygląd, ale też zapewnia całkowicie 

odmienne wrażenia. Zwróć się do wykonawcy z certyfikatem 

Bona o pomoc i znajdź swój nowy ulubiony styl.

Certyfikowani Parkieciarze Bona stosują metody 

bezpyłowego szlifowania i szczotkowania oraz lakiery 

na bazie wody. Zapewniają one doskonały efekt końcowy, 

który jest bezpieczny dla ciebie, twojej podłogi i planety.

Rozpocznij projekt renowacji podłogi 
w najlepszy z możliwych sposobów: 
spytaj wykonawcę z certyfikatem Bona 
o pełną gamę stylów i próbek. 



INSPIR ACJE BONA

Twoja drewniana 
podłoga to prawdziwe 
dzieło sztuki
Ożywiając, odnawiając czy nawet delikatnie barwiąc ją, 

możesz odmienić charakter całego pomieszczenia. 

Odwiedź stronę internetową bona.com, aby poznać 

koncepcję Inspiracji Bona i znaleźć lokalnego 

wykonawcę z certyfikatem Bona. 

Będzie wiedział, jak zrealizować twój pomysł 

i pomoże nadać twoim ukochanym podłogom  

nowy wygląd.

Więcej inspiracji  

Śledź na bieżąco najnowsze trendy ze świata podłóg na naszych profilach w serwisach Facebook i Instagram 

www.bona.com/floorstyling


