B O N A I N S P I R AT I O N

New looks for beloved floors
GOLVST YLING MED BON A INSPIR ATION

1

B O N A I N S P I R AT I O N

FÖRE

Renovera det, byt inte ut det!
Ekparkett som borstats och slipats och sedan
lackats med New Modern Liquorice Black.
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EFTER

B O N A I N S P I R AT I O N

Ibland finns kärleken där
du minst anar det
Du tänker knappt på att det är där. Att det varit en del av ditt liv så länge.
Ditt trägolv. Alltid där, men knappt så att du märker det. Fram till nu
vill säga.
Upptäck Bona Inspiration – ett nytt golvstylingsystem som får ditt
renoverade trägolv att explodera av skönhet och karaktär. Med Bona
Inspirations skräddarsydda looks – som sträcker sig från naturligt ljust till
lakritssvart – undviker du de begränsningar som fabrikslackerade golv har.
Och så slipper du oroa dig över golvläggningen. Låt bara en Bonacertifierad hantverkare renovera ditt golv med de senaste slipnings-,
borstnings- och lackeringsteknikerna och njut av resultatet – golv som
du inte bara kommer att gå på utan också älska.

Hitta din renoveringsstil med Cay Bond
Bona Inspiration har utvecklats i nära
samarbete med den internationellt hyllade
trendanalytikern Cay Bond, expert på vad
som upplevs hett och inte inom inredning och
hemstyling.
Från Nordic Shimmer till New Modern – ta en
titt på dina alternativ och ta reda på mer om
varje stil. Mycket nöje!

Fotograf: Ewa-Marie Rundguist

Cay Bond, trendanalytiker
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B O N A I N S P I R AT I O N

Nordic Shimmer

Kanske är det de djupa skogarna. Kanske är det den
stilla sjön. Eller rent av både och. De nordiska länderna har
fostrat generationer av världsberömda formgivare och resultatet
är en stil som inte gör mycket väsen av sig men som utstrålar
fantastiska kvaliteter vid en närmare titt.
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B O N A I N S P I R AT I O N

I det dämpade naturligt ljusa kommer textilier, möbler och golv till sin bästa rätt. Fina nyanser av grått, blått och beige samverkar perfekt med snövita föremål.
Golv: Ek

Look: Nordic Milk med borstad yta
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B O N A I N S P I R AT I O N

Trä, textil och en trave böcker. Fantastiska inredningsdetaljer.

Enkelt och snyggt
Fånga in den äkta nordiska stämningen med skickligt

med Nordic Natural, en look där golvet behandlas

hantverk i naturliga material. Ett tidlöst uttryck, alltid

med den silkeslena lacken Bona Traffic Natural. För

lika stilrent. Välj mellan fyra nordiska looks till ditt

känslan av rent trä.

trägolv: Milk, Frost, Natural och Ash.

Det naturliga ljuset är det viktigaste inslaget i all

Upplev den bästa barfotakänslan du kan tänka dig

nordisk inredning. Gör kontrasterna mjukare genom

Nordic Milk Vitpigmenterad olja
masseras in i ditt trägolv för att
jämna ut detaljer och få en extra
lyster. Finish: naturligt matt.
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Dämpat ljus och nedtonade nyanser

Lyssna in dina sinnen

Nordic Frost Med lite vita
oljepigment framträder de vackra
detaljerna i ditt trägolv. Finish:
naturligt matt.

De looks som visas ovan har gjorts på ek och kan variera i utseende beroende på vilket trä och vilka förhållanden som gäller för ditt trägolv.

Nordic Natural För utseendet
och känslan av rent trä och en
silkeslen barfotaupplevelse.
Finish: naturligt matt.

NORDIC SHIMMER

Grå skyar som speglas i vattnet bildar en perfekt kanvas för träd.
Dunkla nyanser av blått, grått och
beige matchar perfekt ihop med de
naturliga träytorna i golv och möbler.

att låta ljuset filtreras genom en gardin och välja
nedtonade nyanser som påminner om det
nordiska landskapet. Använd linneväv och andra
inslag som matchar det subtila uttrycket i ditt
trägolv för att skapa den här stilen.

Nordic Ash Råträ möter askgrått
och ut kommer en vinnare. För en
rustik nordisk look. Finish: naturligt
matt.

Den nordiska stilen har en lugnande inverkan på både inredning och människor.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Med Garden Atmosphere kan inredaren i dig få blomma ut. Bra för dig och för ditt hem.
Golv: Ek
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Look: Garden Intense med borstad yta

B O N A I N S P I R AT I O N

Garden Atmosphere
Idétorka? Prova med att hämta inspiration från trädgården.
En naturlig plats för avkoppling och eftertanke. Den har
alltid varit en mycket uppskattad inspirationskälla för
arkitekter, konstnärer och modedesigner. Och den är
bra för din inre trädgård med.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Trägolv. Ett naturligt val för din favoritträdgård.

Följ dina instinkter
Det är få saker som är så tacksamma att göra i ett

planera de extra inredningsdetaljerna noga för att

hem som att inreda det med blommor och växter i

skapa din egen stil.

sprakande färger. Förutom att hemmet blir vackert kan
du på ett naturligt sätt lättare slappna av i dofterna,

Ett liv i färg

den friskare luften och behagliga akustiken.

Färger påverkar vår sinnesstämning på olika sätt.
Grönt har en lugnande effekt och hjälper dig fokusera.

Vilt eller formellt?

Rött å andra sidan inger energi och passion. Använd

Garden Atmosphere har plats för båda stilarna. Välj en

färgprover för att hitta rätt mix att matcha ihop med

av dem och bygg sedan upp ditt eget lilla paradis från

ditt val av golv.

golv till tak. Ta hänsyn till det naturliga ljuset och

Garden Classic Ett klassiskt
lackerat utseende med en
sidenmatt yta. Finish: sidenmatt.
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Garden Intense Rödbrun olja
resulterar i visuella kvaliteter som
påminner om teak, med en känsla
av råträ. Finish: extra matt.

De looks som visas ovan har gjorts på ek och kan variera i utseende beroende på vilket trä och vilka förhållanden som gäller för ditt trägolv.

Garden Rich En djupt mörk
nyans med matt hårdvaxoljad
yta med stilrent uttryck och bra
skydd. Finish: extra matt.

G A R D E N AT M O S P H E R E

Prova med varma, dämpade nyanser av grönt,
rött och lila för att skapa din trädgårdsstämning.

Naturligt rustikt
Med tre rustika looks att välja mellan – var och en
med en underbart jordig karaktär – blir ditt trägolv
den perfekta utgångspunkten för din egen Garden
Atmosphere.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Malibu Dreams

Låt dig inneslutas av den varma Kalifornien-stilen. Förbehållslöst
och rustikt, men ändå smakfullt. En fräsch blandning med
influenser hämtade från avlägsna platser. Allt kommer till uttryck
i maten, musiken, sporten och annat som gör livet värt att leva.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Oljat eller lackerat? Välj både och
Du kan inte se det men Malibu Natural har ett skyddande skikt med
lack ovanpå den oljade träytan. För extra slitstyrka – och ändå
supermjukt för fötterna om du gärna går barfota.
Golv: Ek

Look: Malibu Natural
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B O N A I N S P I R AT I O N

Malibu Amber
Idealiskt för en klassisk
varm tränyans i ditt golv,
förseglat med blank
lack. Finish: blank.

Malibu Natural
Naturolja och Bona
Traffic Natural för
en silkeslen känsla.
Underbart att gå på
men osynligt för ögat.
Finish: naturligt matt.

Malibu Rock
Grafit och trä, snyggt
mixat i ett rustikt och
elegant utseende.
Finish: naturligt matt.

Mustigt brunt ihop med milda
turkosa och korallröda nyanser.
Land och hav i tre olika kulörer.

Hemma är alltid bäst
I Kalifornien väntar ständigt nya äventyr – och ditt
hem är den perfekta basen för dem. Oavsett om det
är saltstänkta vågor eller myllrande stadsliv som
lockar, så är hemmet alltid den plats du drar dig
tillbaka till för att hämta nya krafter. Ingen annan
plats är så avkopplande, trivsam och stilfull.
Malibu Clay
Ett robust golv förseglat
med hårdvaxolja för
stilrent uttryck och bra
skydd. Finish: matt.

Raffinerat rustikt
Välj mellan fyra distinkta looks för att skapa din
Malibu Dreams-stil. Allt är varmt brunt med en snygg
rustik karaktär. Varje look går perfekt ihop med
kritvitt och oceanens egna kulörer.
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De looks som visas ovan har gjorts på ek och kan variera i utseende beroende på vilket trä och vilka förhållanden som gäller för ditt trägolv.

MALIBU DREAMS

Var dig själv
Planera ditt Malibu Dreams-hem så att det passar
din livsstil och dina personliga preferenser.
Sportfantast? Låt det synas genom att visa upp din
utrustning. Eller sann naturälskare? Inred ditt hem
med dina favoritsnäckor, stenar eller drivved.

Malibu Dreams inspirerar till att fullt ut njuta av livet.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Hallå där, vintageälskare. Touch of Grace är en tidlös stil som uppmuntrar till en lekfull mix av former och material.
Golv: Ek
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Look: Grace Vivid med borstad yta

B O N A I N S P I R AT I O N

Touch of Grace
Skapa en plats för härliga upplevelser av elegans och finess.
Inspirerad av klassiska stilar och vintagefavoriter har Touch
of Grace allt du behöver för att skapa ett riktigt personligt
hem. Använd din stilkänsla och lämna plats åt det lekfulla
och oväntade. Med Touch of Grace finns inget rätt eller fel.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Fiskbensparkett

Smakfull elegans med glimten i ögat
Gå på skattjakt på en loppmarknad. Eller köp den där

Var originell

stolen du egentligen inte har råd med. Allt är förlåtet

Stil handlar om att uttrycka sig. Våga tro på din känsla

när du äntligen kan luta dig tillbaka och bara njuta av

när du väljer möbler och prydnadssaker, så är du

ditt underbara hem. Touch of Grace är en hyllning till

halvvägs mot ditt drömhem. Lita på din egen goda

livet med tidlös design och en öppenhet för allt som är

smak mer än något annat.

vackert. En mångfasetterad stil som behöver massivt
golv som stabil grund.

Grace Bright Ljusgrå lack där
känslan av trä har bevarats
genom borstning och målning.
Finish: extra matt.
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Grace Dark Balans och elegans
som uppnåtts genom borstning
och målning. Finish: sidenmatt.

De looks som visas ovan har gjorts på ek och kan variera i utseende beroende på vilket trä och vilka förhållanden som gäller för ditt trägolv.

Grace Vivid Svart bakgrund
kombinerad med kontrasterande
vitt för ett kritaktigt utseende med
synliga träfibrer. Finish: extra matt.

TO U C H O F G R AC E

Inred med mjuka feminina nyanser som
svagt rosa och beige, med inslag av
blått för att tillföra energi.

Framkalla ett leende
Blir du glad av mässing, glas och lekfull keramik?
Då är detta stilen som gäller för dig. Var inte rädd för
att improvisera och blanda olika epoker och uttryck.

Sätta färg på golvet?
Ja, det är helt i sin ordning och dessutom otroligt
vackert. Randigt, rutigt eller täckt i färg blir ditt
trägolv helt unikt.

Diamanter. En klassisk look för ditt badrum eller kök.
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B O N A I N S P I R AT I O N

New Modern

Hänge dig åt fin design och beröm dig själv för
dina ansvarsfulla val. New Modern handlar om väl
genomtänkta beslut. En livsstil som egentligen ligger
närmare konstens än konsumentens – och det är du som
är intendenten. Aktivera dina sinnen och gå in helhjärtat
för det du älskar. Det är bara sunt.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Det som räknas är tanken som präglar ditt hem. Inte hur många saker du har.
Golv: Ek

Look: Modern Liquorice med borstad yta
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B O N A I N S P I R AT I O N

Från konsumtion till livsstil
Vissa kallar det lyx för livet på grund av den hållbara

Den hjälper dig att koppla av och ventilera dina tankar,

synen på design. Andra drar kopplingar till modern

en stil bortom trender och traditioner.

konst. Hur som helst så har New Modern flera
aspekter som inte är direkt synliga för ögat.

Ditt hem, din kanvas

Och det är ett medvetet val för den sanna esteten.

Använd väggar, golv och tak för att uttrycka vem du
är. Och, som med all bra konst – ta inte i för mycket.

En tillflykt i vardagen

Det som räknas är tanken som präglar ditt hem.

Är hemmet den plats där vi stressar av från kaoset i våra

Inte hur många saker du har.

hektiska liv? Med New Modern är svaret definitivt ja.

Modern Soul En varm, intensiv
look åt ditt golv, förseglat med ett
skyddande skikt. Finish: matt.
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Modern Pale För utseendet
och känslan av slipat trä, med
vit pigmentering för ett förstärkt
intryck. Finish: extra matt.

De looks som visas ovan har gjorts på ek och kan variera i utseende beroende på vilket trä och vilka förhållanden som gäller för ditt trägolv.

Modern Liquorice Golv borstat
och målat svart, med naturliga
träfibrer som vackert framhävs.
Finish: sidenmatt.

NEW MODERN

Börja din nya stil från golvet så kommer valet av inredningsdetaljer naturligt.
Sammetslena material och mustiga
nyanser av brunt, grönt och blått blir en
perfekt kontrast mot golv och möbler.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Nordic Shimmer
Nordic Milk

Garden Atmosphere
Garden Classic

Malibu Dreams
Malibu Amber

Touch of Grace
Grace Bright

New Modern
Modern Soul

24

De looks som visas ovan har gjorts på ek och kan variera i utseende beroende på vilket trä och vilka förhållanden som gäller för ditt trägolv.
Varje golv som återges i tryck kan avvika något från originalet.

STIL AR OCH UTSEENDEN

Nordic Frost

Nordic Natural

Garden Intense

Garden Rich

Malibu Natural

Malibu Rock

Grace Dark

Grace Vivid

Modern Pale

Modern Liquorice

Nordic Ash

Malibu Clay

25

B O N A I N S P I R AT I O N

Det som känns så rätt är faktiskt
också bra för vår planet
Ditt trägolv har ett långt och vackert liv framför sig. Och faktum är att när
du låter renovera det så får du inte bara golvet att kännas och se bra ut.
Du bidrar också till att skydda och bevara miljön. Genom att plocka fram
en ny fräsch träyta i ditt befintliga golv tar du samtidigt ett steg mot en mer
hållbar livsstil. Ett val för framtiden, där vacker design och omsorg om
miljön går hand i hand.

”Återvinningsförädling är nästa stora grej inom golv.
Bona Inspiration är helt i linje med denna trend.”
– Cay Bond

26

KO M I G Å N G

Ge ditt golvrenoveringsprojekt en perfekt
start: Be din Bona-certifierade hantverkare
att visa dig alla looks som ingår i Bona
Inspiration och ge dig prover.

Fråga en Bona Certified Craftsman
om de senaste borstnings- och
lackeringsteknikerna
Bona Inspiration ger dig nya möjligheter att inte bara
ge golvet en ny snygg look utan också en helt
ny känsla. Be din Bona-certifi erade hantverkare om
hjälp och testa dig fram för att hitta just din favorit.
Bona-certifi erade hantverkare använder dammfria
slipnings- och borstningsmetoder och vattenburna
lacker – allt för ett perfekt slutresultat som är säkert
för dig, ditt golv och vår planet.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Ditt trägolv är ett
levande konstverk
Och genom att ge det nytt liv, renovera det och
sätta färg på det kan du förändra intrycket av ett
helt rum. Gå till bona.com och ta reda på vilka
möjligheter som finns med Bona Inspiration och
hitta lokala Bona-certifierade hantverkare.
De vet precis vad som behöver göras för att dina
idéer ska bli verklighet – och ge dina älskade golv
en helt ny look.

Hitta mer inspiration
Häng med i de senaste golvtrenderna genom att följa oss i sociala medier
www.bona.com

Bona Sweden

Bona Inspiration

Bona AB

