New looks for beloved floors
VLOERST YLING ME T BON A INSPIR ATION
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B O N A I N S P I R AT I O N

VÓÓR

NA

Renoveren, niet vervangen!
Eiken parket, eerst geborsteld & geschuurd en
daarna afgelakt met New Modern Liquorice Black.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Soms laat de liefde zich
zien als je het 't minst
verwacht
Je zou bijna vergeten dat hij er is. Dat hij al zo lang deel uitmaakt van jouw
leven. Jouw houten vloer. Altijd betrouwbaar, maar nooit op de voorgrond.
Tot nu.
Ontdek Bona Inspiration – een nieuw systeem voor vloerstyling waarmee
je jouw gerenoveerde houten vloer uit z'n voegen laat barsten van
schoonheid en karakter. Met de op maat aangepaste looks van Bona
Inspiration, uiteenlopend van natuurlijk licht tot dropzwart, omzeil je de
beperkingen die wel gelden voor kant-en-klaar afgewerkte houten vloeren.
En je hoeft je ook nog eens geen zorgen te maken over de installatie. Als
je jouw houten vloer met de meest recente technieken op het gebied van
schuren, borstelen en afwerken laat renoveren door een Bona
Gecertificeerd Vakman, hoef je alleen maar te genieten van het resultaat:
vloeren waar je niet alleen op loopt, maar waar je echt van houdt.

Vind de perfecte stijl
voor jouw renovatie
met Cay Bond
Bona Inspiration is ontwikkeld in
samenwerking met de internationaal
gerenommeerde trendwatcher Cay Bond,
een expert als het gaat om wat ‘hot’ is en
wat ‘not’ op het gebied van interieurdesign
en styling.
Van Nordic Shimmer tot New Modern – hier
zie je waar je allemaal uit kunt kiezen en kom
je alles te weten over iedere stijl. Veel plezier!

Trendwatcher Cay Bond
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B O N A I N S P I R AT I O N

Nordic Shimmer

Misschien zijn het de donkere bossen. Misschien zijn het de stille
meren. Waarschijnlijk is het beide. Scandinavië heeft vele generaties
wereldberoemde ontwerpers voortgebracht met als resultaat een
stijl die niet luidruchtig is, maar nader bekeken ook schittert met
fantastische kenmerken.
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B O N A I N S P I R AT I O N

De zachtheid van het natuurlijke licht laat de schoonheid in het textiel, het meubilair en de vloer volledig tot z'n recht komen. Tedere tinten grijs, blauw en beige
gaan perfect samen met hagelwitte objecten.
Eiken vloer, geborsteld en behandeld met Nordic Milk.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Hout, textiel en een stapel boeken. Allemaal elementen voor een
fantastische stijl

Eenvoudigweg prachtig

Luister naar jouw zintuigen

Beleef de ware geest van Scandinavië met subtiel
design gemaakt van natuurlijke materialen. Tijdloos,
maar altijd stijlvol. Voor jouw houten vloer kan je kiezen
uit vier Scandinavische looks: Milk, Frost, Natural en

Ervaar het beste blotevoetengevoel dat er is met
Nordic Natural, één van onze looks behandeld met de
zijdezachte parketlak Bona Traffic Natural. Voor een
ware sensatie van puur hout.

Ash.

Nordic Milk Wit gepigmenteerde olie die in
de houten vloer wordt ingeboend om details
weg te werken.
Afwerking: natuurlijk mat.

6

Nordic Frost Een vleugje wit
gepigmenteerde olie die de prachtige
details in de houten vloer naar voren haalt.
Afwerking: natuurlijk mat.

Nordic Natural Voor de uitstraling
en het gevoel van echt hout en een
zijdezachte ervaring voor blote voeten.
Afwerking: natuurlijk mat.

De hierboven getoonde looks zijn toegepast op eiken en kunnen er in werkelijkheid anders uitzien afhankelijk van je houtsoort en de huidige staat van je vloer.

NORDIC SHIMMER

In het water weerspiegelde grijze luchten vormen een perfect
decor voor bomen

Zacht licht en ingetogen kleuren

Nevelige tinten blauw, grijs en beige
passen perfect bij het natuurlijke hout
verwerkt in de vloeren en het meubilair

Natuurlijk licht is essentieel voor alle
Scandinavische interieurs. Verzacht het contrast
door het licht te filteren met een gordijn en kies
voor ingetogen kleuren die rechtstreeks uit het
Scandinavische landschap lijken te komen.
Creëer een unieke stijl met linnen en andere
essentiële details die perfect aansluiten bij de
subtiele uitstraling van jouw houten vloer.

Nordic Ash Ruw hout neemt het op tegen
asgrijs en komt als winnaar uit de bus. Voor
een rustieke Scandinavische look.
Afwerking: natuurlijk mat.

De Scandinavische stijl heeft een kalmerend effect op het interieur en op de mens
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B O N A I N S P I R AT I O N

Met Garden Atmosphere bouw je voort op de kracht van bloemen. Goed voor jou en goed voor jouw huis.
Eiken vloer, geborsteld en behandeld met Garden Intense.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Garden Atmosphere

Om nieuwe ideeën verlegen? Probeer de tuin als inspiratie.
De tuin is een natuurlijke plek waarin we ons terugtrekken en
onze gedachten op een rijtje zetten en is daarmee bij uitstek
geschikt als inspiratiebron voor architecten, artiesten en
modeontwerpers. En dat is ook goed voor jouw binnenhuistuin.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Houten vloeren, een natuurlijke keuze voor jouw favoriete tuin

Volg je instinct

eigen weelderige interieur zorgvuldig om een eigen stijl

Er zijn maar weinig dingen zo bevredigend als het
decoreren van je huis met bloemen en planten in de
meest levendige kleuren. Naast de schoonheid zal je
je gegarandeerd ontspannen voelen door de geur van
bloemen, de verbeterde luchtkwaliteit en de
aangename akoestiek.

te bereiken.

Leven in kleur
Kleuren zijn op verschillende manieren van invloed op
ons gemoed en onze geest. Groen heeft een
verzachtende werking en helpt ons te focussen. Rood
daarentegen roept energie en passie op. Gebruik
kleurstalen om de juiste mix te vinden en te matchen

Wild of formeel?
Garden Atmosphere omarmt beide filosofieën. Kies er

met de vloer van jouw voorkeur.

één en bouw jouw eigen paradijs vanaf de vloer op.
Houd rekening met het natuurlijke licht en ontwerp je

Garden Classic Een klassieke,
gelakte look met een zijdemat
oppervlak. Afwerking: zijdemat.
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Garden Intense Roodbruine olie voor een
uiterlijk dat aan teak doet denken, maar dan
met dat echte gevoel van ruw hout.
Afwerking: extra mat.

Garden Rich Een diepe, donkere
houtafwerking met een extra mat
oppervlak voor extra stijl en bescherming.
Afwerking: extra mat.

De hierboven getoonde lookds zijn toegepast op eiken en kunnen er in werkelijkheid anders uitzien afhankelijk van je houtsoort en de huidige staat van je vloer.

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

Probeer jouw eigen tuinsfeer te creëren met
rijke, ingetogen tinten groen, paars en rood.

Natuurlijk rustiek
Met drie rustieke vloeren om uit te kiezen – allemaal met
een liefelijk, aards karakter – is jouw vloer hét perfecte
uitgangspunt voor jouw eigen Garden Atmosphere.

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

Malibu Dreams

Geef je over aan de warme en uitnodigende Californische stijl.
Ruimdenkend en rustiek, maar altijd chic. Verfrissende invloeden
van verre oorden, die allemaal tot leven komen in eten, muziek,
sport en al het andere dat het leven zo mooi maakt.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Geolied of gelakt oppervlak? Beide!
Je ziet het niet, maar Malibu Natural heeft een beschermende laklaag op
een geolied houten oppervlak. Zo gaat jouw vloer extra lang mee, terwijl hij
nog altijd superzacht aanvoelt als je graag op blote voeten loopt.
Eiken vloer, geborsteld en behandeld met Malibu Natural.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Malibu Amber
Ideaal voor een
klassieke, warme
houten uitstraling op
de vloer, afgewerkt
met een extra matte
parketlak.
Afwerking: extra mat.

Malibu Natural
Natuurlijke olie en
parketlak Bona
Traffic Natural voor een
zijdezacht gevoel. Heerlijk
om op te lopen en
onzichtbaar voor het oog.
Afwerking: natuurlijk mat.

Malibu Rock
Grafiet en hout,
schitterend verwerkt
in een rustieke en toch
elegante look.
Afwerking: natuurlijk mat.

Rijk bruin gecombineerd met
zacht turquoise en koraalrood.
Land en zee in drie kleuren

Oost west, thuis best
In Californië gloort er altijd avontuur aan de horizon –
en jouw huis is de perfecte uitvalsbasis. Of je nu gaat
voor de zoute wildernis van de oceaan of het
bruisende leven in de grote stad, jouw huis is dé plek
om je terug te trekken en nieuwe energie op te doen.
Comfortabel, ontspannen en ongeëvenaard stijlvol.

Verfijnd rustiek
Malibu Clay
Een aardse uitstraling,
afgewerkt met Bona
Traffic Natural voor een
zijdezacht gevoel, extra
stijl en bescherming.
Afwerking: natuurlijk mat.
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Voor jouw Malibu Dreams stijl kan je kiezen uit vier
verschillende looks. Allemaal warm bruin met een
prachtig rustiek karakter dat perfect mixt met krijtwit
en de kleuren van de Pacific Ocean.

De hierboven getoonde looks zijn toegepast op eiken en kunnen er in werkelijkheid anders uitzien afhankelijk van je houtsoort en de huidige staat van je vloer.

MALIBU DREAMS

Wees jezelf
Creëer je huis volgens de stijl Malibu Dreams,
op basis van je eigen levensstijl en voorkeuren.
Sportfan? Stel je sportattributen ten toon voor
iedereen. Natuurliefhebber? Gebruik je favoriete
schelpen, stenen en drijfhout als huisdecoratie.

Malibu Dreams, en geniet van elk moment van het leven.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Hallo, liefhebber van vintage. Touch of Grace is een tijdloze stijl die een vrolijke mix aanmoedigt van vormen en materialen.
Eiken vloer, geborsteld en behandeld met Grace Vivid.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Touch of Grace
Maak ruimte vrij voor een heerlijke belevenis die elegantie en finesse
samenbrengt. Hoofdzakelijk geïnspireerd op klassieke stijlen en vintage,
biedt Touch of Grace je alles wat je nodig hebt om een persoonlijk karakter
aan je huis te geven. Laat je gevoel voor stijl de vrije loop en geef het vrolijke
en het onverwachte alle ruimte. Met Touch of Grace is er geen goed of fout.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Sierlijkheid en elegantie met een knipoog
Ga op jacht naar je pronkstuk op de rommelmarkt. Of
koop die stoel die je je eigenlijk net niet kunt
veroorloven. Alles is vergeven en vergeten wanneer je
achterover kunt leunen en kunt genieten van een

Wees origineel
Bij stijl gaat het erom hoe je jezelf wilt uitdrukken. Als je je
meubels en accessoires in volle overtuiging selecteert,
ben je al goed op weg voor je perfecte droomhuis.
Vertrouw boven alles steeds op je eigen smaak.

schitterend huis. Touch of Grace viert het leven met
een tijdloos design dat openstaat voor alles wat mooi
is. Een veelzijdige stijl die een robuuste vloer vereist
voor de nodige stabiliteit.

Grace Bright Een verfijnde, grijze
afwerking waarin het houtgevoel
door borstelen en lakken intact is
gebleven. Afwerking: extra mat.
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Grace Dark Zelfverzekerdheid en
elegantie door borstelen en lakken.
Afwerking: zijdemat.

Grace Vivid Een zwarte ondergrond
gecombineerd met contrasterend wit
voor een krijtachtige look met zichtbare
houtnerven. Afwerking: extra mat.

De hierboven getoonde looks zijn toegepast op eiken en kunnen er in werkelijkheid anders uitzien afhankelijk van je houtsoort en de huidige staat van je vloer

TO U C H O F G R AC E

Ingericht met zachte, vrouwelijke tinten,
zoals lichtroze en beige, met blauwe
elementen voor extra energie.

Een glimlach op het gezicht
Word je vrolijk van messing, glas en speelse keramiek?
Dan is deze stijl echt iets voor jou. Hier hoef je niet bang
te zijn verschillende tijdperken en expressies met elkaar
te mengen.

De vloer verven?
Jazeker en bovendien erg mooi. Of je nu kiest voor een
gestreepte, geruite of gelakte vloer, je krijgt een houten
vloer die volstrekt uniek is.
Diamant. Een klassieke look voor de badkamer of de
keuken.
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B O N A I N S P I R AT I O N

New Modern

Verwen jezelf met een uitgelezen design en ga bewust voor een
verantwoorde levensstijl. New Modern draait om weloverwogen keuzes.
Een wijze van shoppen die dichter bij kunst komt dan bij consumptie –
en waarbij jij de curator bent. Prikkel je zintuigen en ga helemaal voor
de dingen die je echt mooi vindt. Alles is toegestaan.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Wat belangrijk is, is de gedachte achter je leefruimten. Niet het aantal voorwerpen.
Eiken vloer, geborsteld en behandeld met Modern Liquorice.
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B O N A I N S P I R AT I O N

Van handel naar filosofie

bieden aan de chaos van ons drukke bestaan? Met

Sommigen noemen het luxe voor het leven vanwege
de duurzame benadering van het begrip design.
Anderen zien aanknopingspunten met de moderne
kunst. Hoe dan ook, New Modern bezit veel meer
subtiliteit dan je op het eerste gezicht zou denken. En
het is een bewuste keuze voor de ware liefhebber van
schoonheid.

trends en tradities.

Jouw huis, jouw decor
Maak gebruik van muren, vloeren en plafonds om tot
uitdrukking te brengen wie je bent. Maar vooral – net
belangrijk is, is de gedachte die achter je leefruimten

Hoort het huis een plek te zijn om een tegenwicht te
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voor comfort en zelfexpressie die veel verder gaat dan

zoals met goede kunst – overdrijf het niet. Wat

De perfecte stressvanger

Modern Soul Een warme, intense
look voor je vloer, afgewerkt met een
beschermende laag. Afwerking: mat.

New Modern is het antwoord zonder meer ‘ja’. Een stijl

schuilgaat. Niet het aantal voorwerpen.

Modern Pale Voor de look en het
gevoel van geschuurd hout, met
wit pigment om de uitstraling te
benadrukken. Afwerking: extra mat.

Modern Liquorice Geborstelde en
zwart gelakte vloer waarin de natuurlijke
houtnerven prachtig naar voren zijn
gehaald. Afwerking: zijdemat.

De hierboven getoonde looks zijn toegepast op eiken en kunnen er in werkelijkheid anders uitzien afhankelijk van je houtsoort en de huidige staat van je vloer

new modern

Fluweelzachte stoffen en rijke bruine,
groene en blauwe tinten contrasteren
perfect met de vloeren en het meubilair.

Begin bij de vloer om je nieuwe stijl te creëren en de keuze van je
interieurdecoratie volgt vanzelf.
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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
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De hierboven getoonde looks zijn toegepast op eiken en kunnen er in werkelijkheid anders uitzien afhankelijk van je houtsoort en de huidige staat van je vloer.
Deze afgedrukte kleuren zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren.

stijlen

Nordic Frost

Nordic Natural

Garden Intense

Garden Rich

Malibu Natural

Malibu Rock

Grace Dark

Grace Vivid

Modern Pale

Modern Liquorice

& LO O K S

Nordic Ash

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

Wat goed voelt voor ons, is ook
goed voor onze planeet
Je houten vloer heeft nog een lang en prachtig leven voor zich. En door
hem te renoveren zorg je er niet alleen voor dat hij er mooi uitziet en
geweldig aanvoelt, maar je levert bovendien ook nog een bijdrage aan de
bescherming en het behoud van het milieu. Door een prachtig nieuw
houten oppervlak tevoorschijn te toveren vanuit je bestaande vloer zet je
een belangrijke stap in de richting van een duurzamere levensstijl. Een
bewuste keuze voor een toekomst waarin prachtig design hand in hand
gaat met bescherming van het milieu.

“Upcycling is een concept dat steeds meer terrein wint in de
vloerenwereld. Bona Inspiration past perfect in deze trend.”
– Cay Bond
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A A N D E S L AG

Geef je vloerrenovatie een perfecte
start: vraag je Bona Gecertificeerd
Vakman naar alle beschikbare looks en
stalen.

Vraag jouw Bona Gecertificeerd Vakman
naar de meest recente technieken op
het gebied van borstelen en afwerken.
Bona Inspiration biedt unieke mogelijkheden om niet alleen te
profiteren van geweldige nieuwe looks, maar vooral van een
compleet nieuw gevoel. Vraag jouw Bona Gecertificeerd
Vakman om hulp en ga voor je favoriete look.
De Bona Gecertificeerd Vakman maakt gebruik van
stofvrije schuur- en borstelmethoden en afwerkingen op
waterbasis – alles voor een perfect eindresultaat dat veilig is
voor jou, je vloer en onze planeet.
Voor een Bona Gecertificeerd Vakman ga naar
1. www.bona.com 2. Kies Consument 3. Kies Dé Vakman
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B O N A I N S P I R AT I O N

Je houten vloer is een
levend kunstwerk
Door de vloer op te frissen, te renoveren of zelfs
maar een nieuwe kleur te geven, verander je de
uitstraling van een hele ruimte. Ga naar bona.com
voor alle mogelijkheden met Bona Inspiration en
voor de dichtstbijzijnde Bona Gecertificeerd
Vakman.
Hij weet precies hoe hij invulling moet geven aan
jouw ideeën – en je geliefde vloeren een nieuwe
look kan meegeven.

Meer inspiratie
Blijf op de hoogte van de laatste vloertrends via onze Facebook pagina en onze
Instagram feeds (#bonainspiration)
www.bona.com/floorstyling
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