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EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ NYNÍ JEŠTĚ LEPŠÍ
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    EFEKTIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

    PRO VÍCE POVRCHŮ

    VYNIKAJÍCÍ PŘÍPRAVA

Silná provozní zátěž, nahromaděné nečistoty a špína mohou způsobit, že časem vypadají podlahy 

matně, jsou poškrábané a bez lesku. Pro obnovení své přirozené krásy Bona vyvinula jedinečný 

systém hloubkového čištění, který je určený pro širokou škálu povrchů.

Na základě našeho efektivního programu pro hloubkové čištění dřevěných podlah, Bona nabízí 

důkladné a šetrné čištění, nyní univerzální systém pro různé typy povrchů. Vylepšený systém Bona 

Hloubkového čištění podlah nyní poskytuje optimální čištění elastických podlah, venkovních teras 

a betonových povrchů. Unikátní systém pracuje do hloubky a zanechává povrch svěží a čistý, že 

je připraven pro novou vrstvu ochrany povrchu.

BONA HLOUBKOVÝ ČISTICÍ SYSTÉM – PRVNÍ NA SVĚTĚ



Bona PowerScrubber 2.0 společně se speciálně vyvinutým hloubkovým čisticím 

přípravkem čistí povrch do hloubky a odstraní i ty nejtvrdší nečistoty, špínu a usazeniny. 

Protiběžně rotující kartáče dosáhnou do větší hloubky v povrchu, na rozdíl od klasické 

kruhové kartáčové techniky.

PŘÍPRAVA JE KLÍČEM K VYNIKAJÍCÍMU VÝSLEDKU 

PŘÍPRAVA
Rotující kartáče čistí do hloubky a poskytují 

výkonné a efektivní čištění. Doporučujeme 

použití speciálních čisticích prostředků 

Bona, které jsou vhodné pro čištění 

různých povrchů.

OCHRANA POVRCHU
Když je povrch vyčištěný a svěží, je 

připraven na novou ochranu povrchu.



VYVINUT PRO RŮZNÉ  
TYPY POVRCHŮ

SÍLA, KTERÁ ZVLÁDNE VŠECHNO
Bona Hloubkový čisticí systém nabízí 5 snadno montovatelných kartáčů, barevně označených 

pro každý specifický povrch. Při použití s čisticími prostředky Bona DeepClean W nebo Bona 

Remove R, vám nový vylepšený Bona PowerScrubber 2.0 umožní provádět rozsáhlejší práce 

v rámci hloubkového čištění s lehkostí s excelentními výsledky.

Od sezónní údržby pro krásný vzhled venkovních dřevěných teras a betonových povrchů, k 

oživení dřevěných olejovaných a lakovaných podlah nebo elastických podlah. Bona Hloubkové 

čištění podlah nabízí jednoduché řešení čisté podlahy.
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VENKOVNÍ OBNOVENÍ 
Oranžový kartáč je speciálně navržený 

pro profilované venkovní dřevěné 

krytiny. Pro optimální čištění použijte 

čisticí prostředek Bona DeepClean W.

ZDRAVÉ ČIŠTĚNÍ
Červený kartáč je vhodný pro 

elastické podlahy jako je linoleum, 

vinyl, PVC, PUR a guma. Použijte 

čisticí prostředek Bona Remove R 

pro optimální čištění.

VYČISTÍ VŠE, I SPÁRY
Černý kartáč je speciální pro 

hloubkové čištění betonu a matných 

keramických dlaždic. Ujistěte se, 

aby dlaždice byly odolné hrubému 

kartáčování a spáry byly kvalitní. 

Štětiny dosáhnou do spár mezi 

dlaždicemi a obnoví přírodní 

vlastnosti betonu. 

JEMNÁ PÉČE
Jemná brusná textura zeleného 

kartáče je ideální pro čištění 

kamenné podlahy. Pro vysoce lesklý 

kámen doporučujeme použít bílý 

kartáč. 

TERASY

ELASTIKA

DLAŽDICE  

A BETON

KÁMEN

HLUBOKÝ LESK 
Bílý kartáč je vhodný pro olejované 

a lakované dřevěné povrchy podlah. 

Pro nejlepší výsledky použijte čisticí 

prostředek Bona DeepClean W.

LAK

EFEKTIVNÍ
Červený kartáč je ideální pro hloub-

kové čištění olejovaných dřevěných 

podlah nebo podlah ošetřených 

tvrdým voskovým olejem Vyni-

kajícího výsledku dosáhnete použi-

tím Bona DeepClean W.

OLEJ



Bona hloubkový čisticí systém. Nový Bona PowerScrubber 2.0 umožňuje nejefektivnější 

hloubkové čištění a zároveň univerzálnost a jednoduchost systému. Protiběžně rotující 

kartáče poskytují hloubkové a efektivní čištění, zatímco výkonný a kompaktní design Bona 

PowerScrubber 2.0 přináší ještě větší výkon než většina automatických čisticích systémů, 

stejně jako výhody ergonomického provozu, nastavení a přepravy.

NOVÝ BONA POWERSCRUBBER 2.0

    ÚČINNĚJŠÍ NEŽ VĚTŠINA AUTOMATICKÝCH  
         ČISTICÍCH SYSTÉMŮ

    JEMNÉ ČIŠTĚNÍ CITLIVÝCH PODLAH

    VYNIKAJÍCÍ PŘÍPRAVA PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU

Bona PowerScrubber efektivně čistí do 
hloubky vláken dřeva.

Bona PowerScrubber 2.0 pracuje v protiběžném pohybu, na rozdíl od standardních 

automatických čisticích systémů pro interiérové použití a venkovních vysokotlakých čističů, 

které pracují v krouživých pohybech. Protiběžně rotující technika poskytuje podstatně vyšší 

tlak na jednotku plochy než kruhový provoz, proto je výsledek mnohem lepší. Pro venkovní 

použití je lepší proces hloubkového čištění, což znamená, že se při používání vysokého 

tlaku neobjeví kruhové stopy.

TECHNIKA PROTIBĚŽNĚ ROTUJÍCÍCH KARTÁČŮ

Kruhové čištění není efektivní, čistič nečistí  
a zanechává kruhové stopy.



Nový Bona PowerScrubber 2.0 využívá stejnou technologii jako původní Bona PowerScrubber, 

ale je vylepšen řadou nových funkcí a novým designem. 

VIDITELNÁ HLADINA KAPALINY

SNADNÉ ODDĚLENÍ DRŽADLA

SNADNĚJŠÍ ROZLOŽENÍ STROJE

ZAVĚŠENÍ KABELU

VLASTNOSTI A VYLEPŠENÍ

Zacvakávací vertikální protiběžně rotující 
kartáče zajistí maximální účinnost čištění.

Držák kabelu na straně udržuje kabel tak, 
aby nezavazel během pohybu.

Kratší šrouby se zvětšeným koncem upevnění 
umožňují rychlejší a snadnější montáž.

Rychlý kabelový konektor pro snadné oddělení 
kabele a odpojení držadla během přepravy.

Průhledný uzávěr nádrže na vodu umožňuje 
snadné sledování hladiny vody a čističe.

Vynikající sání přes gumové stěrky odstraní 
veškeré zbytky kapaliny z podlahy.

    ÚČINNĚJŠÍ NEŽ VĚTŠINA AUTOMATICKÝCH  
         ČISTICÍCH SYSTÉMŮ

    JEMNÉ ČIŠTĚNÍ CITLIVÝCH PODLAH

    VYNIKAJÍCÍ PŘÍPRAVA PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU

Unikátní design umožňuje stroji čistit blíže 
ke stěnám místnosti.
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Bona Shield R
Ochrana povrchu 

Polyuretanový ochranný nátěr na vodní bázi, vysoce 
odolný. Novému povrchu poskytne ochranu před 
opotřebením a obnoví stávající vzhled elastických 
podlah, pokud kompletní renovace není možná. 

  Ochrana povrchu, v provedení lesk a mat
Pro elastické podlahy
Připraven k použití

Bona Clean R50

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek. 
Ideální jak pro každodenní čištění, tak k odstranění 
intenzivního znečištění. Je vhodný pro strojové čištění. 

Čištění

Speciální složení pro časté čištění 
Mírně pěnivý 
pH 9

Bona SuperSport Pure HD

2-složkový vrchní PUR nátěr. Prémiové řešení pro 
ošetření elastických sportovních podlah.

Přelakování

Splňuje normu EN 14904:2006
Je certifikován FIBA
Dlouhodobá ochrana povrchu

Bona FlexiSand

Výkonný, flexibilní stroj, který byl 
navržen pro ošetření dřevěných, 
sportovních a elastických podlah. 

Ochrana povrchu, Přelakování

Pro broušení a čištění
Pro renovace elastických podlah
Pro přelakování (s unašečem Bona Quattro)



Bona Clean R60

Jemný prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné 
čištění elastických podlah. Čistič 2v1 – čistí a poskytuje 
podlaze ochrannou vrstvu před opotřebením. Zanechává 
lehce lesklý film na povrchu. 

Čištění

Bona PowerRemove R

Vysoce koncentrovaný agresivní čistič pro čištění 
(odmaštění ) elastických podlah. Rozpouští nečistoty  
a zbytky čistících a ochranných produktů. Použijte pouze  
v případě, je-li čištění s Bona Remove R nedostatečné. 

Ochrana povrchu, Přelakování

Bona Remove R

Silný čisticí prostředek pro bezpečné a efektivní 
odstranění běžných znečištění pro údržbu a čištění 
elastických podlah. Určen pro pravidelnou údržbu. 

Hloubkové čištění, Ochrana povrchu, Přelakování

Údržbový produkt pro běžné čištění
2v1 - čistí a chrání povrch před opotřebením
Zanechává lesklý film na povrchu

Čistič pro častou údržbu podlah do hloubky
Určen pro čištění všech elestických podlah
Nezanechává žádné šmouhy

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistič 
Odstraňuje zbytky leštěnek, čističů, nečistoty
Určen pro čištění elastických podlahovin

Bona Pure Colour

2-složkový PUR barevný nátěr na vodní bázi určený pro 
elastické podlahy. Používá se k vytvoření barevného 
základního nátěru. 

Přelakování

Bona LinoPrime

2-složkový polyuretanový lak na vodní bázi, slouží jako 
„plnivo pórů“ pro linoleum a marmoleum.

Přelakování

Bona Pure 

2-složkový vrchní PUR lak na vodní bázi, ideální 
pro podlahy vystavené vysoké zátěži, v komerčních 
prostorech. 

Přelakování

Snadná aplikace
Krátká doba schnutí – max. 2 hod.
Zajišťuje rovnoměrný vzhled vrchní vrstvy nátěru

Velmi vysoká chemická odolnost a velmi dobrý rozliv
Výborná odolnost vůči opotřebení a škrábancům
Lak a tužidlo musí být smícháno mechanicky 

Vynikající krytí (v závislosti na barvě) 
Snadné použití
Rychlé schnutí – 1-3 hodiny



Bona Oil Soap

Tekuté mýdlo. Obsahuje přírodní oleje pro dlouhotrvající 
ochranu povrchu. Pro časté čištění olejovaných 
dřevěných podlah. 

  Jemný k olejovanému povrchu
  Čistí a obnovuje olejovaný povrch

Ochrana povrchu

Bona Shield W

Bona Shield W je politura na vodní bázi pro údržbu 
dřevěných lakovaných podlah.

 Odolná ochranná vrstva 
 V provedení lesk a mat 
 Protiskluzné vlastnosti, dle normy DIN 18032:2 (lesk)

Ochrana povrchu

Bona Remove W

Bona Remove W je koncentrovaný odstraňovač polišů, 
určený pro odstranění Bona Shield W z dřevěných 
podlah. 

 Jemný, ale účinný
 Obnovuje protiskluz podlahy
 Odstraňuje známky po oděru 

Hloubkové čištění

Bona Wax Oil W

Koncentrát přírodních olejů a vosků. Produkt pro údržbu 
dřevěných podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem. 

  Pro údržbu podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem
  Voděodolný
  Rychleschnoucí

Ochrana povrchu

Bona Clean W10

Koncentrovaný čisticí prostředek, určený k pravi-
delnému čištění lakovaných dřevěných a korkových 
podlah. Bona Clean W10 je vhodný jak pro strojové 
čištění, tak i manuální čištění pomocí mopu. 

  Nízko pěnící složení
 Bezpečný a efektivní
 Nezanechává mdlé a kluzké stopy

Úklid podlah, čištění 

Speciálně vyvinutý pro dřevěné povrchy. Koncen-
trovaný čisticí prostředek poskytuje účinné a přitom 
jemné hloubkové čištění podlah. Použití v kombinaci  
se strojem Bona Power Scrubber. 

 Pro lakované a olejované podlahy v interiéru
 Pro venkovní dřevěné terasy 
 Efektivní odstranění nečistot 

Hloubkové čištění, ochrana povrchu, 
přelakování/přeolejovaní

Bona DeepClean W
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Bona Oil Care

Bona Oil Care je rychleschnoucí olej pro údržbu dříve 
naolejovaných dřevěných podlah.

 Pro obnovu a ochranu povrchu 
 Nízká viskozita, s velmi dobrou zpracovatelností
 Nízký zápach 

Bona Sportive Cleaner

Bona Sportive Cleaner je koncentrovaný, lehce 
alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění 
lakovaných dřevěných sportovních podlah.

 Pro lakované dřevěné sportovní podlahy
 Lehce alkalický 
 Snadné použití

Úklid podlah, čištění 

Bona Hard Wax Oil

Vyroben z přírodních olejů a vosků, určen pro ošetření 
dřevěných podlah. Impregnuje dřevo do hloubky, je 
odolný proti vodě a tekutinám. Umožňuje lokální opravy 
a údržbu. 

 Vytváří odolný povrch
 Odolný proti vodě a tekutinám 
 Neobsahuje kobalt a ketomixy

Přeolejování

Bona Sportive Finish

Vysoce zátěžový lak vyvinutý pro dřevěné podlahy ve 
sportovních halách. Je vysoce odolný proti opotřebení, 
oděru a stopám po podrážkách bot. Vhodný prakticky 
pro všechny typy dřeva. 

 Podrážky nespálí povrch laku – nevytvoří bílé šmouhy 
 Vysoká odolnost proti opotřebení
 Vysoce odolný vůči chemikáliím

Přelakování

Ochrana povrchu

Bona Decking Oil

Bona Decking Oil je složen ze směsi přírodních rostlin-
ných olejů pro ochranu venkovních dřevěných podlah. Pro 
hloubkovou impregnaci dřeva pro zachování pružnosti, 
prevenci proti deformaci prken a tvorbě prasklin. 

 Dlouhotrvající ochrana povrchu
 S UV filtrem 
 Odpuzuje vodu

Ochrana povrchu 

Bona Traffic HD

Nejodolnější vrchní lak na dřevěné podlahy v interiéru, 
rychleschnoucí. Je bezpečný a snadno se aplikuje. 

 Umožňuje plnou zátěž již po 12 hod od aplikace
 Velmi nízký obsah rozpouštědel, slabý odér

Přelakování
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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. 

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


