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Zvyšte své očekávání
Bona FlexiSand Pro System – jeden stroj, nekonečné možnosti



Jeden univerzální systém



Více možností pro více povrchů 

• Pro všechny typy povrchů  

• Broušení a kartáčování, ve všech směrech  

  bez omezení

• Silnější a všestrannější, než kdykoliv dříve

Inovativní Bona FlexiSand Pro System nabízí jednoduché řešení a záruku hladšího 

pracovního procesu – jedno flexibilní řešení pro všechny vaše potřeby. Ať už jde o 

čištění, broušení, olejování nebo vytváření speciálních efektů drásání, tento univerzální 

systém nabízí dynamické řešení s výjimečnou kvalitou a výkonem. Jedno účinné řešení 

je na dosah ruky v jedinečném víceúčelovém systému. 

Společnost Bona představuje další inovace Bona FlexiSand Pro System, která zahrnuje 

technologii kartáčování, která je kompatibilní s bruskou Bona FlexiSand 1.9. Všestranný 

inovační kartáčovací systém, v kombinaci se silným a spolehlivým motorem 1,9 kW 

poskytuje vysoký výkon pro broušení ve všech směrech a zajímavé efekty všech typů 

podlah – od dřeva a betonu, až po elastické povrchy.   



Bona FlexiSand Pro System
Víceúčelové broušení pro různé druhy 
podlahářských prací 

Dynamická bruska Bona FlexiSand 1.5 pro broušení až na holé dřevo ve všech směrech. 

V kombinaci s unikátním unašečem Bona Power Drive poskytuje optimální výsledky 

v obroušení laku až na holé dřevo ve všech směrech. Víceúčelový systém nabízí jedinečné 

účinné řešení a jedinečný design, který umožňuje zacházet se strojem s lehkostí, v pohodlí.

Bona FlexiSand porovnání

FlexiSand	1.5 FlexiSand	1.9

Broušení až na holé dřevo

Možnosti použití talířové 
brusky

Jemné broušení

Broušení elastických podlah 

Broušení stěrky

Drásání dřevěné podlahy

Boušení před přidáním další vrsty

Broušení podkladu beton

Mezibroušení vrstev laku/oleje

Broušení podkladu anhydrit

Broušení penízkové podlahy (guma)

Broušení korku

Nanášení a aplikace oleje

Nanášení a aplikace vosku

Bona FlexiSand 1.5

Snadná manipulace, skládání 
a plynulé nastavení řídítek 

Velká kola pro snadnou 
přepravu

Pojistka pro tepelné a elektrické 
přetížení zajišťuje bezpečnost 
při provozu



FlexiSand	1.5 FlexiSand	1.9

Bona Power Drive

Možnosti použití unašečů  
a příslušenství

Bona Quattro Unašeč

Bona Extra závaží

Bona Power Drive NEB

Bona Concrete Unašeč

Bona Multidisc

Bona Univerzální Unašeč

Bona FlexiSand 1.9
Více síly pro tvrdší povrchy 

• O 25 % silnější motor

• Rychlejší, i na elastickém a betonovém povrchu

Představujeme silnější alternativu řady Bona FlexiSand Pro System. Bona FlexiSand 1.9 je 

vybaven vysoce výkonným motorem 1,9 kW, který umožňuje snadnou práci, i při nejtvrdším 

broušení celé řady povrchů, včetně betonu, gumy a elastických povrchů podlah. 

Flexibilnější broušení, nyní ještě silnější
Motor o síle 1,9 kW dává ještě větší výkon a zaručuje vysokou efektivitu broušení. V případě 

použití extra závaží se navýší výkon motoru o 25%. Tím se sníží úsilí a čas při těžších 

brusných zakázkách. 



Revoluční Bona FlexiSand Pro System je víceúčelový systém s vysokou sílou, určený pro 

broušení, ale i čištění, olejování a leštění dřevěných podlah. 

Bona FlexiSand unašeče jsou navržené pro různé druhy podlahářských prací a poskytují 

dynamické řešení, pro broušení dřevěných podlah. V kombinaci s inovativním unašečem 

Bona Power Drive, Bona FlexiSand Pro System nabízí broušení až na holé dřevo ve všech 

směrech, s lehkostí. 

Výkonné broušení dřevěných podlah 

Broušení ve všech směrech, až na holé dřevo



Obroušení laku až na holé dřevo Pro broušení a kartáčování Kompatibilní s Bona FlexiSand 1.5 a 1.9 2-rozměrný efekt

Bona Power Drive
Vyvinutý speciálně pro brusky Bona FlexiSand 1.5 a 1.9. Bona Power Drive poskytuje optimální 
výsledky v broušení až na holé dřevo. Je vybaven rotujícím převodovým diskem a jeho jedinečný 
design zaručuje broušení ve všech směrech a vysoký výkon. Nabízí snadnou manipulaci i v těs-
ných prostorech a rozích místnosti. 

Bona Power Drive NEB
Univerzální Bona Power Drive NEB je kompatibilní výhradně s bruskou Bona FlexiSand 1.9 
a umožňuje jak broušení, tak kartáčování, pomocí jediného nástroje. Jeho speciálně navržený 
nacvakávací systém umožňuje snadnou výměnu disků pro broušení, za disky určené pro 
kartáčování dřevěných podlah. Od broušení dřevěných podlah až na holé dřevo, po vytváření 
efektů pomocí kartáčování, Bona Power Drive NEB dokáže obojí. 

Kovové kartáčové nástavce odstraňují měkká 
dřevná vlákna.

Dynamický ozubený systém pro výkonnější 
broušení.

Nacvakávací systém výměnných disků.



Součástí Bona FlexiSand Pro System je efektivní způsob Bona Přelakování podlah. 
Je určen pro obnovení původní krásy opotřebovaných, poškozených povrchů podlah. 
Prodlužuje životnost podlah.
 
Následujte jednoduché kroky v Bona Přelakování podlah, použitím speciálně 
navrženého diamantového brusiva Bona Diamond a dosáhnete perfektního výsledku 
za několik hodin práce, s naprostou lehkostí a důvěrou. Jednoduchý postup zahrnuje 
jemné broušení pomocí Bona diamantového brusiva a následné ošetření povrchu 
podlahy, pomocí laku Bona, pro vynikající trvanlivost povrchu. Bona unašeč Quattro 

Bona FlexiSand unašeč Quattro je ideální pro vyhlazení stop po válcové brusce a rotačních 
škrábanců z okrajových brusek. Čtyři brusné talíře o průměru 150 mm zvyšují tlak broušení, a tak 
umožňují efektivní a hladké broušení, bez kompromisů. 

Střední a jemné broušení 

Lepší povrch

Rovnoměrný brusný efekt

Dlouhotrvající účinnost brusiva

Bezpečné přelakování

Bona unašeč univerzální
Bona FlexiSand unašeč univerzální je dodáván s bruskou Bona FlexiSand. Je to univerzální 
víceúčelový unašeč, který může být použitý s padem na olejování nebo moření dřevěných podlah. 
Pokud je pad a mřížka přichycena na univerzální unašeč, je mezibroušení velmi snadné. Olejované 
podlahy se mohou leštit pro zvýšení lesku. 

Leštění Čištění Mezibroušení

Bona Přelakování podlah



jemné broušení

Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč

Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč

střední broušení 

Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive

Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive

střední broušení 

Bona 8300, Belt/FlexiSand & Power Drive

RYCHLOST 

Pro matné, extra matné, 
nebo přírodní laky  
na vodní bázi

Pro lesklé, polomatné laky, 
nepigmentované oleje 
nebo tvrdé voskové oleje

Pro mořidla  
a pigmentované oleje

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

hrubé broušení 

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

hrubé broušení 

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

Bona nové techniky broušení 

STANDARD

BARVA

jemné broušení

střední broušení hrubé broušení jemné broušení

Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč

P	50

P	50

P	80P	50

Pro různé efekty  
na dřevě

KARTÁ-

ČOVÁNÍ

jemné broušení

Bona Diamand, FlexiSand & Quattro unašeč

střední broušení drásání            drásání            

Bona 8300 jemné drásání            jemné broušení

hrubé broušení 

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

P	50

P	100

P	60 P	100 P	120

P	80

P	60

P	120

P	120

P	120

P	120



Zatímco elastické podlahy nabízejí působivou trvanlivost, žádná podlaha nevydrží navěky. 

Časem povrchy ztrácejí svou barvu a lesk, a to především ve velmi zatěžovaných prostorech. 

Na základě našich komplexních zkušeností v oblasti profesionální údržby dřevěných podlah, 

společnost Bona nyní nabízí kompletní, inovativní řešení pro elastické povrchy podlah. 

Pomocí jedinečného Bona FlexiSand Pro System – za použití brusky Bona FlexiSand 1.9 a 

příslušenství, máte schopnost provádět takové pracovní úkoly, abyste zajistili lepší vzhled 

elastickým podlahám, po delší dobu. Systém je určen jak pro sportovní povrchy podlah, 

linoleum, gumové podlahy nebo PVC povrchy.

Prodlužte krásu elastických povrchů podlah

Broušení  
elastických podlah

NOVÉ



Silné opotřebení má svou daň, zanechává povrchy opotřebované, což nevypadá hezky.

před po

Pomocí metody Bona Přelakování elastických podlah je možné zrenovovat stávající  

podlahy a vytvořit tak zcela nový povrch. Přebroušením pomocí Bona FlexiSand 

v kombinaci s Bona diamantovým brusivem Bona Diamond a ošetřením podlahy aplikací 

ochranného nátěru, získáte zbrusu novou podlahu. Výsledkem je perfektní, trvanlivý 

povrch, za pár hodin práce, navíc šetří čas i peníze. 

Jedinečná metoda 

Vyčištění a ošetření povrchu použitím povrchové ochrany laku Bona Pure, pomocí Bona 

Přelakování elastických podlah. Elastická podlaha vypadá oživená a vypadá jako nová. 



Před Snadný postup

Po



Před Snadný postup

Po



Bona nyní rozšiřuje své odborné znalosti v oblasti broušení dřevěných podlah o broušení 

betonových povrchů. Nabízíme jednoduchost a flexibilitu. 

Díky unikátnímu unašeči Bona Concrete je broušení betonu nyní hladší, v jakémkoliv 

směru a výsledkem je ještě hladší povrch. Uchycení segmentu je pomocí magnetu a je 

velmi rychlé.

Efektivnější broušení betonu 

Vyšší výkon pro snadné zbroušení betonu 



Bona unašeč Concrete 
Jedinečný unašeč pro snadné nasazení různých druhů brusných segmentů. Uchycení segmentů 
pomocí magnetu zaručuje rychlou a snadnou výměnu segmentů. Určeno pro Bona Diamantový 
segment, PCD Split Segment a PCD Maxi Segment. Kompatibilní s Bona FlexiSand 1.5 a 1.9.

PCD Split Segment
PCD Split Segment se instaluje na Bona unašeč Concrete. Odstraňuje polyuretan, zbytky lepidel a 
barvu. 

PCD Maxi Segment 
PCD Maxi Segment se instaluje na Bona unašeč Concrete. Odstraňuje velké zbytky lepidel, epoxid, 
pěnu z koberců.

Diamond Segment
Diamantový segment se instaluje na Bona unašeč Concrete. Odstraňuje sintru (šlem) z povrchu 
podlahy.

Odstranění polyuretanu, zbytků lepidel, barvy

Odstranění zbytků lepidel, epoxidu, pěny z koberců

Odstranění vrstev sintry Příprava pro betonové podlahy 

Uchycení segmentu magnetem umožňuje rychlou výměnu segmentů

 



Bona Technologie kartáčování umožňuje zlepšit charakter a krásu dřevěným a 

elastickým podlahám. Vytvoření několika dekorativních vzhledů – od hlubokých 

kontrastů, k poutavým současným dvoubarevným efektům. Bona FlexiSand Pro System 

v kombinaci s Bona NEB kartáči odstraní měkké vlákno, tím zvýší atraktivitu struktury 

dřeva, pro její přirozený vzhled. Pro elastické a gumové povrchy podlahy se vzorem, 

Bona FlexiSand pomocí Bona kartáčování nabízí efektivitu a kartáčování, aniž by se 

změnila jedinečná povaha a struktura podlahy. 

Bona Technologie kartáčování



Bona Brush technology NEB kartáče Metal 
Bona Technologie kartáčování se skládá z kovových kartáčových nástavců, které odstraní měkké 
dřevné vlákno a vytvoří tak reliéf povrchu. Kresba dřeva tak krásně vynikne. 

Bona Brush Technology NEB kartáče Tynex
Jako doplněk pro NEB kartáče Metal, NEB kartáče Tynex pro drásaní a hladší efekt jsou ideální 
volbou po kovovém kartáčování, pro vytvoření hladšího a prémiového vzhledu dřevěné podlahy. 

Použití jako doplněk pro hladší efekt  Pro dosažení kresby dřeva a efektů 

 

Vylepšená struktura pro přírodní povrchy Kombinace drásání a barvení dřevaRustikální efekt na lakovaném dřevu



Bona SupraFlex
Bona SupraFlex má výkonný motor o síle 1400 W. Výběr rychlosti otáček umožňuje uživateli  
snadno nastavit rychlost a zároveň redukovat hluk. Jeho nízká výška umožňuje dosažení i v těžce 
dostupných místech, zatímco jeho připínací nástroj M14 umožňuje snadnou výměnu z brusného 
disku na disk pro kartáčování, pomocí Bona kovových kartáčů, pouhým otočením závitu.

Ideální pro schody a rohy místnosti

Bona SupraFlex je nový nástroj, který je určen pro ošetření rohů v místnosti. Je vhodný 

jak pro broušení, tak kartáčování. Bona SupraFlex je možné použít v kombinaci s Bona 

Power Drive NEB, pro dosažení i v nejmenších částech podlahy.

• Určen pro broušení a kartáčování

• Flexibilita a snadné přichycení nářadí

• Ideální pro schody a rohy místnosti

Kartáčování podlahy v těžce dostupných místech 



Bona Kartáč karbonová ocel
Bona Kartáč karbonová ocel pro kartáčování okrajů dřevěných podlah: Šroubovací kartáče na Bona 
SupraFlex o průměru 80 a 120 mm.

Vylepšuje strukturu

Bona Kartáč nylonové vlákno
Bona Kartáč nylonové vlákno pro jemné kartáčování. Pro použití po následném kartáčování pomocí 
Bona Kartáčů karbonová ocel. Šroubovací kartáče na Bona SupraFlex o průměru 120 mm. 

Zjemňuje stopy po drásání

jemné broušení

Bona Diamant, FlexiSand & Quattro unašeč

střední broušení drásání drásání

Bona 8300 Kartáč karbonová ocel Kartáč nylonové vlákno

hrubé broušení  

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

P	120P	80P	50

BROUŠENÍ 

ROHŮ



 



Bona FlexiSand závaží
Extra závaží pro brusku Bona FlexiSand. Snadno se instaluje a poskytuje mimořádný tlak, 
takže dokáže brousit i tvrdé povrchy, s naprostou lehkostí. Závaží může být použito i v případě 
kartáčování, pro větší efekt. Pro kartáčování je třeba použít pouze 1 závaží, jelikož 2 můžou 
poškodit kartáčové hlavy.

Ještě lepší broušení a kartáčování Kompaktní pomocník Bezprašné broušení pomocí Bona FlexiSand 1.5 a 1.9

Bona FlexiVacuum
Flexibilní vysavač, který se dá použít jako připojený pevně k brusce Bona FlexiSand včetně nádoby 
na prach, anebo jako samostatně pojízdný na kolečkách. Vhodný pro menší a běžné plochy. 

Představujeme dokonalé pomocníky, pro ještě lepší a silnější výkon.

Dokonalý pomocník 



Bezprašné broušení – Bona DCS 25
Bona DCS 25 je výkonný průmyslový vysavač vyvinutý pro sběr velmi jemného a zdraví 

škodlivého prachu, klasifikován třídou H. Může být použit v kombinaci se všemi brusnými 

stroji Bona. Bona DCS 25 splňuje nejnáročnější požadavky na vysavače v dnešním 

průmyslu. Stroj je ideální pro sběr jemného a zdraví škodlivého dřevného prachu z brus-

ných strojů. Je kompaktní a má nízkou spotřebu energie. Nabízí snadnou manipulaci  

a transport a je ideální zejména pro menší projekty. 

 Vybaven jak automatickým, 
tak manuálním ovládání 
zapnutí / vypnutí (on/off)

Vakuová hadice s odníma-
telnou hlavou pro snadné 
připojení brusného stroje

Jednorázový pytel na prach, 
pro efektivní sběr prachu

• Menší velikost pro pohodlnou přepravu

• Bezprašné broušení s kapacitou sběrného pytle 25 litrů

• Nízká spotřeba energie

Kompaktní  

a energeticky 

efektivní 



 

 

 

Bezprašné broušení – Bona DCS 70 
Některé interiérové prostory vyžadují vysokou úroveň čistoty a kvality vzduchu, zejména 

soukromé rezidence, mateřské školky, nemocnice, muzea, galerie apod. Představujeme 

inovativní Bona Dust Care System (Bona DCS 70) pro zcela bezprašné broušení. Jeho 

dvoustupňová cyklonová separace a jedinečná konstrukce filtru účinně zachycuje prach 

uvnitř stroje, takže vzduch uvnitř místností je udržován dokonale čistý a minimalizuje 

potřebu úklidu po procesu broušení, což šetří drahocenný čas a náklady.

Bona DCS 70 je inovativní vysoce výkonný vysavač, který účinně zachycuje prach 

uvnitř pytle a udržuje kvalitu vzduchu v místnosti čistou. Zabraňuje tomu, aby se prach  

z broušení dostal do okolí a zajistil optimální kvalitu vzduchu v místnosti. Stroj je jednoduše 

přenosný a snadno připojitelný k jakékoliv brusce Bona.

Tlakový odvzdušňovací 
ventil pro snadné čištění 
filtru

Unikátní 2-stupňový filtr 
pro separaci prachu od 
vzduchu

Zcela uzavřený systém 
udržuje vzduch uvnitř 
místností perfektně čistý 

• Zdravější pracovní podmínky

• Zcela uzavřený systém

Bez 

prachu



Vášeň pro dřevěnou podlahu
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. 
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