Speciální mop s mikrovláknem
Důležitou součástí našeho systému péče o tvrdé
povrchy je technologie speciálních mikrovláken.

Pečujeme o podlahy více než 80 let
Společnost Bona má více než 80ti letou praxi ve
vývoji a výrobě těch nejlepších produktů na dřevěné

Na rozdíl od běžných bavlněných mopů, které na
podlaze zanechávají stopy, Bona mop přitahuje
nejen prach, ale i obvyklé alergeny v domácnosti.
V kombinaci s Čistícím prostředkem na podlahy
Bona pohlcuje prach a nečistoty a odstraňuje je z
podlahy.

podlahy. Nyní jsme náš sortiment obohatili o systém

Nový způsob čištění na
dokonalé tvrdé povrchy

specializovaný na čištění laminátových podlah, PVC

Pro laminátové podlahy, PVC,
keramickou dlažbu.

a keramické dlažby. Profesionálové, zabývající se
čištěním a údržbou podlah, stejně tak jako majitelé
domů na celém světě používají naše výrobky v
prostředích, která kladou nejvyšší nároky, jak na
funkčnost, tak na krásu.

Jakmile se Bona pad zašpiní, vyperte ho ve
vodě, pečlivě vyždímejte a pokračujte v úklidu s
Čistícím prostředkem na podlahy Bona.
Po každém použití Bona pad ihned vyperte ve
vlažné vodě.

Novinka!
Stačí nanést
rozprašovačem
a setřít!

Stačí nanést rozprašovačem a setřít

Odstraňte prach a
nečistoty

Nasprejujte podlahu
Čistícím prostředkem
na podlahy Bona.

Setřete lehce
navlhčeným Bona
mopem.
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Bona – expert v péči o podlahy od roku 1919.

Snadná údržba atraktivního
vzhledu vašich podlah
Vše, co potřebujete, než začnete
Čistící sada pro tvrdé povrchy
Bona obsahuje:
• 1 litr Čistícího prostředku na
podlahy Bona
• Bona mop
• Bona modrý čistící pad

Čištění podlah dříve patřilo mezi nepříjemné
domácí práce. Tradičním způsobem, jak udržet
podlahu v čistotě, bylo: použít hadr, kbelík vody
a univerzální domácí čistící prostředek rozpouštěný
ve vodě. S tím je konec! Díky novému Čistícímu
prostředku na podlahy Bona nebudete muset
chodit pro vodu ani nosit kbelík s mokrým hadrem.
Stačí nanést prostředek na podlahu rozprašovačem
a setřít.
Čistící prostředek na podlahy Bona patří do
uceleného systému, do kterého patří i technologie
mikrovláken a veškeré další potřebné příslušenství.
Jedná se o komplexní řešení úklidových potřeb,
které představuje moderní způsob úklidu vašich
podlah.

Čistící prostředek pro podlahy Bona

Další nabídka produktů Bona na péči
o podlahu

• Speciálně vyvinut na tvrdé povrchy (laminátové podlahy,
PVC a keramickou dlažbu).
• Ochrana a péče o podlahu.
• Účinně odstraňuje skvrny, nečistoty a špínu.
• Připraven k okamžitému použití. Stačí nanést rozprašovačem
a setřít mopem. Žádné rozpouštění ve vodě. Žádný kbelík.
• Netoxický a ekologický výrobek.

Osvěžovač podlah Bona a Bona žlutý aplikační pad
na tvrdé povrchy

Dodává se v 1l nádobě s rozprašovačem a 4l doplňovacím kanystrem.
Používejte společně s Bona modrým čistícím padem z mikrovlákna.

Pro všechny druhy tvrdých podlah, které ztratily svůj lesk
a vykazují známky opotřebení. Osvěžovač podlah Bona
pro tvrdé podlahy obnovuje krásu povrchu; po jeho
použití vypadá podlaha opět jako nová. Aplikujte Bona
žlutým aplikačním padem na mopu. Bona pady (čistící
modrý, aplikační žlutý) se dají používat opakovaně. Po
každém použití Bona Pad ihned vyperte ve vlažné vodě.

