
Místo:

2Plocha (m ):

Typ:

Cena:

Zaèátek:

Jméno:

Kontakt:

Lakovaná podlaha

Údržba Bronz
Bona Kompletní údržba podlah

Údržba
Bronz

Zakázka

Podpis

Hotovoza párhodinHloubkové èištìní 
& ochrana proti opotøebení

Zde je pøíklad pracovního procesu pro rùzné typy 
povrchové úpravy:

1

2

3

Pøipevnìní kartáèù
Pøipevnìní bílých kartáèù na Bona 
PowerScrubber

Hloubkové èištìní
Èištìní pomocí Bona PowerScrubber 
a Bona Deep Clean Solution

Aplikace leštìnky
Eventuálnì aplikace leštìnky Bona 
Polish

Výhody leštìnky Bona Polish

Navržen pro snadné použití – po aplikaci vytváøí 
jednotný vzhled.

Obsahuje polyuretan pro prodloužení životnosti.

Dobrá rezistence vùèi odìru a poškrábání.

+

+

+



Údržba
Bronz

Hotovoza párhodinHloubkové èištìní 

& ochrana proti opotøebení

Olejovaná podlaha
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Pøipevnìní kartáèù
Pøipevnìní bílých kartáèù na Bona 
PowerScrubber

Hloubkové èištìní
Èištìní pomocí Bona PowerScrubber 
a Bona Deep Clean Solution

Aplikace oleje
Aplikace Bona Care Oil 

Podlaha ošetøená tvrdým voskovým olejem
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Pøipevnìní kartáèù
Pøipevnìní bílých kartáèù na Bona 
PowerScrubber

Hloubkové èištìní
Èištìní pomocí Bona PowerScrubber a 
Bona Deep Clean Solution

Ošetøení Wax Oil Refresher
Aplikace Bona Wax Oil Refresher

Výhody Bona Care Oil

Výborná penetraèní schopnost, rychlé zabarvení 
podlahy

Rychleschnoucí

Nízký zápach

+

+

+

Výhody Bona Wax Oil Refresher

Rychleschnoucí

Velmi malý obsah rozpouštìdel (<2%) a témìø bez 
zápachu 

Zvýšená ochrana proti vodì

+

+

+

Bona Kompletní údržba podlah spoèívá ve 3 rùzných typech 
údržby, která se odvíjí dle stavu podlahy a jejímu opotøebení: 
program údržby Zlato, Støíbro a Bronz.

Program údržby Bronz je nový efektivní zpùsob, jak udržet 
podlahy krásné, i špatnì vypadající podlahy se mohou vrátit zpìt 
k životu a mohou vypadat znovu jako nové. Tento zpùsob 
oživení pøináší pozoruhodné výsledky, než je zapotøebí samotná 
renovace. Již za pùl dne práce je podlaha znovu pøipravena na 
další provozní zátìž. 

Použitím stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se speciálním 
složením èisticího prostøedku Bona Deep Clean Solution je 
døevìná podlaha vyèištìna do hloubky, takže i silnì ulpìlá špína, 
skvrny i šmouhy nemají šanci a jsou odstranìny. Podlaha je 
pøipravena pro novou vrstvu leštìnky, oleje nebo Bona Wax Oil 
Refresher, v závislosti na typu povrchové úpravy.

Podlaha bude vypadat skoro jako nová, a to pouze bìhem 
nìkolika hodin práce!

Úèinné oživení podlahy v krátké 
odstávce provozu podlahy

Pøed                                                      Po
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