Èistící prostøedky pro PVC, vinyl,
marmoleum, gumové podlahy
Bona ES Cleaner
Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický èistící prostøedek pro bìžné
èištìní elastických podlah. Je urèen jak pro každodenní èištìní,
tak i k odstranìní intenzivního zneèištìní. Je vhodný i do
automatických èistících systémù.

Bona ES Care
Jemný prostøedek, rozpustný ve vodì, vhodný pro bìžné èištìní
elastických podlah. Vyèistí podlahu a navíc poskytne podlaze
ochrannou vrstvu pøed opotøebením. Zanechává lehce lesklý ﬁlm
na povrchu.

Profesionální
úklid
elastických
podlah

Bona ES Remover
Bìžný èistící prostøedek, pro efektivní odstranìní bìžných
zneèištìní pro údržbu a èištìní elastických podlah. Lze jej použít i
pro hloubkové èištìní v rámci pravidelné údržby.

Bona mikrovláknové utìrky
Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro
úklid mokrou metodou). Úklid suchou metodou: pomocí
elektrostatické elektøiny pøitahuje prach a bìžné domácí alergeny.
Úklid mokrou metodou: s použitím èistièe utìrka absorbuje prach
a neèistoty a odstraòuje je z podlahy.

Bona Commercial Mop
Mop pro úklid podlah v komerèních prostorech. Je 61 cm široký.
Mop má hliníkovou T lištu a taktéž teleskopickou tyè, kterou lze
nastavit ve ètyøech úrovních, od 95 cm do 140 cm. Mop dosáhne
i do tìžce pøístupných prostor. Sada obsahuje mop, tyè a mikrovláknové utìrky.

Bona Power Scrubber
Kompaktní, výkonný èistící stroj pro èištìní všech typù podlah
v interiéru a extriéru. Èistiè Bona ES Cleaner je speciálnì urèený
pro èištìní pružných podlah a odstraní i nejodolnìjší neèistoty a
špínu jednoduše a rychle. Dva protibìžné válcové kartáèe èistí do
hloubky a stírací lišta efektivnì vysává vodu na podlaze. Èistící
stroj Bona Power Scrubber získal ocenìní Produkt roku 2012.

Hloubkové èištìní a obnova povrchu

www.bona.com/cz
www.renovujeme-podlahy.com

Bona Elastic System
Úklid elastických podlah
Èistící prostøedky pro PVC, vinyl,
marmoleum, gumové podlahy

Snadný úklid

Hloubkové èištìní

Èistící prostøedky Bona jsou vhodné zejména pro:

Špinavá, zneèištìná, flekatá podlaha? Po vyèištìní
bude vypadat jako nová!

Nemocnice a sanatoria - každodenní péèe, vysoká
chemická odolnost.

Systém Bona Hloubkové èištìní podlah je urèen pro
ošetøení všech typù podlah:

Školy - protiskluzné vlastnosti, bezpeènost, vysoké
nároky na èistotu.

elastické podlahy (marmoleum, vinyl, PVC,
gumové podlahy)
døevìné podlahy (lakované, olejované)

Kanceláøe - mimoøádná ochrana a odolnost, zejména
v místech s vysokou zátìží.

terasy (podlahy v exteriéru)
Systém spoèívá v dùkladném vyèištìní povrchu
podlahy èistícím strojem a èistícím prostøedkem, který
je urèen pro daný typ podlahy. Po vyèištìní je
podlahu tøeba ošetøit vhodným pøípravkem Bona
Elastic System, leštìnkou nebo novou povrchovou
úpravou. Poté je následná údržba již zcela
jednoduchá.

Prùmyslové objekty - speciální èistící prostøedky pro
silnì zneèištìné povrchy, vysoká chemická odolnost.
Obchodní centra - vysokozátìžové podlahy vyžadující kvalitu a rychlost úklidu.
Tìlocvièny a sportovní haly - specifické nároky na
údržbu, protiskluzné vlastnosti a vysoká odolnost.

Vysoká úèinnost èištìní
Snadné a rychlé použití
Kvalitní produkty a ošetøující pøípravky
Pøíjemná vùnì po aplikaci
Profesionální údržba a ošetøení

Hloubkové èištìní pomocí Bona PowerScrubber

