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Az 1919-ben alapított Bona egyedi padlóápolási rendszereivel a piac élén áll. 
Leányvállalataink és disztribútoraink segítségével több, mint 90 különböző országban 
állunk Ügyfeleink rendelkezésére, hogy így minden kérdésre és problémára azonnal 
és helyben választ tudjunk adni.

Az innovációkban és tudásban gazdag cégünk minden energiát arra fordít, hogy 
fenntartható és tartós megoldást nyújtson minden szakember és padló tulajdonos 
számára. 

©
Bona AB, Svédország M

inden jog fenntartva.
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Könnyű azt mondani egy elhasználódott fapadlóra, 
hogy javíthatatlan. Azonban a helyes módszerekkel 
könnyen újjá lehet  azt varázsolni, megfelelő 
karbantartással pedig ez a szépség akár 60 évig is 
megőrizhető. A Bona FlexiSand Pro rendszerrel 
nemcsak felújíthatja padlóját, de társainál 
költséghatékonyabb és környezetbarátabb megoldást 
is jelent. 

Amikor egy rugalmas padló teljesen elkopik, sérült vagy 
esetleg csak frissíteni kéne, logikusnak tűnik a kicserélése. 
Azonban van egy ennél sokkal gyorsabb, hatékonyabb és 
fenntarthatóbb megoldás is, amellyel visszaállíthatjuk 
eredeti szépségét, illetve megnövelhetjük élettartamát. Az 
új réteg felvitelével megúszhatja az új padló lefektetésével 
együtt járó bosszúságot, illetve költséghatékonyabb és 
környezetbarátabb megoldás is egyben. 

A betonon lévő ragasztó maradványok eltávolítása sok 
időt vehet igénybe és még emellett egy nagy terhet is 
jelent. A Bona FlexiSand-re erősített Bona Concrete 
korongokkal ez a munka pofonegyszerű. Válasszon a 
gyémánt, PCD Split vagy PCD Maxi szegmensek közül a 
különböző munkákhoz, mint például a ragasztó és 
szőnyegmaradványok eltávolításához a betonlap 
felületekről.

KÖNNYŰ CSISZOLÁSERŐTELJES CSISZOLÁS HATÉKONY CSISZOLÁS

A RUGALMAS RENDSZER

LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA

 ERŐTELJES ÉS SOKOLDALÚ

 MINDEN, FELÜLETKEZELÉS SORÁN FELMERÜLŐ  

  KIHÍVÁSHOZ

 RAKÁS IRÁNYÁTÓL FÜGGETLEN STRUKTÚRÁLÁS  

 ÉS CSISZOLÁS

 DURVA, KÖZEPES ÉS FINOM 

 SZÉLCSISZOLÁS

 KEFÉLT HATÁS

 CSISZOLÁS

 ÁTALAKÍTÁS

 ÚJ RÉTEG FELVITELE

 ELŐKÉSZÜLETEK

 MARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSA

 SZŐNYEGMARADVÁNYOK   

 ELTÁVOLÍTÁSA

BETON 
PADLÓK

RUGALMAS 
PADLÓK

FA 
PADLÓK



BONA FLEXISAND5 BONA FLEXISAND 6

BONA
FLEXISAND
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RAKÁSIRÁNYTÓL FÜGGETLEN CSISZOLÁS
A dinamikus Bona FlexiSand újjáírja a nyersfa csiszolás szabályait. Az egyedi 
és hajtott Bona PowerDrive és Bona PowerDrive Connect tárcsáinak 
köszönhetően a rakás irányától függetlenül csiszolhat le egészen a nyersfáig. 
A piacon ez az első gép, amelyik ezt tudja, segítségével pedig a csiszolás 
könnyű és kényelmes. 

BONA FLEXISAND PRO 
RENDSZER
SOKOLDALÚ CSISZOLÁS TÖBBFÉLE KIHÍVÁSHOZ
A rendkívüli teljesítményű Bona FlexiSand sokféle hajtólemezzel felszerelhető, 
így a legkülönfélébb padló-előkészítési munkákhoz is használható, mint például 
a nyersfa csiszolásához, finom csiszoláshoz, rugalmas felületek csiszolásához 
és betoncsiszoláshoz. Intelligens, kompakt kialakítása miatt rendkívül könnyű 
súlyú, ebből kifolyólag irányítani is egyszerű. FLEXISAND 1.9

Lecsiszolás nyersfáig 

A KÖVETKEZŐ MUNKÁKHOZ 
HASZNÁLHATÓ:

Fa finom csiszolása

Rugalmas padló csiszolása

Aljzatkiegyenlítő

Fa kefélése

Csiszolás új réteg felvitele előtt

Beton csiszolása

Rétegek közötti csiszolás

Esztrich csiszolása

Gumipadló kefélése

Parafa csiszolása

Olajozás

Wax lekaparása
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BONA QUATTRO KORONG
v A Bona Quattro korong kiváló választás a 
szélcsiszolók használatakor keletkezhető nyomok 
és a forgásból hátramaradt karcok csökkentésére.  
A 4 csiszolótányér (150 mm) megnöveli a felületre 
helyezett nyomást, valamint kiváló hatékonyságot is 
biztosít, anélkül, hogy az a végeredmény rovására 
menne.

BONA POWERDRIVE CONNECT
A Bona FlexiSand 1.9-cel együtt használatos Bona 
PowerDrive Connect lehetővé teszi, hogy 
váltogasson a tradicionális csiszolókorongok és 
speciális kefék között. A különlegesen kialakított 
felpattintható foglalatnak köszönhetően az eszközök 
cseréje könnyű és gyors. 

BONA POWERDRIVE
A Bona PowerDrive optimális teljesítményt nyújt 
nyersfa csiszolásakor. A hajtott forgótárcsával 
felszerelt eszköz egyedi kialakítása miatt a rakás 
irányától függetlenül csiszolhat vele, kiváló 
végeredménnyel. Szűk helyeken és sarkokban is 
könnyen használható.

BONA FLEXISAND ESZKÖZÖK

    CSISZOLÁSRA ÉS KEFÉLÉSRE

    2 DIMENZIÓS HATÁS

    ERŐTELJES, HAJTOTT TÁRCSA

    TÖBBFÉLE ESZKÖZRE    

 FELPATTINTHATÓ

    KÖZTES ÉS FINOM CSISZOLÁS

    FINOM CSISZOLÁS 

BONA PAD DRIVE
A Bona Pad Drive a Bona FlexiSand gépeivel együtt 
kapható. A többfunkciós eszköz egy pad-dal 
felszerelve használható fapadló olajozására vagy 
pácolására is. Egy pad-del és csiszolóhálóval 
felszerelve még köztescsiszolásra is alkalmas. 
Olajozott padlók kezelésére is kiváló választás, segít 
megnövelni a felület fényességét.

    POLÍROZÁS

    TISZTÍTÁS

BONA CONCRETE DISC
PCD Split, and PCD Maxi. Az egyedi meghajtó 
tárcsával könnyen csatlakoztathat különböző 
csiszolási kiegészítőket. A mágneses felfogatás miatt 
gyorsan és könnyen váltogathat a szegmensek között, 
beleértve a gyémánt, PCD Split és PCD Maxi 
szegmenst is.  

    MÁGNESES FELFOGATÁS

    BETON CSISZOLÁS

BONA MULTIDISC
A hat tányéros (125 mm) Bona Multidisc újabb 
szintekre emeli a finom csiszolást. A fantasztikusan 
sima végeredménynek köszönhetően kiváló 
választás festés, lakkozás és erősen pigmentált 
olajok felvitele előtt.

    KÖZTES ÉS FINOM CSISZOLÁS

    FINOM CSISZOLÁS

ÚJ
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MELYIKET
MIKOR?

 

FA BONA CSISZOLÓ 
KORONG 150MM

BONA ERGOEDGE 
178MM

CONNECT ACÉL KEFE 
150MM

CONNECT NYLON KEFE 
150MM

FA NYLON KEFE 
150MM

DURVA CSISZOLÁS

KÖZEPES CSISZOLÁS

FINOM CSISZOLÁS

SZÉLCSISZOLÁS

KEFÉLÉS / 
STRUKTÚRÁLÁS

STRUKTÚRÁLT 
FELÜLETEK 

CSISZOLÁSA

FA

SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁS

BONA DIAMOND BLADES 
150MM

RUGALMAS  NYLON KEFE 
150MM

CSISZOLÁS

MÉLYTISZTÍTÁS

STRUKTÚRÁLT 
FELÜLETEK 

CSISZOLÁSA

RUGALMAS PCD MAXI SZEGMENS PCD SPLIT SZEGMENS GYÉMÁNT SZEGMENS

VASTAG RAGASZTÓ 
MARADVÁNYOK

EPOXI

SZŐNYEGALÁTÉT

POLIURETÁN

VÉKONY RAGASZTÓ 
MARADVÁNYOK

FESTÉK

ALJZATKIEGYENLÍTŐ 
CSISZOLÁSA

FELÜLET 
ELŐKÉSZÍTÉSE

BETON

Mivel a Bona FlexiSand-et sokféle eszközzel fel lehet szerelni, többféle 
munkára felhasználható, mint például nyersfáig való visszacsiszolásra, 
finom csiszolásra, textúrálásra, valamint rugalmas padló és beton 

csiszolásra. A felpattintható korongok és kefék között gyorsan és 
erőfeszítés nélkül cserélgethet. A lenti táblázatban megnézheti, hogy 
melyik eszközt milyen munkákhoz érdemes használni.

TÚL SOK TERMÉKET KELL CIPELNI? 
Tárolja és szállítsa biztonságosan és kényelmesen korongjait, 
csiszolóanyagait és egyéb termékeit a Bona Box rendszerrel.  
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A forradalmi Bona FlexiSand Pro rendszer nemcsak kiváló teljesítményű, 
rakás irányától független csiszolást biztosít, hanem sokoldalúsága miatt 
még előtisztításra, olajozásra és polírozásra is használható. 

Kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy minden igényt kielégítsen 
fafelületek kezelésekor, a különböző tárcsák dinamikus megoldást 
kínálnak mindenféle sima és finom csiszolási kihívásnak.

A FAPADLÓ HATÉKONY CSISZOLÁSA

FA 
CSISZOLÁS

 MINDENFÉLE KIHÍVÁSHOZ

 HATÉKONY ÉS SOKOLDALÚ

 RAKÁS IRÁNYÁTÓL FÜGGETLEN CSISZOLÁS ÉS  

 STRUKTÚRÁLÁS

DURVA ÉS KÖZEPES CSISZOLÁS

FINOM CSISZOLÁS

NYERSFA CSISZOLÁSA
Jelentősen megkönnyíti a gép használatát az, hogy a rakás irányától 
függetlenül lehet vele dolgozni. A szisztematikus csiszolási mintával 
biztos lehet benne, hogy a nyersfát egyenletesen és a teljes felületen át 
csiszolja. A vízszintesen forgó tárcsáknak köszönhetően a dobnyomok 
kialakulásának esélye minimális, így biztosítva a tökéletesen egyenletes 
és sima végeredményt. 

A csiszolóanyagainkkal felszerelt Bona FlexiSand Pro rendszerrel 
közepes és durva csiszolást is végezhet kiváló anyageltávolítással, 
sebességgel és tartóssággal. Egy sima alappal a végeredmény is sokkal 
szebb lesz. 

Ha a finom csiszolás mellett dönt, akkor a gyémánt csiszolóanyaggal 
felszerelt Bona FlexiSand Pro az ideális választás, mert ennek 
segítségével bármilyen fa felületet tökéletesre alakíthat. A legkeményebb 
csiszolószerekből készült Bona Diamond csiszolóanyagok teljesen 
egyediek, páratlan hatékonyságukkal, tartósságukkal és 
végeredményükkel kitűnnek társaik közül. 
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A fapadlók speciális tulajdonságokkal rendelkeznek. A tökéletes 
eredmény érdekében csiszolásukkor egyedi csiszolóanyagokra van 
szükség. A Bona 100 év tapasztalatának és modern technológiáinak 

segítségével fejleszti ki az optimális keverékekből álló csiszolóanyagait, 
melyek kifejezetten fapadlókhoz használhatók.

DURVA

DURVA

BELT/FS &  
POWERDRIVE CONNECT 

BELT/FS & 
POWERDRIVE CONNECT 

BELT/FS &  
POWERDRIVE CONNECT

BELT/FS & 
POWERDRIVE CONNECT 

FS & QUATTRO KORONG

BELT/FS  & 
POWERDRIVE CONNECT

BELT/FS & 
POWERDRIVE CONNECT 

FS & QUATTRO KORONG

FS & QUATTRO KORONG

8700
G50

KÖZEPES

KÖZEPES

FINOM

DURVA KÖZEPES FINOM

FINOM

Hálós
kerámia
G80-120

8700
G50

Hálós
kerámia
G80-120

8700
G36-50

Gyémánt
G80-120

A FA CSISZOLÁS SZAKASZAI

8300 vagy 8600
G60-120

8300 vagy 8600
G80-100

8300 vagy 8600
G80

BONA CSISZOLÓKORONGOK

    SOKOLDALÚ, EGY TÁRCSA KÜLÖNBÖZŐ MUNKÁKHOZ

   FELPATTINTÁSOS TECHNOLÓGIA

    MINDEN AKADÁLYT KÖNNYEDÉN VESZ

A Bona FlexiSand és Bona PowerDrive Connect párossal könnyen ugrálhat a 
csiszolóanyagok és kefék között, így a fapadló csiszolásnál felmerülő összes 
problémát megoldhatja. A hajtott tárcsák és forgó korongok megnövelik a gép 
teljesítményét, míg az új “Click-on” technológia miatt a keféket és korongokat 
másodpercek alatt cserélgetheti.

A Bona csiszolókorongok könnyen felpattinthatók a Bona PowerDrive Connect-
re, ami jelentősen megkönnyíti a munkát. A tépőzáras csiszolókorongokkal a 
köztescsiszolás gyerekjáték. Kiváló választás a csiszolási nyomok, valamint a 
sarokcsiszolók után hátramaradt karcok minimalizálásra és eltüntetésére.

KÖNNYEN FELPATTINTHATÓ, SOKOLDALÚ TERMÉK

SEBESSÉG

STANDARD

SZÍNEZETT

BONA POWERDRIVE CONNECT
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ÁLLJON FEL!
Bona ErgoEdge - Szélcsiszolás állva

BONA ERGOEDGE

SZÉLCSISZOLÁS

A Bona ErgoEdge kifejezetten a Bona PowerDrive-hoz lett kifejlesztve, mely, a 
Bona FlexiSand 1,9-re erősítve, maximális teljesítményt nyújt. A Bona ErgoEdge-
nek köszönhetően az eddiginél szélesebb sávban és a falhoz közelebb 
csiszolhat. A 178 mm széles ívelt korongoknak hála a szélcsiszolás 90%-át már 
akár állva is elvégezheti, a gép cseréje nélkül. 

Az egyedi Bona ErgoEdge segítségével mostantól a szélcsiszolást már 
akár állva is elvégezheti. A Bona ErgoEdge-el nincs többé bosszankodás, 
amikor a sarkokat, lépcsőket vagy a radiátorok mögötti részeket csiszolja. 

A Bona FlexiSand és a távtartó együttes használatával a munkafolyamat 
gyors és könnyű, miközben az embernek nem kell görnyednie.

    A CSOMAGBAN 4 KORONG, KÖZBETÉT ÉS 1 TÁVTARTÓ VAN

    KÚPOS TÁRCSÁK A MAXIMÁLIS NYOMÁSÉRT

MEGELŐZI
A HIBÁKAT

SZÉLES 
SÁVBAN 
CSISZOL

SZÉL-
CSISZOLÁS

ÁLLVA
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A Bona Strukturáló Technológiája segít megőrizni a fa- és rugalmas 
padlók eredeti karakterét és szépségét.  Alkosson számtalan dekoratív 
hatást, a mély kontrasztoktól a szemet gyönyörködtető, modern kétszínű 
hatásokig. A Bona FlexiSand Pro rendszerre erősített új Bona kefék 
eltávolítják a puhafát, így felszabadítva a fa gyönyörű szerkezetét – a 
természetes megjelenésért.

A Connect Acél kefe olyan csiszolt felületeken használható acélkeféket 
tartalmaz, melyek eltávolítják az erezet közötti puhafát, és kiemelik 
a fa szerkezetét és természetes erezetét. A Connect Acél kefe 
kiegészítéseként alkalmazható a Connect Nylon kefe, mely gyengédebb 
a felülethez. Emiatt ideális választás az acél kefe használata után, hogy 
kicsit finomítsa és lekerekítse a széleket, így erősítve fel a hatást. 

A Bona fiber tárcsákkal mindenféle fa felületet kikefélhet, például töl-
gyet, kőrist, fenyőt vagy lucfenyőt. A puhább fajtákat (fenyő, lucfenyő) 
kicsit mélyebben, míg a keményebb fákat (tölgy, kőris) finomabban 
keféli meg. Különféle méretekben kapható, hogy a padló minden részét 
elérje. Nyitott szálszerkezetének köszönhetően könnyen tisztítható és 
újra használható.

BONA STRUKTURÁLÓ TECHNOLÓGIA

KEFÉLÉS

 RUSZTIKUS HATÁS

 FOKOZOTT TEXTÚRA

 FINOM STRUKTÚRA PUHAFÁKON 

    KEFÉLT STRUKTÚRA ÉS HATÁS

    FINOMÍTÁS

    150MM, 180MM ÉS 407MM 

    FINOM STRUKTÚRA PUHAFÁKON

8700
G50

8300
G80

DURVA KÖZEPES FINOMSTRUKTÚRASTRUKTÚRA

Diamond
G120

FS  & POWERDRIVE CONNECT FS & POWERDRIVE CONNECT CONNECT ACÉL KEFE &  
POWERDRIVE CONNECT

CONNECT NYLON KEFE &  
POWERDRIVE CONNECT  
OR QUATTRO KORONG &

 FIBER TÁRCSA

FS & QUATTRO KORONG

CONNECT ACÉL & NYLON KEFE BONA FIBER TÁRCSA
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Az új, többfunkciós Bona SupraFlex megoldást jelent a szélek és sarkok 

csiszolásánál felmerülő problémákra. A csiszolásra és kefélésre egyaránt 

alkalmas eszköz remekül kiegészíti a Bona Power Drive Connect-et és 

nem mellesleg még a legkisebb helyekre is befér. 

KEFÉLT HATÁS MÉG AZOKBAN A 
NEHEZEN ELÉRHETŐ SARKOKBAN IS

    CSISZOLÁSHOZ ÉS KEFÉLÉSHEZ

    IDEÁLIS SARKOKHOZ ÉS LÉPCSŐKHÖZ

    RUGALMAS ÉS KÖNNYEN     

  CSATLAKOZTATHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

8700
G50

8300
G80

DURVA KÖZEPES FINOMTEXTÚRATEXTÚRA

Gyémánt
G120

FS & POWERDRIVE CONNECT FS & POWERDRIVE CONNECT CUP ACÉL KEFE CUP NYLON KEFE 
VAGY FIBER TÁRCSA

FS & QUATTRO KORONG

 

Acél szélkefe a fa erezete közötti puhafa eltávolításához. A Bona 
SupraFlex-hez csatlakoztatható. Elérhető 80 és 120 mm-es átmérővel.

Acél kefével történő kefélés után használatos puha nylon kefe. Bona 
SupraFlex-hez csatlakoztatható, elérhető 120 mm-es átmérővel.

    MEGERŐSÍTETT TEXTÚRA     FINOMÍTOTT KEFÉLT HATÁS

CUP ACÉL KEFE

BONA SUPRAFLEX

CUP NYLON KEFE
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Ugyan a rugalmas padlók élettartama lenyűgöző, semmi sem tart 
örökké. Az idő múlásával a felület elveszti színét és fényességét, ami 
különösen igaz az igen terhelt területekre. Alapos kutatásainknak 
köszönhetően kifejlesztettünk egy innovatív megoldást a rugalmas padló 
tulajdonosoknak. Legyen szó sportpadlóról, linóleumról, gumi vagy PVC 
felületekről, az egyedi Bona FlexiSand Pro rendszerrel rengeteg feladatot 
elvégezhet, hogy így rugalmas padlója jobban nézzen ki, hosszabb ideig. 

RUGALMAS PADLÓK

RUGALMAS
CSISZOLÁS

 OPTIMÁLIS VÉGEREDMÉNY

 KÖNNYŰ ÉS BIZTONSÁGOS

  60%-KAL GYORSABB CSISZOLÁS

60%-KAL
GYORSABB

VEGYSZER 
MENTES

A Bona gyémánt pengékkel a rugalmas padló csiszolása jelentősen 
felgyorsítható. Az innovatív tárcsákkal akár 60%-kal előbb le tudja 
csiszolni a felület, mint a standard megoldásokkal. 

A Bona FlexiSand Pro-ra erősített Bona gyémánt pengékkel a munka 
sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos módszerek esetében. 
Biztos lehet benne, hogy a rugalmas padlóról minden maradványt 
eltávolított, az elszíneződés veszélye nélkül. Vegyszerektől mentes 
eljárás, megoldás lehet olyan felületekre, amelyekkel korábban nem 
lehetett dolgozni.

A Bona segítségével lehetséges a már meglévő felület renoválása, 
hogy egy teljesen új felületet alkothasson. Ez a kezelés magába foglalja 
a Bona gyémánt csiszolóanyagokkal történő csiszolást, valamint a 
védőréteg felvitelét. A végeredmény, mindössze pár óra alatt, egy 
tökéletes, tartós felület, ami miatt nem csak időt, de még pénzt is 
spórolhat. 

TÖKÉLETES 
EREDMÉNY

HATÉKONY

ÚJ RÉTEG FELVITELE A BONA GYÉMÁNT 
CSISZOLÓANYAGOKKAL

KÖNNYŰ ÉS BIZTONSÁGOS
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FELMOSÓ FLEXISAND POWERSCRUBBER HENGER

FLEXISAND SUPRAFLEX FLEXISAND HENGER

Hálós 
kerámia

G80

Sand
Scrad

POWERSCRUBBER HENGER FLEXISAND SUPRAFLEX VÍZ FLEXISAND 
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Bona FlexiSand Pro rendszerrel akár 60%-kal gyorsabban lecsiszol-
hatja a felületeket, mint az ipar standard folyamataival. Rendkívül 
hatékony, használatához pedig kevesebb vízre van szükség, mellyel 
jelentősen megnövelheti a gépek élettartamát. A folyamat leginkább attól 

függ, hogy hogyan és mivel volt a padló karbantartva. Segítségével 
fantasztikus eredményeket érhet el, az átlátszó lakk helyreállításától 
kezdve a teljes átalakításig.

HELYREÁLLÍTÁS

ÁTALAKÍTÁS

ÚJ RÉTEG FELVITELE

RESILIENT STRIPPING SEQUENCES

Gyémánt
G80-120

A világon első Bona gyémánt pengék úgy lettek kifejlesztve, hogy ne 
melegítsék fel a rugalmas felületet. A pad-eken gyémánttal bevont 
pengék helyezkednek el, nem pedig hagyományos csiszolóanyagok. A 

BONA GYÉMÁNT PENGÉK

    A CSOMAGBAN 4 FELPATTINTHATÓ TÁRCSÁVAL

    GYÉMÁNT BORÍTÁS

fém és a gyémánt G100 egyedi formája és bevonat keveréke lehetővé 
teszi a rugalmas padlófelületek gyorsabb, biztonságosabb és eltömődés 
nélküli lecsiszolását.

RUGALMAS 
CSISZOLÁS

UTÁNA

ELŐTTE
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A Bona kibővíti tudásunkat és szakértelmünket, így téve könnyebbé és 
rugalmasabbá  a betonfelületek csiszolását. Az egyedi Bona Concrete 
korong és a könnyen cserélhető mágneses szegmens együtt használva 
simább beton csiszolást kapunk, mely valóban független a lerakás 
irányától, így téve a végeredményt tökéletessé.

MÉG HATÉKONYABB BETON CSISZOLÁS

BETON 
CSISZOLÁS

 HATÉKONY CSISZOLÁS

  KÖNNYŰ MUNKA

 RUGALMAS 

GYÉMÁNT SZEGMENS
A Bona Concrete korongra erősítve segít a 
aljzatkiegyenlítő csiszolásában, illetve a beton 
felület előkészítésében. 

PCD MAXI SZEGMENS
A Bona Concrete korongra erősítve segít 
eltávolítani a vastagabb ragasztó réteg 
maradványokat, az epoxit és a szőnyegszivacsot. 

PCD SPLIT SZEGMENS
A Bona Concrete korongra erősítve segít 
eltávolítani a poliuretánt, vékonyabb ragasztó 
réteg maradványokat és festéket. 

    POLIURETÁN, VÉKONY   
 RAGASZTÓRÉTEG ÉS FESTÉK  
 ELTÁVOLÍTÁSA

    VASTAG RAGASZTÓRÉTEG,   
 EPOXI ÉS SZŐNYEGSZIVACS   
 ELTÁVOLÍTÁSA

    FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS   
 ALJZATKIEGYENLÍTŐ    
 CSISZOLÁSA
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A kiemelkedő csiszolási végeredmény a tökéletesen összehangolt 
gépekben és csiszolóanyagokban rejlik. A Bona csiszoló eszközei 
nemcsak kivételes végeredményük, hanem hatékonyságuk, 
ergonomikusságuk, illetve biztonságosságuk miatt is kivételesen jó 
választások. A Bona csiszolóanyagok széles választékát kínálja Ügyfelei 
számára, kezdve a prémium minőségű Bona Platinum 8700 kerámiás 
csiszolóanyagtól, mely könnyen eltávolítja a kemény lakkokat és az 
antisztatikus Bona Blue 8300 cirkónium csiszolóanyagunktól, egészen 
az egyedi és páratlan teljesítményű Bona Diamond csiszolóanyagig.

BONA CSISZOLÓANYAGOK

PORMENTES CSISZOLÁS
A Bona csiszolóanyagai között találhatók antisztatikus termékek is, 
melyek felülete taszítja a port. Ezek után a por könnyebben összegyűjthető 
a Bona DCS porszívó vagy valami ehhez hasonló segítségével, így 
biztosítva a jobb munkakörnyezetet a mesteremberek számára. 

A Bona DCS 70 egy innovatív, rendkívül hatékony porszívó és légszűrő 
rendszer. Nagy kapacitású, 70 literes porzsákjával minden port képes 
magába szívni. A Bona DCS 25 megfelel a porszívóktól az ipar által elvárt 
legszigorúbb követelményeknek is. A gépek ideálisak a csiszológépekből 
származó finom és egészségre veszélyes fapor összegyűjtésére.

A könnyen felszerelhető súlyokkal magasabb nyomás helyezhető a 
felületre, ami jelentősen leegyszerűsíti a nehezebb csiszolási munkákat. 
Alkalmas továbbá kefélésnél is, az effektek kiemeléséhez. Keféléshez 
csak egy kiegészítő súlyt használjon, mivel két súly már károsítaná a 
kefe fejeket. 

A Bona FlexiSand-del együtt használva a csiszolási folyamat teljesen 
pormentes lesz. A gép hozzácsatlakoztatható más berendezésekhez, 
de különálló porszívóként is remekül szuperál, mivel rendkívül könnyen 
vezérelhető. Leginkább közepes és kisebb területekhez jó választás. 

A TÖKÉLETES TÁRSAK

   MÉG JOBB CSISZOLÁSI ÉS KEFÉLÉSI FOLYAMAT     PORMENTES CSISZOLÁS A BONA FLEXISAND-DEL

BONA FLEXISAND KIEGÉSZÍTŐ SÚLYOK BONA FLEXIVACUUM


