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SZERESSE PADLÓJÁT!

A megfelelő termékekkel történő rendszeres tisztítás és karbantartás elengedhe-
tetlen a fapadló megjelenésének megőrzéséhez, illetve élettartamának meghosz-
szabbításához. A Bona termékeit kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy a legjobbat 
hozzák ki az Ön fa-, és egyéb keménypadlójából. Válasszon széles termékkíná-
latunkból fához vagy kő, csempe & laminált felületekhez. Bízzon a világ vezető 
fapadló ápoló márkájában, amely segít Önnek abban, hogy padlója mindig úgy 
nézzen ki, mintha új lenne. 





FENNTARTHATÓSÁG

Otthon
Az Ön otthonától a világon minden otthonig, a Bona elszántan pró-
bálja Földünket egy jobb hellyé varázsolni.  
A Bona környezettudatossága mindenben megnyilvánul, amit csiná-
lunk. Nyersanyagainkat saját magunk szerezzük be, ezzel bizonyosod-
va meg arról, hogy termékeink kémiai összetétele még a legszigorúbb 
szabványoknak is megfeleljenek. A Bona rendszere biztonságos és 
hatékony módja a padló kicserélése helyett a renoválásnak bármely 
épületben. Az innovációs és kutatás-fejlesztés csoportjaink folyama-
tosan új megoldásokat keresnek, hogy anyagjaink és termékeink még 
hatékonyabbak és fenntarthatóbbak legyenek. Így a Bona töretlenül 
fejlődik, azzal a céllal, hogy egyszer semmilyen hulladékot nem fog 
termelni. 

Egészség
Törekszünk arra, hogy szemünk előtt mindig egy egészségesebb, in-
telligensebb megoldás lebegjen. 
Az egészséges emberek egyet jelentenek az életerős vállalattal. Hi-
szünk abban, hogy a mi felelősségünk jobb termékek és rendszerek 
kifejlesztése, melyek minimalizálják a káros hatásokat. Tulajdonkép-
pen az iparban mi voltunk az elsők, akik vízbázisú keményfa padló 
lakkot fejlesztettek ki. A porszívástól a felkutatott nyersanyagokig, 
mindenhol újabb és újabb módszereket keresünk, hogy a lehető leg-
jobbak legyünk.

Közösség
Erőinket egyesítve együtt osztozhatunk a Bona nemzetközi közössé-
gének sikereiben. 
Több, mint 100 éve családi vállalkozásként leginkább az em-
berekben hiszünk. A Bona-nál az emberiség iránti elköte-
lezettségünk nem csupán a visszaadásról, hanem inkább  
a befektetésről szól, hogy az emberek boldogabban és egészsége-
sebben élhessenek. A közösségre fókuszáló projektektől, mint példá-
ul egy közösségi ház renoválása, egészen a szegénységet felszámolni 
kívánó globális kezdeményezésekig, mi mindent megteszünk, hogy 
a Föld egy jobb hely legyen.

Hiszünk benne, a mi felelősségünk, hogy többet tegyünk környezetünkért és min-
denben jobban teljesítsünk. Vállalatunk magja a fenntarthatóság, mely már 1919 óta.
részese cégünk mottójának.



Tudta, hogy a beltéri levegő szennyezettebb lehet, mint a szabadtéri? És azt, 
hogy több időt tölt egy áltagos ember bent, mint kint? A GREENGUARD tanú-
sítvánnyal ellátott termékek mind csökkentett vegyszertartalommal rendelkez-
nek, plusz a beltéri levegő minőségét is javítják. Emiatt a Bona összes terméke 
rendelkezik GREENGUARD tanúsítvánnyal, hogy ne csak biztonságban érezze 
magát otthonában, hanem padlóját is karbantartsa, hogy abban még a követ-
kező generációk is gyönyörködhessenek. 

JAVÍTSA BELTÉRI LEVEGŐ MINŐSÉGÉT!



Az UL környezettel foglalkozó osztálya GREENGUARD tanúsítványaival
igyekszik segíteni embereknek az egészségesebb termékek kiválasztásában,
melyek kisebb mértékben teszik ki őket a vegyszereknek, ezáltal használatuk
biztonságosabb. A GREENGUARD szabványok a legszigorúbb standardoknak
felelnek meg a világon, valamint az irányelvek elérhetők az országos és
nemzetközi közegészségügyi hivataloknál egyaránt.

GREENGUARD TANÚSÍTVÁNNYAL ELLÁTOTT 
TERMÉKEK



A NYERŐ PÁROS

Egy 2015-ös külsős intézmény által végzett tesztelés során fapadló tisztító 
rendszerünk felülmúlta 11 európai vetélytársunkat. A harmadik fél általi kísérlet 
bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy a Bona egyedi tisztító megoldásai 
könnyebben eltávolítják a háztartásbeli piszkokat, mint a piacvezető európai 
versenytársai, továbbá még a padlóalapokról is kiemelkedően eltünteti a koszt. 
Abban viszont minden teszt egyetért, hogy a Bona Mikroszálas Pad és a Bona 
Wood Floor Cleaner együtt használva megállíthatatlan. 



+



LAKKOZOTT FAPADLÓK
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Tisztító rendszerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

LAKKOZOTT FAPADLÓK

Bona Wood Floor Spray Mop

CA201010011 4 x 1 doboz *!3B2H9F-ceacfb!
CA201010012 4 x 1 doboz *!3B2H9F-ceacgi!
CA201010013 4 x 1 doboz *!3B2H9F-ceachf!
CA201010015 4 x 1 doboz *!3B2H9F-ceacca!
CA201010016 4 x 1 doboz *!3B2H9F-ceacfb!

A hihetetlenül sokoldalú Bona szórófejes fapadló tisztítója kiemelkedő ápolást és védelmet 
biztosít a lakkozott fapadlóknak. A semleges kémhatású formula használatra készen áll, 
gyorsan szárad, illetve nem hagy maga után mást, csak egy csíkmentes, természetesen 
csillogó felületet. 

• ergonomikus, könnyű súlyú kialakítás
• extra széles, forgatható felmosófej
• újratölthető tisztítószer patron
• mosható mikroszálas huzat tisztításhoz
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott tisztítószer

Bona Wood Floor Cleaning szett

CA101018011 6 x 1 doboz *!3B2H9F-cebaaf!
CA101018012 6 x 1 doboz *!3B2H9F-cecaac!
CA101018013 6 x 1 doboz *!3B2H9F-cedaaj!
CA101018015 6 x 1 doboz *!3B2H9F-cebbbb!

A Bona fapadló tisztító szettje egy prémium minőségű felmosó rudat, Bona mikorszálas 
huzatot, valamint Bona fapadló tisztítószert is tartalmaz. Megtalál benne mindent, amire 
szüksége lehet a fapadló könnyű és biztonságos karbantartásához. 

• gyorsan száradó, csíkmentes formula
• tartós, négy darabból álló felmosó, extra nagy felmosófejjel
• mosható mikroszálas huzat tisztításhoz
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott tisztítószer

Eltávolítja az E. coli és a Listeria 99% -át fa- vagy LVT-padlókról (Bona Microfiber Cleaning Pad) és kerámia padlókról (Bona Microbfiber Deep Clean Pad) Bona Wood Floor 
Cleaner-el, a Bona Hard Surface Floor Cleaner-el, a Bona OxyPower OxyPower Deep Cleaner-el, vagy vízzel; Tesztelve egy független akkreditált laboratóriumban. 
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Tisztítószerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

LAKKOZOTT FAPADLÓK

Bona Wood Floor Cleaner patron

WM760341011 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affbbg!

WM760341012 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affbcd!

WM760341013 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affbda!

WM760341015 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affbfe!

WM760341016 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affbgb!

Gyorsan száradó, semleges kémhatású tisztítószer, mely gyengéden, ugyanakkor hatékonyan 
távolítja el, maradványok hátrahagyása nélkül, a port, koszt és egyéb szennyeződéseket, 
így tárva fel a padló természetes csillogását és szépségét. Használata biztonságos minden 
viaszmentes, poliuretán lakkal kezelt fapadlón. 

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után maradványokat
• újratölthető
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Bona Wood Floor Cleaner

WM740113011 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfaeai!
WM740113012 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfbeaf!
WM740113013 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfceac!
WM740113015 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfaefd!
WM740113016 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfaega!

Gyorsan száradó, semleges kémhatású tisztítószer, mely gyengéden, ugyanakkor hatékonyan 
távolítja el a port, koszt és egyéb szennyeződéseket maradványok hátrahagyása nélkül, 
így tárva fel a padló természetes csillogását és szépségét. Használata biztonságos minden 
viaszmentes, poliuretán lakkal kezelt fapadlón.

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után maradványokat
• újratölthető
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott
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Tisztítószerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

LAKKOZOTT FAPADLÓK

Bona Wood Floor Cleaner

WM740169013 6 x 650 ml Spray flakon *!3B2H9H-eabgji!
WM740169015 6 x 650 ml Spray flakon *!3B2H9H-eafgjg!

Gyorsan száradó, semleges kémhatású tisztítószer, mely gyengéden, ugyanakkor hatékonyan 
távolítja el a port, koszt és egyéb szennyeződéseket maradványok hátrahagyása nélkül, 
így tárva fel a padló természetes csillogását és szépségét. Használata biztonságos minden 
viaszmentes, poliuretán lakkal kezelt fapadlón.

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után maradványokat
• újratölthető
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Bona Wood Floor Cleaner utántöltő

WM740115011 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jfabbi!

WM740115013 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jfabdc!

WM740115015 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jfabfg!

WM740115016 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jfabgd!

Gyorsan száradó, semleges kémhatású tisztítószer, mely gyengéden, ugyanakkor hatékonyan 
távolítja el a port, koszt és egyéb szennyeződéseket maradványok hátrahagyása nélkül, 
így tárva fel a padló természetes csillogását és szépségét. Használata biztonságos minden 
viaszmentes, poliuretán lakkal kezelt fapadlón.

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után maradványokat
• újratölthető
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Bona Wood Floor Cleaner utántöltő

WM740119011 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jegeab!

WM740119012 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jegebi!

WM740119013 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jeieaf!

WM740119015 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jegefg!

WM740119016 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jegegd!

Gyorsan száradó, semleges kémhatású tisztítószer, mely gyengéden, ugyanakkor hatékonyan 
távolítja el a port, koszt és egyéb szennyeződéseket maradványok hátrahagyása nélkül, 
így tárva fel a padló természetes csillogását és szépségét. Használata biztonságos minden 
viaszmentes, poliuretán lakkal kezelt fapadlón.

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után maradványokat
• újratölthető
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott
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LAKKOZOTT FAPADLÓK termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

LAKKOZOTT FAPADLÓK

Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner 
patron

WM857041001 6 x 850 ml patron *!3B2H9F-haebbb!
WM857041005 6 x 850 ml patron *!3B2H9I-fhfebb!

A Bona OxyPower fapadló mélytisztító az eddigi legerőteljesebb tisztítószerünk. Az 
oxigéndús formulája micro-buborékok ezreit szabadítja fel, így 3x-os teljesítményt nyújtva. 
Fellazítja az egymásra rakódott szennyeződéseket, a rétegek alá hatol az odaragadt koszok 
eltávolításához, a habzás segítségével pedig extra energiabefektetés nélkül végezhet 
mélytisztítást padlóján.

• a hidrogén-peroxid erejével
• 3x hatékonyság 
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner

WM857013001 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9F-habdbi!
WM857013005 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9B-daabfh!

A Bona OxyPower fapadló mélytisztító az eddigi legerőteljesebb tisztítószerünk. Az 
oxigéndús formulája micro-buborékok ezreit szabadítja fel, így 3x-os teljesítményt nyújtva. 
Fellazítja az egymásra rakódott szennyeződéseket, a rétegek alá hatol az odaragadt koszok 
eltávolításához, a habzás segítségével pedig extra energiabefektetés nélkül végezhet 
mélytisztítást padlóján.

• a hidrogén-peroxid erejével
• 3x hatékonyság 
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner 
utántöltő

 WM857015001 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9I-fhbfbc!

WM857015005 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9B-ffaaac!

A Bona OxyPower fapadló mélytisztító az eddigi legerőteljesebb tisztítószerünk. Az 
oxigéndús formulája micro-buborékok ezreit szabadítja fel, így 3x-os teljesítményt nyújtva. 
Fellazítja az egymásra rakódott szennyeződéseket, a rétegek alá hatol az odaragadt koszok 
eltávolításához, a habzás segítségével pedig extra energiabefektetés nélkül végezhet 
mélytisztítást padlóján.

• a hidrogén-peroxid erejével
• 3x hatékonyság 
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott
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Ápolószerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

LAKKOZOTT FAPADLÓK

Bona Wood Floor Polish Remover

WM634013001 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jffabi!
WM634013002 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jffacf!
WM634013003 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jffadc!
WM634013005 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jffafg!
WM634013006 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jffagd!

A Bona Polish Remover könnyen eltávolítja az egymásra rakódott viasz, valamint egyéb, 
karbantartásokból hátramaradt termékeket. Ideális vízálló padlókhoz, mint például lakkozott 
fapadlókhoz, csempékhez, PVC-hez, illetve linóleum padlókhoz. 

• eltávolítja a padlón lévő viaszt, illetve az egyéb makacs, felhalmozódott   
 szennyeződéseket
• alkalmazható fa-, kő-, csempe- és laminált padlón

Bona Wood Floor Refresher

WP595013010 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jbabbg!
WP595013011 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jbabcd!
WP595013012 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jbabda!
WP595013015 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jbabfe!
WP595013016 6 x 1 L flakon *!3B2H9F-jbacga!

A Bona Wood Floor Refesher használtra kész termék, mely kiváló választás lakkozott fapadlók 
védelmének karbantartására. Újjáéleszti az összekarcolt és kifakult felületet, miközben 
hosszantartó védelmet biztosít az elhasználódással szemben.  

• helyreállítja a fapadló fényességét és szépségét
• kifejezetten lakkozott fapadlókhoz
• viaszmentes
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Polishes & Refreshers termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

LAKKOZOTT FAPADLÓK

Bona Wood Floor Polish

Gloss WP511013011 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfbcgi!
Gloss WP511013012 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfbchf!
Gloss WP511013013 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfbcic!
Gloss WP511013015 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfbfgf!
Gloss WP511013016 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfbgge!

A Bona Wood Floor Polish Gloss helyreállítja fapadlója magasfényű csillogását, miközben 
hosszantartó védelmet biztosít az elhasználódással szemben.  

• magasfényű formula
• védőréteget képez a felületen
• feltölti a mikro karcolásokat
• Greenguard tanúsítvánnyal ellátott

Bona Wood Floor Polish

Matt WP500313011 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfdcgc!
Matt WP500313012 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfdchj!
Matt WP500313013 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfdcig!
Matt WP500313015 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfdcff!
Matt WP500313016 6 x 1 L flakon *!3B2H9J-gfdggi!

A Bona Wood Floor Polish Matt helyreállítja fapadlója matt fényességét, miközben 
hosszantartó védelmet biztosít az elhasználódással szemben.  

• matt fényességű formula 
• védőréteget képez a felületen
• feltölti a mikro karcolásokat
• Greenguard tanúsítvánnyal ellátott
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Ápolószerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

LAKKOZOTT FAPADLÓK

Bona Wood Floor Polish

Gloss WP511071013 6 x 710 ml flakon *!3B2H9F-bbdhbf!
Gloss WP511071015 6 x 710 ml flakon *!3B2H9F-bbfhbj!

A Bona Wood Floor Polish Gloss helyreállítja a magas fényességű csillogást fapadlóján, 
miközben hosszantartó védelmet biztosít az elhasználódással szemben. A tartós, uretán-
akril keverék egy magas fényű védőréteget képez a felületen, valamint feltölti a mikro 
karcolásokat is, ezzel tökéletesítve padlójának megjelenését. Használja a padló terhelésétől 
függően 1-4 havonta, hogy padlója mindig úgy nézzen ki, mintha új lenne. Fontos! 
Használat előtt mindig végezzen tesztet a tapadás és a végeredmény ellenőrzése végett! 
Biztonságosan használható viaszmentes, poliuretán lakkal kezelt fapadlókon. Ne használja 
viaszos vagy olajozott padlón! 

• magasfényű formula
• védőréteget képez a felületen
• feltölti a mikro karcolásokat
• Greenguard tanúsítvánnyal ellátott



OLAJOZOTT FAPADLÓK
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Tisztítószerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

OLAJOZOTT FAPADLÓK

Bona Wood Floor Cleaner for Oiled Floors 
patron

 WM700141021 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9H-aabebg!

 WM700141022 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9H-aacebd!

 WM700141023 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9H-aadeba!

 WM700141025 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9H-aafebe!

A Bona Cleaner for Oiled Floors egy biztonságos, könnyen használható, valamint hatékony 
megoldás olajozott fapadlók tisztításához. Nem csak tisztítja, hanem táplálja is a fát, 
miközben csíkmentes végeredményt biztosít. 

• kifejezetten olajozott fapadlókhoz
• a kosszal szemben durva, a padlóval mégis kíméletes
• biológiailag teljesen lebomlik
• újratölthető
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Bona Wood Floor Cleaner for Oiled Floors

WM700113001 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfbabd!
WM700113002 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfbaca!
WM700113003 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfbadh!
WM700113005 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfbafb!
WM700113006 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfbagi!

A Bona Cleaner for Oiled Floors egy biztonságos, könnyen használható, valamint hatékony 
megoldás olajozott fapadlók tisztításához. Nem csak tisztítja, hanem táplálja is a fát, 
miközben csíkmentes végeredményt biztosít.
 

• kifejezetten olajozott fapadlókhoz
• a kosszal szemben durva, a padlóval mégis kíméletes
• biológiailag teljesen lebomlik
• újratölthető
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Bona Cleaner for Oiled Floors

WM700169021 6 x 650 ml Spray flakon *!3B2H9H-aabgja!
WM700169022 6 x 650 ml Spray flakon *!3B2H9H-aacgjh!
WM700169023 6 x 650 ml Spray flakon *!3B2H9H-aadgje!
WM700169025 6 x 650 ml Spray flakon *!3B2H9H-aafgji!

A Bona Cleaner for Oiled Floors egy biztonságos, könnyen használható, valamint hatékony 
megoldás olajozott fapadlók tisztításához. Nem csak tisztítja, hanem táplálja is a fát, 
miközben csíkmentes végeredményt biztosít. 

• kifejezetten olajozott fapadlókhoz
• a kosszal szemben durva, a padlóval mégis kíméletes
• biológiailag teljesen lebomlik
• újratölthető
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott
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Tisztítószerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

OLAJOZOTT FAPADLÓK

Bona Wood Floor Cleaner for Oiled Floors 
utántöltő 

WM700115021 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9H-aabbfh!

WM700115022 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9H-aacbfe!

WM700115023 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9H-aadbfb!

WM700115025 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9H-aafbff!

A Bona Cleaner for Oiled Floors egy biztonságos, könnyen használható, valamint hatékony 
megoldás olajozott fapadlók tisztításához. Nem csak tisztítja, hanem táplálja is a fát, 
miközben csíkmentes végeredményt biztosít. 

• kifejezetten olajozott fapadlókhoz
• a kosszal szemben durva, a padlóval mégis kíméletes
• a gazdaságos kiszereléssel pénzt spórol
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Ápolószerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

Bona Wood Floor Oil Refresher

WP600013001 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfacfc!
WP600013002 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfacgj!
WP600013003 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfachg!
WP600013005 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfaffj!
WP600013006 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9C-jfafgg!

A Bona Wood Floor Oil Refresher-nek köszönhetően az olajozott és keményviaszos fapadlók 
karbantartása egy roppant egyszerű feladat. Csak spricceljen a termékből a felületre, majd 
törölje fel. Nem szükséges az anyag egytárcsás géppel való felhordása. 

• könnyű használat – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• nincs szükség nehéz gépekre vagy csiszolásra
• felületes javításokhoz is használható 
• kevesebb, mint 2 óra alatt megszárad 



KŐ, CSEMPE & LAMINÁLT PADLÓK
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Tisztító rendszerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

KŐ, CSEMPE & LAMINÁLT PADLÓK

Bona Stone, Tile & Laminate Floor Spray Mop

CA202020011 4 x 1 doboz *!3B2H9F-deacba!
CA202020012 4 x 1 doboz *!3B2H9F-deacch!
CA202020013 4 x 1 doboz *!3B2H9F-deacde!
CA202020015 4 x 1 doboz *!3B2H9F-dgbcjb!
CA202020016 4 x 1 doboz *!3B2H9F-dgbeca!

A hihetetlenül sokoldalú Bona szórófejes kő, csempe és laminált felülettisztítója kiemelkedő 
ápolást és védelmet biztosít lezárt, keményfelületű fapadlóknak. A semleges kémhatású 
formula használatra készen áll, gyorsan szárad, illetve nem hagy maga után mást, csak egy 
csíkmentes, természetesen csillogó felületet. Felejtse el a sok kosszal járó felmosó vödröt – 
csak spricceljen a hatékony és egyben gyors takarítás érdekében. 

• ergonomikus, könnyű súlyú kialakítás
• extra széles, forgatható felmosófej
• újratölthető tisztítószer patron
• mosható mikroszálas huzat tisztításhoz
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott tisztítószer

Bona Stone, Tile & Laminate Floor Cleaning 
szett

CA101019021 6 x 1 doboz *!3B2H9F-cefaad!
CA101019022 6 x 1 doboz *!3B2H9F-cegaaa!
CA101019023 6 x 1 doboz *!3B2H9F-cehaah!
CA101019025 6 x 1 doboz *!3B2H9F-dfbcbg!

A Bona kő, csempe és laminált felület tisztító szettje egy prémium minőségű felmosó rudat, 
Bona mikorszálas huzatot, valamint Bona tisztítószert is tartalmaz. Megtalál benne mindent, 
amire szüksége lehet a fapadló könnyű és biztonságos karbantartásához. 

• gyorsan száradó, csíkmentes formula
• tartós, négy darabból álló felmosó, extra nagy felmosófejjel
• mosható mikroszálas huzat tisztításhoz
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott tisztítószer

Eltávolítja az E. coli és a Listeria 99% -át fa- vagy LVT-padlókról (Bona Microfiber Cleaning Pad) és kerámia padlókról (Bona Microbfiber Deep Clean Pad) Bona Wood Floor 
Cleaner-el, a Bona Hard Surface Floor Cleaner-el, a Bona OxyPower OxyPower Deep Cleaner-el, vagy vízzel; Tesztelve egy független akkreditált laboratóriumban. 



Label languages:

23

Tisztítószerek termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

KŐ, CSEMPE & LAMINÁLT PADLÓK

Bona Stone, Tile & Laminate Floor Cleaner 
patron

WM760341021 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affcbf!

WM760341022 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affccc!

WM760341023 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affcdj!

WM760341025 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affcfd!

WM760341026 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9D-affcga!

A Bona Stone, Tile & Laminate Floor Cleaner a Bona szórófejes kő, csempe és laminált felülettisztítójával való 
együttes használatra fejlesztették ki. Hatékonyan eltávolítja a port, koszt és egyéb szennyeződéseket a kemény 
felületekről, miközben nem hagy maga után csíkot, és még leöblíteni sem kell. Kifejezetten luxus vinyl, LVT, PVC, 
linóleum, kő, mozaik, vinyl, pórusos és lezárt márvány, laminált padlóburkolatokhoz, valamint nem viasszal kezelt 
csempékhez. 

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után    
 maradványokat 
• újratölthető 

• használatra kész – csak spricceljen,   
 és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal   
 ellátott tisztítószer 
• Greenguard GOLD certified

Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner

WM740213021 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfeeag!
WM740213022 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jffead!
WM740213023 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfgeaa!
WM740213025 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfeefb!
WM740213026 9 x 1 L Spray flakon *!3B2H9J-jfeegi!

A Bona Stone, Tile & Laminate Floor Cleaner a Bona szórófejes kő, csempe és laminált felülettisztítójával 
való együttes használatra fejlesztették ki. Hatékonyan eltávolítja a port, koszt és egyéb szennyeződéseket 
a kemény felületekről, miközben nem hagy maga után csíkot, és még leöblíteni sem kell. Kifejezetten 
luxus vinyl, LVT, PVC, linóleum, kő, mozaik, vinyl, pórusos és lezárt márvány, laminált padlóburkolatokhoz, 
valamint nem viasszal kezelt csempékhez. 

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után    
 maradványokat 
• újratölthető 

• használatra kész – csak spricceljen,   
 és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal  
  ellátott tisztítószer

Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner

WM740269023 6 x 650 ml Spray flakon *!3B2H9H-ecdgja!
WM740269025 6 x 650 ml Spray flakon *!3B2H9H-ecfgje!

A Bona Stone, Tile & Laminate Floor Cleaner a Bona szórófejes kő, csempe és laminált felülettisztítójával 
való együttes használatra fejlesztették ki. Hatékonyan eltávolítja a port, koszt és egyéb szennyeződéseket 
a kemény felületekről, miközben nem hagy maga után csíkot, és még leöblíteni sem kell. Kifejezetten 
luxus vinyl, LVT, PVC, linóleum, kő, mozaik, vinyl, pórusos és lezárt márvány, laminált padlóburkolatokhoz, 
valamint nem viasszal kezelt csempékhez. 

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után maradványokat 
• újratölthető 

• használatra kész – csak spricceljen, és  
  már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal  
  ellátott tisztítószer
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KŐ, CSEMPE & LAMINÁLT PADLÓK

Bona Stone, Tile & Laminate utántöltő

WM740215021 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jfacbh!

WM740215023 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jfacdb!

WM740215025 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jfacff!

WM740215026 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jfacgc!

A Bona Stone, Tile & Laminate Floor Cleaner a Bona szórófejes kő, csempe és laminált 
felülettisztítójával való együttes használatra fejlesztették ki. Hatékonyan eltávolítja a port, 
koszt és egyéb szennyeződéseket a kemény felületekről, miközben nem hagy maga után 
csíkot, és még leöblíteni sem kell. Kifejezetten luxus vinyl, LVT, PVC, linóleum, kő, mozaik, 
vinyl, pórusos és lezárt márvány, laminált padlóburkolatokhoz, valamint nem viasszal kezelt 
csempékhez. 

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után   
  maradványokat 
• újratölthető 

• használatra kész – csak   
 spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal  
 ellátott tisztítószer

Bona Stone, Tile & Laminate Floor Cleaner 
utántöltő

WM740219021 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jeheai!

WM740219022 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jehebf!

WM740219023 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jejeac!

WM740219025 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jehefd!

WM740219026 3 x 4 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9J-jehega!

A Bona Stone, Tile & Laminate Floor Cleaner a Bona szórófejes kő, csempe és laminált 
felülettisztítójával való együttes használatra fejlesztették ki. Hatékonyan eltávolítja a port, 
koszt és egyéb szennyeződéseket a kemény felületekről, miközben nem hagy maga után 
csíkot, és még leöblíteni sem kell. Kifejezetten luxus vinyl, LVT, PVC, linóleum, kő, mozaik, 
vinyl, pórusos és lezárt márvány, laminált padlóburkolatokhoz, valamint nem viasszal kezelt 
csempékhez. 

• gyorsan szárad
• nem hagy maga után maradványokat 
• újratölthető 
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott tisztítószer
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KŐ, CSEMPE & LAMINÁLT PADLÓK

Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep 
Cleaner patron

WM857041011 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9I-fhabbj!

WM857041015 6 x 850 ml
Spray Mop 

patron
*!3B2H9B-fifhah!

A Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner az eddigi legerőteljesebb tisztítószerünk, 
mely tökéletes választás a keménypadlók mélytisztításához. Az oxigéndús formulája 
micro-buborékok ezreit szabadítja fel, így 3x-os teljesítményt nyújtva. Fellazítja az egymásra 
rakódott szennyeződéseket, az odaragadt koszok eltávolításához a rétegek alá hatol, a 
habzás segítségével pedig extra energiabefektetés nélkül végezhet mélytisztítást padlóján.

• a hidrogén-peroxid erejével
• 3x hatékonyság 
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott

Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep 
Cleaner

WM857013011 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9I-fhaaba!
WM857013015 6 x 1 L Spray flakon *!3B2H9I-fhabfh!

A Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner az eddigi legerőteljesebb tisztítószerünk, 
mely tökéletes választás a keménypadlók mélytisztításához. Az oxigéndús formulája 
micro-buborékok ezreit szabadítja fel, így 3x-os teljesítményt nyújtva. Fellazítja az egymásra 
rakódott szennyeződéseket, az odaragadt koszok eltávolításához a rétegek alá hatol, a 
habzás segítségével pedig extra energiabefektetés nélkül végezhet mélytisztítást padlóján.

• Powered by Hydrogen Peroxide
• 3X cleaning action
• Ready-to-use, just spray and mop
• Greenguard GOLD certified

Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep 
Cleaner Refill

WM857015011 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9I-fhbfaf!

WM857015015 4 x 2,5 L
utántöltő 

kanna
*!3B2H9I-fhafai!

A Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner az eddigi legerőteljesebb tisztítószerünk, 
mely tökéletes választás a keménypadlók mélytisztításához. Az oxigéndús formulája 
micro-buborékok ezreit szabadítja fel, így 3x-os teljesítményt nyújtva. Fellazítja az egymásra 
rakódott szennyeződéseket, az odaragadt koszok eltávolításához a rétegek alá hatol, a 
habzás segítségével pedig extra energiabefektetés nélkül végezhet mélytisztítást padlóján.

• a hidrogén-peroxid erejével
• 3x hatékonyság 
• használatra kész – csak spricceljen, és már moshat is fel 
• Greenguard Gold tanúsítvánnyal ellátott
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KŐ, CSEMPE & LAMINÁLT PADLÓK

Bona Stone, Tile & Laminate Polish

WP511013021 6 x 1 flakon *!3B2H9J-gfccgf!
WP511013022 6 x 1 flakon *!3B2H9J-gfcchc!
WP511013023 6 x 1 flakon *!3B2H9J-gfccij!
WP511013025 6 x 1 flakon *!3B2H9J-gfcfgc!

A Bona Stone, Tile & Laminate Floor Polish helyreállítja a padló fényességét, miközben 
védelmet biztosít a kopással szemben. 

• magas fényességű formula
• védőréteget képez a felületen
• feltölti a mikro karcolásokat 
• Greenguard tanúsítvánnyal ellátott 

Bona Stone, Tile & Laminate Polish

WP511071023 6 x 710 ml flakon *!3B2H9F-bddhbd!
WP511071025 6 x 710 ml flakon *!3B2H9F-bdfhbh!

A Bona Stone, Tile & Laminate Floor Polish helyreállítja a padló fényességét, miközben 
védelmet biztosít a kopással szemben. A tartós, uretán-akril keverék egy magas fényességű 
védőréteget képez a felületen, valamint feltölti a mikro karcolásokat is, ezzel tökéletesítve 
a padló megjelenését, hogy az úgy nézzen ki, mintha új lenne. A felület szépségének 
megtartása érdekében a terméket 1-4 havonta használja, a padló terhelésétől függően. 
Fontos! Használat előtt mindig végezzen tesztet a tapadás és a végeredmény ellenőrzése 
végett! Ne használja viaszos vagy olajozott padlón!

• magas fényességű formula
• védőréteget képez a felületen
• feltölti a mikro karcolásokat 
• Greenguard tanúsítvánnyal ellátott 



ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK
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Felmosók & huzatok termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK 

Bona Premium Microfiber Floor Mop
CA101065 6 x 1 doboz *!3B2H9B-abagfa!

A Bona prémium mikroszálas felmosót tartós, teleszkópos rúddal, illetve extra nagy 
felmosófejjel látták el, amely könnyű és gyors utat biztosít a makulátlan padlóhoz. 

• tartós, teleszkópos felmosó a kényelmes használatért
• gumis szélekkel a bútorok védelmének érdekében 

Bona Microfiber Cleaning Pad
CA101020 8 x 1 doboz *!3B2H9F-jbajej!

A Bona mikroszálas felmosó huzata a Bona padlótisztító termékeivel együtt használva 
hatékony, csíkmentes eredmény kínál. 

• szabadalmaztatott, kétzónás mikroszálak a szebb eredmény érdekében
• a professzionális minőségű tervezésnek köszönhetően nem hagy csíkokat  
 a padlón
• környezetbarát, több, mint 500 alkalommal használható
• Bona felmosó termékcsalád bármelyik tagjával együtt
• eltávolítja a baktériumok 99%-át*

Bona Microfiber Deep Clean Pad
CA101059 8 x 1 doboz *!3B2H9B-abbhab!

A PowerLoop® technológiával ellátott Bona mikroszálas, mélytisztításra alkalmas felmosó 
huzata meglazítja és eltávolítja még a legmakacsabb egymásra rakódott szennyeződéseket 
is. A lehető legjobb eredmény érdekében, a Bona Wood Floor Deep Clean tisztítószerrel 
együtt használja. 

• szabadalmaztatott PowerLoop technológia extra súrolási teljesítményt nyújt  
 a makacs  foltokkal szemben 
• szabadalmaztatott, kétzónás mikroszálak a szebb eredmény érdekében
• környezetbarát, több, mint 500 alkalommal használható
• eltávolítja a baktériumok 99%-át*

Eltávolítja az E. coli és a Listeria 99% -át fa- vagy LVT-padlókról (Bona Microfiber Cleaning Pad) és kerámia padlókról (Bona Microbfiber Deep Clean Pad) Bona Wood Floor 
Cleaner-el, a Bona Hard Surface Floor Cleaner-el, a Bona OxyPower OxyPower Deep Cleaner-el, vagy vízzel; Tesztelve egy független akkreditált laboratóriumban. 
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Felmosók & huzatok termékkód csomagolás EAN kóddb/csomag

ESZKÖZÖK & KIEGÉSZÍTŐK 

Bona Microfiber Applicator Pad
CA101025 8 x 1 doboz *!3B2H9F-jajjed!

A Bona mikroszálas huzatát kifejezetten padlóápolószerek (mint péládul Bona Floor Polish 
vagy Bona Floor Refresher) egyenletes felvitelére fejlesztették ki. 

• kifejezetten padlóápolók felvitelére 
• környezetbarát, több, mint 500 alkalommal használható

Bona Microfiber Dusting Pad
CA101021 8 x 1 doboz *!3B2H9F-jjijeh!

A Bona mikroszálas portörlő huzata elektrosztatikus kölcsönhatás segítségével szedi 
össze és tartja magában a port, koszt, illetve az állatszőrt. Használja naponta a karcolások 
kialakulásának elkerülésének végett. 

• 50%-kal több port szed fel 
• elektrosztatikus kölcsönhatás segítségével szedi össze és tartja magában a port,  
 koszt, illetve az állatszőrt
• környezetbarát, több, mint 500 alkalommal használható
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KÜLTÉRI DESZKÁK

Bona Decking Reviver

WM635019001 3 x 4 L kanna *!3B2H9G-abaabd!
WM635019002 3 x 4 L kanna *!3B2H9G-abaaca!
WM635019003 3 x 4 L kanna *!3B2H9G-abaadh!

A koszok, olajok, illetve maradványok eltávolításával segít visszanyerni a kültéri fadeszka 
burkolatok színét, és úgy általában a megjelenését, így élesztve újjá azt. 

• hatékony és biztonságos használat a kültéri területeken
• eltávolít minden régi koszt, olajat és maradványt
• használatra kész formula 
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www.bona.com

A Bona családi tulajdonban lévő vegyeskereskedésként 
indult Svédországban, de azóta folyamatos 
fejlődésének, valamint az innovációinak köszönhetően 
egy multinacionális nagyvállalattá nőtt ki magát, mely 
több, mint 90 országban van jelen. Napjainkban, 

100 év elteltével, a Bona a fapadló ipar élén áll. Az 
innovációkban és tudásban gazdag cégünk minden 
energiáját arra fordítja, hogy a padlókból a lehető 
legtöbbet hozzuk ki. 

VEGYESKERESKEDÉSBŐL VILÁGSZERTE 
ISMERT INNOVÁTOR


