Reinigen met Bona

Waarom kiezen voor Bona Producten?
• A l bijna 100 jaar ervaring met producten en diensten voor

het plaatsen en afwerken van houten vloeren, op het

Vergeet de emmer en dweil!
Met de Bona Spray Mop is het simpel Sprayen & Wissen

allerhoogste niveau.
• Uitsluitend producten met de meest geringe belasting voor

mens en milieu.
• Uitsluitend producten die voldoen aan de allerhoogste
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Laat dit dan doen door een
Bona Gecertificeerd Vakman

eisen die gesteld worden.
• De allermodernste producten qua kleuren, toepassingen,

glansgraden.
• Alle producten zijn ontworpen in onze eigen laboratoria en

worden door onszelf geproduceerd.

Bona Spray Mop
Houten Vloer

• Het beste op de consument afgestemde onderhouds-

Bona Spray Mop
Tegel- en Laminaat

Voedt ook het
geoliede oppervlak

systeem dat verkrijgbaar is.

Enkele simpele tips om schade aan je houten
vloer te voorkomen

Bona Spray Mop
Voor Geoliede
Houten Vloeren

Diverse producten voor de Bona Spray Mop

• Houten vloeren niet reinigen met een natte mop.

	Teveel water kan de vloer laten zwellen, kromtrekken of grijs
laten worden.
• G ebruik geen was, zeep of overige huishoudelijke reinigers

op gelakte houten vloeren. Dit kan de vloerlak dof maken.
• L aat zand en vuil niet ophopen. Het kan als schuurpapier

Houten Vloer
Reiniger
Cartridge

Reiniger voor
geoliede
houten vloeren
Cartridge

Tegel- en
Laminaat
Reiniger
Cartridge

Reinigingspad

Houten Vloer
Reiniger
Navulling
4 liter

Reiniger voor
geoliede
houten vloeren
Navulling
2,5 liter

Tegel- en
Laminaat
Reiniger
Navulling
4 liter

Stofpad

werken; schurend effect op de vloerlak, maakt de vloer dof
en veroorzaakt krassen.
• Regelmatig de vloer stofzuigen of vegen. Wekelijks wordt

aanbevolen. Bij huisdieren dagelijks of om de dag.
• G emorste vloeistoffen e.d. direct verwijderen met de

Bona Spray Mop en professionele Bona Reiniger.
• Matten bij buitendeuren plaatsen om zand en vuil op te

vangen. Gebruik kleden in druk belopen gangpaden, bij
trappen en doorgangen. Vermijd kleden met rubberen en
niet-ventilerende rug.
• G ebruik beschermende viltjes onder meubelen.

Als je houten vloer meer nodig
heeft dan de beste zorg
De Bona Gecertificeerde Vakmensen zijn professionals als
het gaat om het plaatsen of renoveren van houten vloeren

• Zet plantenpotten niet direct op de houten vloer, maar ge-

bruik het liefst een (verrijdbare) plantentrolley.
• De nagels van je huisdier kunnen kleine krasjes veroorzaken

die gemaskeerd kunnen worden met een goede polish.
Vraag advies aan jouw parketspecialist.

Bona Compleet Assortiment
Voor ons volledige assortiment, zie
www.bona.com/nl/onderhoudsproducten

AANBEVOLEN DOOR PROFESSIONALS SINDS 1919

AANBEVOLEN DOOR PROFESSIONALS SINDS 1919

De Bona Gecertificeerd Vakman
schuurt je houten vloer stofvrij!
Dit is beter voor je gezondheid, gunstig voor mensen
met een allergie, beter voor het milieu èn een mooier
eindresultaat van je houten vloer. Je hoeft meubilair
niet meer moeizaam af te dekken en de uitgebreide
schoonmaakbeurt van de gehele woonruimte achteraf is
niet meer nodig. Bovendien levert het Bona stofvrij schuren
een luchtkwaliteit die beter en schoner is dan daarvoor.

Breng de mooie uitstraling in je houten vloer naar boven
Bona producten zijn veilig
voor je kinderen en huisdieren
•

•

,

►LAGE CHEMISCHE EMISsIES
►VERBETERDE BINNENLUCHT
KWALITEIT

•

GREENGUARD
is
een
certificering
voor producten met een lage uitstoot
van schadelijke chemicaliën. Alle Bona
producten zijn hiervoor gecertificeerd
zodat je gegarandeerd een gezonde
binnenlucht hebt.
Tevens hebben de Bona producten een
laag VOS-gehalte (Vluchtige Organische
stoffen - beter voor je gezondheid!
Bona producten voldoen aan de diverse
wettelijke eisen wereldwijd.

Bona Parketlakken

VOORDELEN

 veilig
 6 aflakken verkrijgbaar
 duurzaam
in naturel / mat / glans
 superieure bescherming
hoogglans
 bijzonder slijtvast
 ook een parketlak met
 laag geurgehalte
antislip-eigenschappen
 goed bestand tegen
verkrijgbaar
strepen en krassen
 ook een parketlak
 kleuren met de 6 grondlakken geschikt voor vloeren
van Scandinavisch wit tot
met vloerverwarming
de warme kleur amber
 Traffic Natural voor de
onbehandelde look, de
uitstraling alsof er niets
op de vloer zit, maar wel
een beschermende
Bona Toplak (ook gebruikt
Bona Traffic HD reeds na 12 uur belastbaar....

in het Stedelijk Museum).

Bona heeft gezondheid, milieu en service
hoog in het vaandel, kies daarom voor de
hoogwaardige Bona Producten!

Ver trouw op de deskundigheid van een
Bona Gecertificeerd Vakman
Bona heeft al meer dan 95 jaar ervaring met het onderhoud van
houten vloeren. Parketteurs hebben de Bona Gecertificeerd
Vakman training bij ons gevolgd en zij zijn altijd op de hoogte van
onze producten en de technische innovaties. Je kunt met een
Bona Gecertificeerd Vakman erop vertrouwen dat je een goed
advies krijgt en dat het werk gekwalificeerd wordt uitgevoerd.
Alle informatie over de Bona Gecertificeerd Vakman:
www.bona.com/bgv

Bona Parketolie

VOORDELEN

 veilig
 duurzaam
 diepe bescherming tegen
slijtage, chemicaliën en vocht
 geurarm
 de 2K-versie kan worden
afgelakt met Bona parketlak
voor nog betere bescherming
 uitgebreid scala aan moderne
kleuren, van licht tot donker

 diverse effecten mogelijk,
benadrukt de houtnerf
en kleur
 sneldrogend, vloer kan
weer snel in gebruik
worden genomen
 voorkomt vergeling
 plaatselijk te repareren
 2K na 12 uur te belopen!
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Jouw Bona Gecer tificeerd Vakman:

