Onderhoud

Houten Vloeren Opfrissen
Binnen en Buiten

Een renderend systeem met uitstekende resultaten
Met het Deep Clean System van Bona worden doffe vloeren

de initiële renovatie, en dit zonder uitvoering van dure

onmiddellijk gerevitaliseerd, de houten vloeren worden geheel

werkzaamheden.

weer opgefrist tussen de diverse renovatiebeurten door. Een

Bovendien levert deze extra service de mogelijkheid tot

veilige methode voor een snel en prachtig resultaat.

nieuwe zakelijke kansen. Door het Bona Deep Clean System

Ideaal voor hotels, restaurants en winkels, en ook voor

aan uw dienstenaanbod toe te voegen, creëert u frequentere

privéwoningen - deze reinigingsmethode zorgt voor ruimten

klantencontacten, wat ook uw omzet zal verhogen.

die permanent schoon blijven.
Het aspect en de frisheid van de omgeving wordt behouden

Door het effect van een renovatie te verlengen, verzekert dit

- openbaar of privé - door de schittering te herstellen van

systeem snelle resultaten - er wordt kostbare tijd gewonnen.

Vóór

Na

Het opfrissen van vloeren - niets is zo eenvoudig
Na uitvoering van de renovatiewerken ziet een vloer er weer
uit als nieuw. Echter, kort na de renovatie zal het eerste
onderhoud weer plaats moeten vinden. Om de natuurlijke
pracht van het hout te kunnen behouden heeft Bona een
uniek onderhoudssysteem ontwikkeld, specifiek voor
houten vloeren.
Door gebruik te maken van de Bona PowerScrubber en
het speciaal geformuleerde product Bona Deep Clean

Solution kunt u diep reinigen en haalt u met gemak het
hardnekkigste vuil weg. En door Bona Polish of Bona
Care Oil aan te brengen maskeert u krassen en eventuele
slijtageplekken.
Het is onnodig de te behandelen plaats te ontruimen - het
betreft hier een snel werkproces dat in minder dan één
werkdag kan worden uitgevoerd.

Snelle en prachtige resultaten
Zeer winstgevend
Trouwe klanten
Aanzet tot meer projecten

Voor gelakt parket

Voor geolied parket

Renderend werk dankzij trouwe klanten
Bona Deep Clean System geeft uitstekende resultaten in
een minimum van tijd en is op die manier zeer verdienstelijk.
Als uitbreiding van uw dienstenpakket heeft u hiermee
iets complementairs aan te bieden én bouwt u bovendien
langdurige relaties op met uw klanten.
Door constante contacten te houden met uw klanten via
dit effectieve onderhoudssysteem, kunt u met regelmatige
intervallen deze service uitvoeren. Het is meer waarschijnlijk dat
tevreden klanten met hun “vaste” parketteur contact opnemen,
- met wie ze een vertrouwensband hebben opgebouwd - dan
dat ze beroep zullen doen op diensten van anderen.

Renoveren

Opfrissen
Reinigen
Bona Deep Clean System is een eenvoudige en
winstgevende stap die u toelaat een nieuwe service
aan te bieden: het opfrissen van houten vloeren tussen
renovatiewerken door.

NOTA: Voor de effectieve werkwijze van de producten, raadpleeg steeds de technische fiches of vraag advies aan uw Bona vertegenwoordiger

Bona PowerScrubber

Krachtige machine - zachte methode
Speciaal

deze

Makkelijk te transporteren, makkelijk te hanteren en makkelijk

schrobzuigmachine veilig worden gebruikt, voor zowel gelakte

ontwikkeld

voor

houten

vloeren,

kan

te reinigen - deze compacte doch krachtige machine is

als voor geoliede vloeren. Ideaal voor elk type houten vloer.

ontworpen voor een optimaal en comfortabel gebruik.

Dankzij de twee contra-roterende borstels en het efficiënt
waterafzuigsysteem, laat de Bona PowerScrubber u toe een

De Bona PowerScrubber is standaard voorzien van twee witte

grondige diepgaande reiniging uit te voeren.

borstels, voor het reinigen van houten binnenvloeren.

De machine is zodanig ontworpen om tot
vlakbij de muren te reinigen

Het contra-roterende borstelsysteem
“click in place” garandeert een maximale
efficiëntie

De uitstekende kracht van de rubberen
zuigbalken laat geen waterresidu achter
op de vloer

Het zit ‘m in de oplossing
Klanten rekenen op u als parketspecialist voor het verkrijgen

geoliede als gelakte houten vloeren, zonder dofheid na te

van het juiste advies om het beste te halen uit hun houten

laten.

vloer. Met het reinigingsmiddel Bona Deep Clean Solution,

Het hardnekkigste vuil wordt gemakkelijk en effectief

kunt u uw klanten verzekeren van een totaal mooi opgefriste

verwijderd, en zo behoudt uw klant een mooi onderhouden

houten vloer, net alsof hij nieuw is. Dit reinigingsmiddel is

houten vloer tijdens zijn gehele levensduur.

speciaal geformuleerd voor een diepe reiniging, van zowel

Bona Deep Clean Solution
Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren
Verwijdert hardnekkig vuil
Frisse geur

NOTA: Voor de effectieve werkwijze van de producten, raadpleeg steeds de technische fiches of vraag advies aan uw Bona vertegenwoordiger

Ook voor buiten

Opfrissen van houten terrasvloeren
Een houten terrasvloer is voortdurend blootgesteld aan zonnestralen, hevige regen, sneeuw en extreme
temperatuurswisselingen doorheen het hele jaar.
Ook voor het opfrissen van houten terrasvloeren biedt Bona een snel en handig systeem dat uit twee uniek op elkaar
afgestemde processen bestaat:
1. Het uitvoeren van een diepe en grondige reiniging
2. Het aanbrengen van een beschermingslaag
Een comfortabele werkwijze waarna de terrasvloer er binnen de kortste tijd weer als nieuw uitziet!

Terras afspuiten met zuiver water

Plaats het aangewezen type borstels

Vul de PowerScrubber met het
reinigingsproduct gemengd met zuiver water

1. Reinigen

Uitsluiten
d
voor hou
te
buitenvlo n
eren

Bona Deep Clean Solution

Bona Conditioner voor buitenvloeren

Speciale formule voor het diepe reinigen van houten
vloeren. Geconcentreerd reinigingsmiddel met een
intensieve kracht, maar zacht voor het hout.
Voor gelakte en geoliede vloeren binnenshuis
Voor (geoliede) houten buitenvloeren

Speciale formule uitsluitend te gebruiken voor het diepe
reinigen van houten buitenvloeren. Brengt de kleur van het
hout terug alsof het nieuw is.
Uitsluitend voor (geoliede) houten buitenoppervlakken
Effectief, en veilig voor de tuin
Verwijdert vuil, vet, schimmel, vlekken, algen en aanslag
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Bona Rode borstels

Bona Oranje borstels

Voor gebruik met de Bona PowerScrubber op houten
buitenvloeren. De borstels zijn makkelijk te vervangen door
een eenvoudig kliksysteem.
Voor glad geschaafde terrasvloeren

Voor gebruik met de Bona PowerScrubber op houten
buitenvloeren. De borstels zijn makkelijk te vervangen door
een eenvoudig kliksysteem.
Voor geprofileerde terrasvloeren

2. Beschermen

Bona Decking Oil
Bona Decking Oil is een geconcentreerde mix van plantaardige
oliën. Beschermt het hout tegen scheuren en kromtrekken,
terwijl het de natuurlijke houtnerf beter laat uitkomen.
Langdurige bescherming
Bevat UV-bescherming
Sneldrogend; eenvoudig aan te brengen met een borstel
In 4 kleuren: neutraal, mahonie, teak en grijs

NOTA: Voor de effectieve werkwijze van de producten, raadpleeg steeds de technische fiches of vraag advies aan uw Bona vertegenwoordiger

Reinig in de richting van de houtnerf

Breng Bona Decking Oil aan met een
borstel

Opnieuw een mooi en beschermd
terras!

Passie voor Houten Vloeren
Sinds de oprichting in 1919 is Bona een
wereldwijd toonaangevend, innovatief bedrijf
met een uniek systeem voor de behandeling
van houten vloeren. Via dochterondernemingen
en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in
meer dan 70 verschillende landen, waardoor wij
dicht bij onze klanten staan.
Door onze lange verbintenis en onze passie
voor houten vloeren kunnen wij langdurige
en duurzame resultaten bieden voor de
professionals en de vloereigenaren.
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