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VERDER ONTWIKKELD VOOR
DIVERSE OPPERVLAKKEN
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DIEPE GLANS
De witte borstel is geschikt voor

Nieuwe uitstraling: nu in dezelfde kleur
als de andere Bona machines
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OPTIMALE REINIGING
De rode borstel is geschikt voor
elastische vloeren, inclusief linoleum,

geoliede)
het

PVC, PUR en rubber. Te gebruiken

beste resultaat te gebruiken met

met Bona Remove R voor de beste

Bona DeepClean W.

reiniging.
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EFFECTIEF
De rode borstel is ideaal voor het

ELS
TEG derd
n
evli
& g TON
BE

AANGEPASTE BORSTELHAREN
De zwarte borstel is speciaal bedoeld
voor het reinigen van gevlinderd

grondig reinigen van geoliede of

beton

met hardwax behandelde houten

tegels. Wees er zeker van dat

vloeren

tegels bestand zijn tegen ruwer

resultaten

en

biedt

uitstekende

en

matte,

keramische

borstelen. De borstelharen reiken

wanneer gebruikt met

tussen tegelvoegen en de natuurlijke

Bona DeepClean W.

eigenschappen van gevlinderd beton.

KRACHTIG & MULTIFUNCTIONEEL

Oplossingen

Hout

Terrasvloeren

specifiek oppervlak/specifieke afwerking een andere kleur. Bij gebruik met de reinigingsmiddelen Bona

Bona DeepClean W

X

X

DeepClean W of Bona Remove R stelt de nieuwe, verbeterde Bona PowerScrubber 2.0 jou in staat om

Bona Remove R

Het Bona Deep Clean Systeem biedt 5 verschillende eenvoudig te monteren borstels, voor elk

met gemak een groter aantal diepe reiningingstaken uit te voeren met een uitstekend resultaat.

Elastisch

Tegels & Beton

X
X

Oranje Borstel

X
X

Groene Borstel

Van het opfrissen van een gelakt of geolied oppervlak of seizoensgebonden onderhoud voor prachtige

Witte Borstel

houten terrasvloeren en betonnen oppervlakken tot elastische vloeren voorafgaand aan een nieuwe

Rode Borstel

laag, met het Bona Deep Clean Systeem is het eenvoudiger dan ooit.

Zwarte Borstel

Steen

X
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MILDE REINIGING

De oranje borstel is speciaal voor

De enigszins schurende textuur van

geprofileerde

Voor

de groene borstel is ideaal voor het

optimale reiniging te gebruiken met

reinigen van stenen vloeren. Voor

Bona DeepClean W.

hoogglans steen wordt de witte

terrasvloeren.

borstel aanbevolen.

DE NIEUWE BONA POWERSCRUBBER 2.0

KENMERKEN EN VERBETERINGEN

Het Bona Deep Clean Systeem voor de professionele, grondige reiniging - nu met de nieuwe

De nieuwe Bona PowerScrubber 2.0 maakt gebruik van dezelfde technologie als de originele

Bona PowerScrubber 2.0 voor nog meer veelzijdigheid en gemak. Roterende borstels

Bona PowerScrubber. De ge-update versie heeft een groot aantal nieuwe, gebruiksvriendelijke

zorgen voor een diepe, effectieve reiniging, terwijl het krachtige maar compacte ontwerp

functies en een fris, nieuw ontwerp - in de lijn met de andere Bona Machines.

van de Bona PowerScrubber 2.0 nog betere prestaties levert dan de meeste automatische

KABELHOUDER
De kabelhouder aan de zijkant houdt de kabel
tijdens het gebruik van de machine uit de buurt

schrobzuigmachines. Verdere voordelen zijn de ergonomische bediening, het makkelijk in
elkaar zetten en het transport. Verouderde houten vloeren schuren is niet ideaal omdat je dan
het verouderde effect kan verwijderen, daarom is Bona Deep Cleaning dé ideale oplossing!

DEMONTAGE NU NOG EENVOUDIGER
Inklikbare verticale contra-roterende borstels
zorgen voor maximale reinigingsefficiëntie

Met circulair borstelen met normale
hogedrukreinigers wordt er niet zo goed
schoongemaakt en het kan sporen achterlaten

Kortere schroeven met vergrote schroefdraad
maken een snellere & eenvoudige montage mogelijk

Bona PowerScrubber’s effectieve reiniging
dringt diep door tot in de houtvezels

CONTRA-ROTERENDE BORSTEL TECHNIEK

KRACHTIGER DAN DE MEESTE AUTOMATISCHE
SCHROBZUIGMACHINES

Krachtige machine, zachte methode - verwijdert met gemak het hardnekkigste vui l
Bona PowerScrubber 2.0 werkt met borstels die in tegengestelde richting draaien, terwijl

HANDGREEP & KABEL EENVOUDIG
De uitstekende kracht van de rubberen zuigbalken
laat geen waterresidu achter op de vloer

Snelle kabelconnector voor eenvoudige
kabelscheiding en het losmaken tijdens transport

de standaard automatische schrobzuigmachines/borstelmachines voor binnenshuis en de

MILDE REINIGING VOOR KWETSBARE VLOEREN
UITSTEKEND RESULTAAT

hogedrukreinigers voor buitenshuis in een circulaire beweging werken. De contra-roterende
techniek geeft aanzienlijk hogere druk en daardoor is het eindresultaat beter - een diepe
reiniging, maar toch mild voor het oppervlak. Voor gebruik op houten terrasvloeren laat
het regelmatige, diepe reinigingsproces geen sporen achter wat vaak wel kan gebeuren bij
hogedrukreinigers.
Het unieke ontwerp stelt de machine in staat
om tot vlakbij de muren te reinigen

ZICHTBAAR VLOEISTOFNIVEAU
Een transparante watertankdop voor het
eenvoudig controleren van het waterniveau

