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Bona Borstel Technologie
Bona SupraFlex - Borstelen tot aan de rand
Voor het schuren en borstelen van hoeken en kanten
Flexibel en eenvoudig schuurpads en borstels wisselen
Ideaal voor trappen en kleine ruimtes, plinten en radiatoren

www.bona.com/nl/kantenborstelen

Schuren

Bona SupraFlex
Borstelen tot aan de rand
Bona SupraFlex, een alles-in-1 schuurmachine. Zowel geschikt
voor het schuren als voor het borstelen van houten vloeren
en andere ondergronden - Bona SupraFlex is dé perfecte
schuurpartner van de Bona Power Drive NEB, speciaal voor
moeilijk te bereiken plekken.

Dé ideale schuurpartner

Krachtig en flexibel

Bona SupraFlex is de ideale partner en ondersteunt alle functies

Met zijn krachtige 1400 W motor beschikt de Bona SupraFlex

van de Bona Power Drive NEB. Van het schuren tot op kaal

over een traploze snelheidsregelaar voor gemakkelijke snelheids-

hout, tot fijnschuren en borstelen voor creatieve effecten, dit

aanpassing, evenals gereduceerd geluid. Door de lage hoogte

hoogwaardige kantengereedschap biedt unieke 2-dimensionale

zijn moeilijk bereikbare plekken gemakkelijk te bewerken. Door

kleur- en borsteleffecten, helemaal tot aan de rand.

de M14 accessoireklemmen met een simpele draai eenvoudig
schuurpads wisselen met de borstels Bona Cup Brushes.

Krachtige prestatie tot aan de rand

Extra’s
De Bona SupraFlex wordt geleverd in een handige “Bona
by Flex” kunststof koffer, inclusief een stofring en een Velcro
schuurpad. Door de stofring eenvoudig aan te sluiten op
de Bona DCS 70 of DCS 25 om gezonder stofvrij schuren
mogelijk te maken.
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Draaibare kop - met een snelle klik maakt het eenvoudig om dicht
bij muren en op moeilijk bereikbare plekken te komen

Eenvoudige stappen kanten schuren
en borstelen

Noot
Gebruik de laagste snelheid voor optimale controle bij het
borstelen van randen met de Bona SupraFlex.

Volg Bona’s aanbevolen schuur- en borstelvolgorde
voor de beste resultaten.

Grof schuren

Medium schuren

Korrel
50

Korrel
80

Bona 8700

Bona 8300

Borstelen

Borstelen

Fijnschuren

Korrel
80
Metal brush
Cup brush 80/120

Nylon brush
Cup brush 120

Bona Diamond
Abrasives

AMF 100000

Bona SupraFlex
Krachtige 1400 W schuurmachine voor het én schuren én borstelen
van houten vloeren.
Kanten borstelen: in combinatie met de Metal en Nylon Cup brush
Kanten schuren: in combinatie met relevante schijven uit het Bona
Schuurmateriaal Assortiment

ASF100100 /100200

ASF 100300

Metalen kantenborstel voor het wegborstelen van het zachte hout
tussen het harde hout:
Komborstel op de Bona Supraflex 80 en 120 mm diameter

Nylon borstel voor het gladmaken van het houten oppervlak na het
metaal borstelen:
Komborstel op de Bona SupraFlex 120 mm diameter

Komborstel Metaal
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Komborstel Nylon

Passie voor Houten Vloeren
Sinds de oprichting in 1919 is Bona nu 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
50 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.
Door onze lange verbintenis en passie voor houten vloeren, kunnen wij langdurige
en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren,
ongeacht wat de vloer nodig heeft.
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