
Bona Spray Mop
Nasprejujte - utrite - hotovo

ODPORÚČAJÚ PROFESIONÁLI OD ROKU 1919



Prinášame to 
najlepšie vaším 
podlahám!

Špeciálne vyvinutý Bona Spray Mop poskytuje 
jednoduchý, bezpečný a efektívny čistiaci proces pre 
všetky typy podláh. V kombinácii s čistiacim pros-
triedkom Bona a utierkou z mikrovlákna poskytuje 
efektívne čistenie podláh a odstráni až 99% baktérií 
na podlahe.

• Bezpečný pre podlahy, rodinu a zvieratá
• Nezanecháva žiadne zvyšky nečistôt
• Znovu doplniteľná náplň
• Utierky z mikrovlákna je možné oprať v práčke
• Jednoduché čistenie, žiadne šmuhy
• Pripravené na okamžité použitie
• Rýchlo-schnúci systém
• Certifikácia Greenguard



Bona Spray Mop – 
kompletná čistiaca 
sada!
Pravidelné čistenie a údržba správnymi 
prípravkami je nevyhnutná na udržanie 
krásy podláh a predĺženie ich životnosti.

Čistenie parou a tradičnými metóda-
mi mokrého čistenia môže poškodiť 
drevenú podlahu. Použitie nadmerné-
ho množstva vody na čistenie môže 
spôsobiť deformáciu dreva, zvlnenie 
alebo zašedivenie.  Univerzálne čistiace 
prostriedky a saponáty často zanechá-
vajú matné stopy. 

Drevo a tvrdé podlahy 
Bona produkty sú špeciálne vyvinuté 
tak, aby priniesli to najlepšie na vaše 
podlahy. Vyberte si z nášho sortimentu 
pre drevené podlahy alebo podlahy, 
ako sú kamenné, dlaždice a laminátové 
podlahy.  

Bona je popredným odborníkom  
na údržbu a starostlivosť o podlahy.  
Môžete sa spoľahnúť na to, že vaše po-
dlahy budú vyzerať takmer ako nové.

Doplniteľná náplň

Jemný rozprašovač

Otočná hlava mopu

Utierku možno prať

Bona utierky

Bona Spray Mop obsahuje: 
• Bona Spray Mop
• Náplň 850 ml Bona Čistič na parkety / Bona Čistič  
     na laminátové podlahy a dlaždice 
• Utierku z mikrovlákna Bona Cleaning Pad



Náš sortiment

Lakované drevené podlahy

Naolejované drevené podlahy

Kameň, dlaždice, laminátové podlahy

Utierky a mopy



Staráme sa o vaše 
drevené podlahy

Prach 
Prach a nečistoty sú ako brúsny 

papier na povrchu podlahy a môžu 

spôsobiť škrabance. Použite nášu 

utierku Bona Dusting Pad z mik-

rovlákna a Bona Mop a dôkladne 

odstráňte nečistoty.

Čistenie
Bona Spray Mop pre najúčinnejší 

spôsob, ako čistiť podlahy! Je to tak 

jednoduché!  Nasprejujte na podlahu a 

utrite nečistoty!  Je to rovnako účinné 

pre lokálne čistenie ako aj pre dôkladné 

čistenie. Naše jemné čistiace prostried-

ky v kombinácii s čistiacou utierkou z 

mikrovlákien Bona Cleaning Pad sú 

rýchloschnúce, nezanechávajú žiadne 

šmuhy a žiadne zvyšky nečistoty.

Údržba 
Leštenky a osviežovače môžu byť 

použité podľa potreby pre údržbu 

povrchu podlahy a predĺženie času 

medzi renováciami. Dodávajú lesk 

na podlahu a chránia povrch  

podlahy pred opotrebovaním

Dôležité! Použite rohože pre zachytenie nečistôt a kamienkov 

pred prednými dverami domu. Chráňte nohy nábytku podložkami 

a pravidelne strihajte pazúriky svojim štvornohým mazlíčkom. 



Bona CR, spol. s r.o.
tel: +420 211 153 340 
www.bonaspraymop.sk

O spoločnosti Bona 
Firma Bona so sídlom vo Švédsku, vyrába od roku 1919  
vysokokvalitné  výrobky pre starostlivosť o podlahy. Pro-
fesionálne  produkty Bona na povrchovú úpravu a údržbu 
drevených podláh poskytuje ochranu povrchu drevených 
podláh v palácoch, galériách a športových arénach po 
celom svete.

Víťazná kombinácia 
čistých podláh

Bona porazil 11 európskych kon-
kurentov v roku 2015 pri testovaní 
najlepšieho produktu na čistenie 
drevených podláh.  

Test tretej strany dokázal, že bona čistiaci systém môže 
odstrániť bežné nečistoty v domácnosti lepšie ako popredné 
európske značky konkurentov, a tiež demonštruje vynikajúce 
odstránenie nečistôt. Všetky testy ukazujú, že kombinácia 
tkaniny z mikrovlákna našej utierky Bona Cleaning Pad a 
čistiaceho prostriedku Bona čistič na parkety je víťaznou  
kombináciou čistých podláh.

Wood Floor Cleaner
+

Microfiber 
Cleaning Pad

BEST IN TEST

ODPORÚČAJÚ PROFESIONÁLI OD ROKU 1919

Otestovali sme nový mop a čističe.
Odstráni 99% baktérií z podlahy!
Testovali sme kvalitu čistenia na rôznych podlahách 
pomocou Bona mopu a podlahových čističov.
Ako dopadli testy v nezávislom laboratóriu si môžete prečítať 
na www.bonaspraymop.sk.


