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Klíčem k delší životnosti podlahy je pravidelné čištění 

a údržba. Bona nabízí řadu řešení pro čištění a 

údržbu olejovaných dřevěných podlah. Bona Oiled 

Wood Floor Refresher pro obnovení lesku, Bona 

Čistič na olejované podlahy pro čistotu a svěží vzhled 

a Bona Premium Microfiber Mop společně s utěrkou 

z mikrovlákna, pro snadnou aplikaci čističe nebo 

údržbového přípravku.

ŘEŠENÍ PRO  
SNADNOU ÚDRŽBU 

Bona Oiled Wood Floor Refresher

OBNOVENÍ  
LESKU PODLAHY 

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti 

inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření 

dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, 

jsme prostřednictvím dceřiných společností a 

distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí 

celého světa, což nám umožňuje být blízko našich 

zákazníků a řemeslníků. 

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému 

výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná 

řešení profesionálům, i majitelům dřevěných podlah.
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I vy se budete dlouho těšit s krásného výsledku nově 

naolejované dřevěné podlahy. Abyste si zachovali krásu 

vaší naolejované dřevěné podlahy, je zapotřebí ji pravi-

delně nasytit údržbovým olejem, aby si zachovala 

odolnost a lesk. Proto Bona vyvinula řadu řešení, která 

pomáhají udržovat původní krásu vašich podlah.

Osvěžovač Bona Oiled Wood Floor Refresher je určen 

pro opotřebované podlahy, pro obnovení původního 

lesklého vzhledu. Snadno se používá, stačí ho jen vylít 

na podlahu a nanést po celé ploše Bona utěrkou na 

mopu. Podlaha bude do hodiny suchá. Poskytuje také 

ochranu povrchu před rozlitými tekutinami. V případě, 

že je jen část podlahy opotřebované, je možné jej 

aplikovat lokálně.

VAŠE NOVÁ NAOLEJOVANÁ 
DŘEVĚNÁ PODLAHA

MOŽNÁ  
APLIKACE 
LOKÁLNĚ

VYLIJTE A 
APLIKUJTE 

MOPEM  

CHRÁNÍ  
PŘED  

TEKUTINAMI

BONA OILED WOOD
FLOOR REFRESHER

DOPORUČUJÍ 
PROFESIONÁLOVÉ  OD ROKU 1919

    SNADNÁ APLIKACE 

    DLOUHODOBÁ    
        OCHRANA POVRCHU 

    LOKÁLNÍ APLIKACE 

Bona je volbou profesionálů již více než 100 let. Nyní i 

vy máte možnost stát se profesionálem a dopřát 

špičkovou údržbu vašim naolejovaným dřevěným 

podlahám. Bona Oiled Wood Floor Refresher je 

obnovitelný, vyroben z přírodních olejů. Má velmi nízký 

obsah rozpouštědel, a tak nehrozí riziko samovznícení 

použitých utěrek po aplikaci oleje. Má vysoký obsah 

oleje a minimální obsah rozpouštědel, má nízký 

zápach, pro zdravé podlahy s dlouhodobou ochranou 

povrchu podlahy, pro obnovení lesku podlahy.

ÚDRŽBA
A OBNOVENÍ  
LESKU

OCHRANA POVRCHU

SNADNÁ APLIKACE

SNADNÉ POUŽITÍ 

1 HODINASCHNUTÍ


