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produkt typ / barva balení objednací číslo jednotka

Bona ES 200  
mat

Bona ES200 je 2-složkový polyuretanový lak založený na vodní bázi. Bona ES200 
slouží pro dlouhodobou ochranu povrchu pružných podlahových krytin v silně 
zatěžovaných průmyslových prostorech. Bona ES200 má nežloutnoucí složení. 
Nanesený lak minimalizuje zadržování nečistot a tím zjednodušuje každodenní 
čištění.

mat 10 kg ES200623001 kilogram

Bona ES 200 
Colour mat 

Bona ES200 COLOUR je 2-složkový polyuretanový lak na vodní bázi, z nové řady 
Bona Elastic System. Bona ES200 COLOUR slouží pro dlouhodobou ochranu 
elastických podlah v silně zatěžovaných průmyslových prostorech. Bona ES200 
COLOUR se používá jako barevný základní nátěr před aplikací bezbarvého laku. 
Bona ES200 COLOUR je nežloutnoucí a je k dispozici v široké škále barev RAL a 
NSC.

mat / cenová kat. 1 1,25 kg ES203613001 kilogram

mat / cenová kat. 1 5 kg ES203613002 kilogram

mat / cenová kat. 1 10 kg ES203613003 kilogram

mat / cenová kat. 2 1,25 kg ES203614001 kilogram

mat / cenová kat. 2 5 kg ES203614002 kilogram

mat / cenová kat. 2 10 kg ES203614003 kilogram

mat / cenová kat. 3 1,25 kg ES203614001 kilogram

mat / cenová kat. 3 5 kg ES203614002 kilogram

mat / cenová kat. 3 10 kg ES203614003 kilogram

Povrchová úprava
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produkt typ / barva balení objednací číslo jednotka

Bona ES Creative Chips Bona ES Creative Chips jsou jemná plastová zrna, která se používají při renovaci 
podlah. Opticky naruší plochu.

sůl&pepř     1 kg ES206013001 kilogram

černá&bílá      1 kg ES206013002 kilogram

Terramix 1 kg ES206013003 kilogram

Bona ES 100 Bona ES100 je ochraná vrstva na vodní bázi, vyvinutá speciálně pro první ošetření 
nově položených pružných podlahových krytin, sloužící k okamžité aplikaci. Bona 
ES100 je vylepšen odolným polyuretanem pro lepší ochranu povrchu. Bona 
ES100 lze také použít k renovaci elastických podlah v případě, když kompletní 
rekonstrukce není možná.

polomat 10 kg ES100324001 kilogram

lesk 10 kg ES100024001 kilogram

Bona ES 200 tužidlo  

250 g ES205007001 gram

1 kg ES205013401 kilogram

2 kg ES205014002 kilogram

Bona ES Anti Slip Powder Bona ES Antislip Powder je strukturovaný prášek pro zvýšení protiskluznosti 
Bona ES200 HD. Při použití tohoto prášku splníte normu DIN 51130 třídu protis-
kluzu R10.

1 kg ES204013001 kilogram

Bona Elastic System

3



produkt typ / barva balení objednací číslo jednotka

Bona ES Copper Disc  
150 mm

Bona ES Copper Disc je brousící kotouč pro dokonalé odstranění původního 
nátěru. Zrnitost P 60 a 80.

60 4 AA15004060 kus

80 4 AA15004080 kus

Bona ES Diamond Disc 
150 mm

Bona ES Diamant je nejostřejší a nejtvrdší brousící materiál pro rychlé a kvalitní 
vybroušení.

80 8 AAS472000808 kus

120 8 AAS472001208 kus

240 8 AAS472002408 kus

Bona ES  
Intermediate-Pads
150 mm

Bona Intermediate pad je pěnová podložka pro vyrovnání nerovností brusiva. 
Snižuje nerovnoměrné vybroušení. Upevnění na suchý zip zaručuje snadnou a 
rychlou výměnu kotoučů. Určeno pro Bona Diamantové brusivo.

4 AAS472200008 kus

Broušení 
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produkt balení objednací číslo jednotka

Bona ES Cleaner Bona ES Cleaner je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící prostředek. 
Je obzvláště vhodný pro běžné čištění elastických podlah ošetřených produkty 
Bona Elastic System. Bona ES Cleaner je určen jak pro každodenní čištění, tak i 
k odstranění intenzivního znečištění (dodržujte doporučené dávkování). Bona ES 
Cleaner je vhodný také do automatických čistících systémů.

5 l ES700020001 litr

Bona ES
Deep Clean Solution

Bona ES Deep Clean Solution je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící 
prostředek, vyvinutý speciálně pro odmaštění elastických podlah před aplikací 
produktů Bona Elastic System. Díky speciálnímu složení je obzvláště vhodný pro 
rozpouštění nepoddajné nečistoty a zbytků čistících a ochranných produktů.

10 l ES650024001 litr

Údržba / čištění 

Bona Elastic System
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Nářadí & příslušenství 

produkt balení objednací číslo jednotka

Bona ES váleček 

10 cm AT31008000 kus

25 cm AT31008001 kus

40 cm AT31008002 kus

Bona držák válečku 

10 cm AT31004000 kus

Bona držák válečku modrý

25 cm AT31014001 kus

Bona ES držák válečku 

40 cm AT31008012 kus
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produkt balení objednací číslo jednotka

Bona ES kbelík

1 kus AT31008031 kus

Bona kbelíková kolečka 

4 kusy AT31008030 kus

Bona jednorázové návleky

10 párů AT33052000 pár

50 párů AT33051000 pár

Bona Elastic System

7



produkt objednací číslo jednotka

Bona FlexiSand 1.9 Bona FlexiSand 1.9 je výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými 
unášeči pro různé druhy podlahářských prací, jako například broušení až na holé 
dřevo, střední broušení a vyhlazování betonu. Díky výkonnému 1.9 kW motoru 
a  silné konstrukci pracuje snadno a rovnoměrně i při těžkých zakázkách. Bona 
FlexiSand 1.9 je kompatibilní s Bona Power Drive (ozubený talíř s rotačními disky,  
který umožňuje výkonné broušení všemi směry až na holé dřevo. Pro odsávání 
prachu je Bona Flexisand 1.9 kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Contain-
ment System).

Technická data: 
230 V, výkon 1.9 kW, hmotnost 45 kg

Ø 407 mm AMO310002 kus

Bona Power Drive Bona Power Drive je spřevodovaný unašeč pro broušení holého dřeva. Odstraní 
staré laky a barvy  - přitom dokonale hladce vybrousí povrch.

Technická data:
kompatibilní s Bona Flexisand 1.5 a 1.9
4 Unašecí pady: 150 mm
hmotnost: 6,7 kg
rozměr: 410 x 410 x 93 mm

Ø 407 mm 4 x Ø 150 mm ASO312540 kus

Bona DCS 70 Bona  DCS  70  je  výkonný  vysavač  pro  zcela  bezprašné broušení. Jeho 
dvoustupňová cyklonová separace a jedinečná konstrukce filtru účinně zachy-
cuje prach uvnitř stroje. Stroj je jednoduše přenosný a snadno  připojitelný  k 
vaší brusce, tím  vám  pomůže  udržet  vaše  pracovní prostředí čisté a zároveň 
usnadňuje práci.

Technická data: 
pro bezprašné broušení všech druhů dřevěných podlah.
hmotnost:  43 kg
rozměr: 800 x 600 x 1150 mm
kapacita prachového pytle: 80 litrů
motor: 1400 W, 230 V, 10 A
délka hadice: 7,5 m včetně připojovacích adaptérů pro všechny brusky Bona / 
Bona KT 

AMO530005 kus

Brusky & příslušenství 
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9

produkt balení objednací číslo jednotka

Bona Power Scrubber Bona Power Scrubber je kompaktní, výkonný čistící stroj pro čištění všech typů 
podlah v interiéru a extriéru. Čistič Bona Deep Clean Solution odstraní nejodolnější 
nečistoty a špínu z dřevěných podlah jednoduše a rychle. Dva protiběžné válcové 
kartáče čistí do hloubky a poradí si i s nerovnou, kartáčovanou podlahou.

Technická data: 
výkon motoru: 1900 W
napájení: 220 – 240 V / 50 Hz
hmotnost: 30 kg
kartáč: 2 x 400 mm jemný bílý nylon
počet rotací za minutu: 1100
množství roztoku: 10 litrů
využití nádrže: 10 litrů
rozměr: 520 x 470 x 300 mm

AM400201100 kus

Bona Power Scrubber
zelený jemný kartáč

Zelený jemný kartáč s lehce brousícím efektem pro broušení elastických podlah.

AS3647622520 kus

Bona držák válce Bona držák válce Maroon. Použítí v kombinaci s válcem Maroon.

AS3647622280 kus

Válcový kartáč Maroon Válcový kartáč Maroon s povrchem Scrad pad. Tento povrch obsahuje jemné 
brousící částečky. Ideální pro hloubkové čištění elastických podlah.

AS3686356910 kus

Bona Superpad Bona Superpad 407 mm, tlouštka 25 mm.

407 mm AA69054000 kus
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