
Bona Spray Mop
Makkelijk en efficiënt reinigen van vloeren
Houten vloeren - laminaatvloeren - harde vloeren, 
zoals tegels, pvc, graniet, keramiek, linoleum etc.

Over Bona
Sinds 1919 is Bona de pionier in 
onderhoudsproducten van de 
hoogste kwaliteit voor houten 
vloeren, zowel voor de vakman 
als voor de consument. De 
producten van Bona beschermen 
en onderhouden wereldwijd 
gerenommeerde vloeren in paleizen, 
musea, sportzalen, galerijen en 
woonhuizen.

GreenGuarD Certificaat
De reinigingsproducten van Bona 
dragen het GreenGuarD certificaat 
met betrekking tot de luchtkwaliteit 
binnenshuis. Ze zijn dus veilig, voor 
jou, jouw familie en jouw huisdieren. 
De GreenGuarD-certificering van 
uL environment streeft ernaar om de blootstelling aan 
chemicaliën te beperken door mensen in contact te brengen 
met gezondere producten die ze kunnen vertrouwen. 

Op www.bona.com vind je nog meer tips en adviezen voor 
het goed zorgdragen voor jouw houten vloer!

aanbevolen door Professionals sinds 1919

Zorgdragen voor jouw houten vloer

Vegen - Stoffen - Stofzuigen
Het is belangrijk je vloer indien nodig, maar wel regelmatig, 
te vegen of te stofzuigen. Gruis heeft nl. een schurend effect 
en zal de vloer krassen of beschadigen. Stof vervuilt de vloer 
en kan worden ingelopen. Gebruik de ultrazachte Bona 
Microfiber Dusting Pad (Stofpad) samen met de Bona Spray 
Mop om jouw vloer grondig schoon en stofvrij te maken.

Reinigen
Gelakte houten vloeren
Met de Bona Spray Mop reinig je een houten vloer op een snelle, 
gemakkelijke en efficiënte manier! Simpel Sprayen&Wissen! 
De blauwe microfiber Bona Cleaning Pad (reinigingspad) kan 
worden uitgespoeld in schoon water en is ook machinewasbaar 
(geen wasverzachter gebruiken). 

Geoliede houten vloeren
als de houten vloer geolied is, dan de versie ’Bona Spray Mop 
voor Geoliede Houten Vloeren’ gebruiken. Deze vloeistof is 
een speciale formule die tegelijkertijd reinigt én het geoliede 
oppervlak voedt/onderhoudt - 2 vliegen in 1 klap. nOOT: deze 
versie nooit gebruiken op gelakte houten vloeren.

Het onderhoud van gelakte houten vloeren
Bona Vloerpolish kan worden aangebracht op een gelakte 
houten vloer (niet op een geoliede houten vloer!) wanneer 
nodig om het oppervlak te onderhouden en om in de loop der 
tijd ontstane kleine krasjes te maskeren. Steeds eerst de vloer 
reinigen. Daarna de polish aanbrengen met de Bona Spray 
Mop en een Bona applicator Pad (refresherpad) voor een 
gemakkelijke en effectieve werkwijze.

En ook…bescherming van de vloer
Plaats goede schoonloopmatten om zand en vuil op te 
vangen, gebruik geschikte viltjes onder meubels, knip 
regelmatig de nagels van je huisdier.

Bona Meterkastkaart
Bona heeft een uitgebreide onderhoudsfolder in a4-formaat. 
Handig om centraal op te hangen. Vraag jouw parketzaak 
naar een exemplaar.

Bona Benelux BV - Nederland
Tel: 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Ook voor tegelvloeren

Ergonomisch
 handvat

Navulbare 
cartridge

Streeploos
 reinigen

Draaiende
 voet

>300x wasbaar

De Bona Spray Mop is verkrijgbaar bij
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IJD GROOT SUCCES!

Meer dan 4.500.000 Spray Mops verkocht



Breng het beste in jouw vloer naar boven!
regelmatig reinigen en onderhouden met de juiste 
producten is essentieel om de schoonheid van je vloeren te 
behouden maar ook om de levensduur ervan te verlengen.

Niet doen: stoomreinigen en de traditionele 
reinigingsmethodes zoals nat dweilen met een teveel aan 
water kunnen parket- en laminaatvloeren beschadigen. 
Multifunctionele reinigers en schoonmaakproducten zullen 
een dof residu nalaten.

Houten en andere harde vloeren 

De producten van Bona hebben een afgestemde formule 
om het beste naar boven te brengen in jouw vloeren. Kies 
uit ons uitgebreide assortiment voor houten of tegel- en 
laminaatvloeren. Je kunt vertrouwen op het wereldleidend 
merk in vloerreiniging om jouw vloeren als nieuw te houden.

Dankzij het bekroonde Bona Spray Mop & Cartridge systeem 
hoef je geen emmers meer te zeulen. Met een druk op de 
hendel spray je de vloeistof op de vloer en kan je direct 
beginnen met reinigen. 
De set bevat: Spray Mop, Microfiber Cleaning Pad, 850 ml 
Cartridge gevuld met Bona Vloer reiniger. 

•	 Veilig	voor	hout,	laminaat,	tegels	etc.
•	 Onnodig	na	te	spoelen
•	 Droogt	snel
•	 Geen	strepen	of	doffe	residu’s
•	 Navulbare	cartridge
•	 Herbruikbare,	wasbare	microfiber	pad
•	 Zonder	water	of	stoom
•	 Klaar	voor	gebruik,	hoeft	niet	verdund
    te worden
•	 Geen	batterijen	vereist

Bona Vloer reinigers & Polish & Toebehoren

Overige Harde Vloeren

Spray Mop
voor tegel & laminaat

navulling 4 L 
reiniger voor

tegel & laminaat

Spray Mop Cartridge 850 ml
reiniger voor 

tegel & laminaat

Polish 1 L
voor tegel & laminaat

Gelakte Houten Vloeren

Spray Mop
gelakte houten vloeren

Spray Mop Cartridge 850 ml
Houten Vloer reiniger

navulling 4 L 
Houten Vloer reiniger

Polish 1 L
voor gelakte houten vloeren

Geoliede Houten Vloeren

Spray Mop
geoliede houten vloeren

navulling 2,5 L 
reiniger voor 

geoliede houten vloeren

Spray Mop Cartridge 850 ml
reiniger voor 

geoliede houten vloeren

Toebehoren

reinigingspad
Bona Cleaning Pad

voor het reinigen

Stofpad
Bona Dusting Pad

voor het stoffen

refresherpad
Bona applicator Pad
polish aanbrengen
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