
Bona Spray Mop
Eenvoudig uw houten vloer reinigen

Ook geschikt voor harde vloeren zoals tegels, 

laminaat, pvc, graniet, keramiek, linoleum etc.

Bona - experts in houten vloer behandeling sinds 1919

Enkele simpele tips om schade aan uw 
houten vloer te voorkomen

•	  Houten vloeren niet reinigen met een natte mop. 

  Te veel water kan de vloer laten zwellen, kromtrekken of 

grijs laten worden. 

•	  Gebruik geen was, zeep of overige huishoudelijke reinigers 

op gelakte houten vloeren. Dit kan de vloerlak dof maken. 

•	  Laat zand en vuil niet ophopen. Het kan als schuurpapier 

werken; schurend effect op de vloerlak, maakt de vloer dof 

en veroorzaakt krassen.

•	  Regelmatig de vloer stofzuigen of vegen. Wekelijks wordt 

aanbevolen. Bij huisdieren dagelijks of om de dag.

•	  Gemorste vloeistoffen e.d. direct verwijderen met de 

Bona Spray Mop en professionele Bona Reiniger.

•	  Matten bij buitendeuren plaatsen om zand en vuil op te 

vangen. Gebruik kleden in druk belopen gangpaden, bij 

trappen en doorgangen. Vermijd kleden met rubberen en 

niet-ventilerende rug. 

•	  Gebruik beschermende viltjes onder meubelen.

•	  Zet plantenpotten niet direct op de houten vloer, maar 

gebruik het liefst een (verrijdbare) plantentrolley.

•	  De nagels van uw huisdier kunnen kleine krasjes 

veroorzaken die gemaskeerd kunnen worden met een 

goede polish. Vraag advies aan uw parketspecialist.

De Bona Spray Mop is verkrijgbaar bij

Het renoveren van uw oude houten vloeren
Ondanks regelmatig onderhoud is een houten vloer 

uiteindelijk toe aan een renovatiebeurt. Dit houdt in dat de 

vloer moet worden kaalgeschuurd en opnieuw worden 

voorzien van een beschermlaag. Bona biedt u het Bona 

System – een compleet assortiment met producten die op 

elkaar zijn afgestemd, om uw houten vloer mooi te houden 

gedurende zijn gehele levensduur. De onderhoudsproducten 

uit deze folder zitten in het Bona System.

Ook voor het renoveren van vloeren hebben wij een compleet 

assortiment: schuurmachines, schuurmateriaal, een breed 

scala van watergedragen lakken, olie, kleurmiddelen – zowel 

voor de professionele gebruiker als voor de consument.

Nu kunt u uw vloer renoveren zonder stof
Stof is altijd een probleem geweest bij het schuren van houten 

vloeren. Bona heeft een volledig nieuwe en revolutionaire 

techniek voor het stofvrij schuren. Vraag de parketzaak naar 

het stofvrij schuren met het Bona Dust Care System en u kunt 

het vervelende en lastige stof in huis voorkomen. Ook beter 

voor de gezondheid!

Voor meer informatie bezoek www.bona.com/stofvrijschuren

Bona Gecertificeerd Vakman
De Bona Gecertificeerd Vakman schuurt

ook stofvrij. Zie alle informatie op

www.bona.com/bgv

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6

2031 BG  Haarlem

www.bona.com/onderhoud

bona.nl@bona.com

GROOT SUCCES IN AMERIKA!

Meer dan 2.000.000 Spray Mops verkocht



Houd uw houten vloer mooi
Regelmatig onderhoud is dé sleutel om uw houten vloer de 

komende jaren mooi te houden. Het reinigen van houten 

vloeren was altijd een klus op zich. De traditionele manier is 

het gebruik van een mop en een emmer met een algemeen 

schoonmaakmiddel vermengd met water. Nu niet meer! 

Met de Bona Spray Mop is het simpelweg sprayen en wissen.

Omdat hout anders is dan andere vloermaterialen, heeft 

het speciale reinigings- en onderhoudsproducten nodig om 

mooi te blijven. Bona heeft het complete antwoord: het Bona  

onderhoudsassortiment, gebaseerd op Bona’s meer dan 

95 jaar ervaring met het onderhoud van houten vloeren.

Professionele parketteurs, schoonmaakbedrijven en archi-

tecten vertrouwen op onze producten omdat ze speciaal 

ontwikkeld zijn voor houten vloeren. De Bona Spray Mop 

stelt u in staat om uw houten vloer in een handomdraai te  

reinigen en te onderhouden. 

Ergonomisch en eenvoudig in gebruik. De Bona Spray Mop 

is snel te monteren en de speciaal ontwikkelde cartridge kan 

snel worden nagevuld met Bona Houten Vloer Reiniger. Door 

de draaibare voet kunt u zelfs de moeilijkste plaatsen bereiken 

waar traditionele mops niet bij kunnen.

Bona Houten Vloer Reiniger beschermt en verzorgt uw houten 

vloer. Het verwijdert vlekken, vuil en vet zonder dat er strepen 

achterblijven. Omdat water houten vloeren kan beschadigen, 

reinigt de milieusparende formule van de Bona Houten Vloer 

Reiniger zonder water.

•	Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren

•	Ook een versie Bona Spray Mop Tegel- & Laminaatvloeren: 

   voor laminaat, tegels, keramiek, pvc, linoleum, graniet etc.

•	Ergonomisch ontwerp

•	Navulbare cartridge

•	Eenvoudige reiniging zonder restanten of strepen

•	Milieusparende, pH-neutrale reiniger

•		Draaibare voet zodat zelfs de moeilijkste plaatsen kunnen 

worden bereikt

•		Na montage altijd gebruiksklaar

•	Machinewasbare	microvezel	Cleaning	Pad

Andere producten van Bona

Alles wat u nodig heeft om aan de slag te gaan

Compleet in een startpakket

Versie voor houten vloeren en een versie voor

Tegel- & Laminaatvloeren en overige harde vloeren

•	 Bona Spray Mop

•	 Bona Houten Vloer Reiniger of Bona Tegel- & Laminaat

    Reiniger in Cartridge 0,85 liter

•	 Bona Microvezel Cleaning Pad

Alle artikelen worden ook los verkocht.

De Bona Houten Vloer Reiniger cq. de
Bona Tegel- & Laminaat Reiniger is
ook verkrijgbaar als navulling in een
can van 4 liter. 

Bona Stofpad

Verwijdert efficiënt stof van het oppervlak. Door zijn elektro-

statische eigenschappen hecht stof zich vast aan de pad.

Bona Onderhoudsproducten

Bona Houten Vloer Refresher is een onderhoudsmiddel 

voor  gelakte houten vloeren. Het doet een gekrast en dof 

oppervlak herleven door een nieuw gelakte uitstraling en 

het verlengt de bescherming tegen slijtage. Bona Tegel- en       

Laminaat Polish geeft een langdurige glans aan doffe opper-

vlakken.

Ook geschikt voor overige harde vloeren


