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Bona תכנית טיפולי הרצפה של
התשובות הנכונות לכל מצב של רצפת עץ

Silver



התשובות הנכונות לטיפול ברצפת עץ
"כיצד אוכל לשחזר את היופי של רצפת העץ שלי?"

בעלים פרטיים ומסחריים של רצפות עץ ברחבי העולם מבקשים תמיד למצוא את הדרך הטובה ביותר 
להחזיר לרצפה את יופייה המקורי. לא משנה אם מדובר בשדה תעופה או בבית פרטי, התשובה הנכונה 

לטיפול ברצפה תלויה במצב פני השטח ובסוג הרצפה. 

"הרצפה שלי בגימור שמן ווקס 
מלוכלכת ומוכתמת".

"הרצפה שלי בגימור שמן 
נשחקה לגמרי".

"הרצפה שלי בגימור לכה מתחילה 
להיראות עמומה וחסרת חיים".

תשובות ברורות לכל מצב של הרצפה 
תכנית טיפולי הרצפה של Bona מעניקה פתרונות ישירים שלהם יתרונות ברורים, גם לבעלי רצפות וגם 
לקבלנים. התכנית מעלה את הערך של טיפול ברצפה, לא רק באמצעות הדרכה כיצד לטפל בה בצורה 

הנכונה, אלא יותר מכול, איך לעשות את הדבר הנכון.



 Bona תכנית טיפולי הרצפה של
לאחר עשרות שנים של ניסיון וידע בעבודה מקרוב עם בעלי מקצוע בתחום רצפות עץ, Bona מעניקה לך 
כעת תשובה ברורה ופשוטה: תכנית טיפולי הרצפה של Bona, עם 3 סוגים שונים של טיפולים לצרכים 

השונים של רצפת העץ. 

שירותים בכל השלבים של מחזור החיים
ההצעה של Silver  ,Gold ו-Bronze מאפשרת מגע קרוב יותר בין בעל הרצפה ובין הקבלן. מודל ברור 
לטיפול ברצפת העץ במהלך מחזור החיים שלה. זאת הסיבה ש-Bona תומכת בך באמצעות תבנית 
של חוזה שירותים ושל מדריכי תחזוקה, כדי לפשט את התהליך לשני הצדדים. התוצאה היא רצפת עץ 

יפהפייה שמחזיקה מעמד לנצח!

•  שמירה על רצפה יפהפייה כל הזמן

•  מאריך את חיי הרצפה

•  מזעור זמן ההשבתה הכולל והעלויות

•  Bronze: ניקוי עמוק והגנה

•  Silver: ליטוש קל וחידוש הציפוי

•  Gold: ליטוש מלא ומשטח חדש

מחזור 
חיי 

הרצפה

טיפול 
Gold

טיפול 
Silver

טיפול 
Bronze

אחרי



 "מסעדה שיש בה רצפה בגימור שמן מלוכלכת – 
זוכה לחיים חדשים בטיפול Bronze תוך 4 שעות”



"משרד שיש בו רצפה שרוטה ומוכתמת – 
משוחזר באמצעות טיפול Silver, ומוכן בן לילה”



טיפול 
Bronze

ניקוי עמוק והגנה



להחיות ביעילות תוך השבתה קצרה
טיפול Bronze הוא דרך חדשה ויעילה לשמור על רצפה יפה, על ידי חידוש רצפת עץ עמומה תוך רגעים 
ספורים. החיאה מהירה זו מעניקה תוצאות מדהימות בין חידושי רצפות, וניתן ללכת על הרצפה כבר לאחר 

כחצי יום עבודה. 

 ,Bona Deep Clean Solution עם הנוסחה הייחודית Bona של PowerScrubber באמצעות מכונת
משטח העץ עובר ניקוי עמוק כך שגם הלכלוך הקשה ביותר, הטינופת וסימני העקבים הקשים ביותר יוסרו. 
לאחר מכן הרצפה מוכנה לשכבה טרייה של פוליש, שמן או Bona Wax Oil Refreshner, בהתאם לסוג 

הלכה. 

הרצפה תיראה כמעט כמו חדשה תוך שעות ספורות!

הנה דוגמה לתהליך:

מלא את ה-PowerScrubber של 
Bona Deep Clean Solution-ב Bona

נקה את הרצפה על ידי כיסוי האזור השתמש במברשות מתאימות
לפי סדר קווי

ברצפות בגימור שמן/שמן ווקס קשה, במידת הצורך, יישם שמן
Bona FlexiSand-השתמש ב

הרצפה זוכה לחיים חדשים ולמראה 
רענן.

הגנההכנה

מוכן 
תוך 
שעות

5 1234



טיפול 
Silver

ליטוש קל וחידוש הציפוי



שחזור לחיי רצפה ארוכים יותר

כאשר השכבה העליונה של החומר המגן על רצפת העץ מוכתמת מעט או שרוטה קלות, טיפול Silver יכול 
לשחזר אותה ביעילות ליופייה המקורי. זוהי חלופה מצוינת לחידוש מלא, בפחות זמן השבתה ובעלויות 

נמוכות יותר.

ידי הסרת שריטות  Bona בעלי הביצועים המעולים משמשים להכנת המשטח על  מלטשי היהלום של 
ושחיקות. המשטח המלוטש ניתן לציפוי מחדש עם Bona Traffic HD, המעניק לרצפה שכבה חדשה של 

הגנה עמידה, עם הידבקות מושלמת לשכבה שמתחת. 

שחזור היופי של הרצפה והארכת חייה מתבצעים כעת תוך לילה אחד! 

הנה דוגמה לתהליך:

ליטוש שטחי בעזרת מלטשי יהלום 
)גרעין 240(

יישום Bona Traffic HD באמצעות 
מרית ורולר

מלא את ה-PowerScrubber של 
Bona Deep Clean Solution-ב Bona

נקה את הרצפה על ידי כיסוי האזור השתמש במברשות מתאימות
לפי סדר קווי

הגנה חדשה ומרהיבה המוכנה 
לאתגרים חדשים

הגנההכנה

מוכן 
תוך 
לילה 

אחד

5 1234



טיפול 
Gold

ליטוש מלא ומשטח חדש



חידוש ליופי כולל
כאשר ברצפה יש פגמים חמורים או שהיא מצהיבה, יש עליה שריטות עמוקות והיא נראית חסרת חיים 
לחלוטין, טיפול Gold הוא הטיפול המומלץ. השימוש בטיפול Gold לא רק מעניק חידוש מלא ליופי הרצפה 

והגנה עליה, הוא גם פותח דלת לאפשרויות אינסופיות לשינוי המראה הכולל של הרצפה.

החידוש המלא כולל שיוף עד לחשיפת העץ באמצעות המגוון המקיף של מכונות הליטוש שלנו וחומרים 
לשחיקה בעלי ביצועים מעולים. באמצעות Bona Dust Care System  (DCS), כלי רב-עוצמה לשיוף 

נטול אבק לחלוטין, הבריאות והבטיחות מובטחות גם לבעלי מקצוע וגם לבעלי הרצפות. 

הרצפה המשויפת מקבלת כולה טיפול בשכבת Bona שמתאימה לדרישות המשטח. זה כמו לקבל רצפה 
חדשה לגמרי, עם אפשרויות אינסופיות!

הנה דוגמה לתהליך:

לטש עד לחשיפת העץ באמצעות 
שלושה גדלי גרעין ליטוש לפחות, 

לגימור חלק

מריחת שתי שכבות רציפות של לכה, יישום חומר יסוד על בסיס מים
להגנה מלאה על המשטח

ליטוש ביניים עדין לחיתוך סיבי העץ 
שהתרוממו

הגנההכנה

1234

רצפה חדשה לגמרי בגימור הרצוי - 
מט, מבריק או צבעוני

 מוכן 
 תוך 

2-4 ימים



חברת Bona, שהוקמה ב-1919, היא חברה חדשנית ומובילה בעולם עם מערכת ייחודית לטיפול ברצפת 
עץ. באמצעות חברות בת ומפיצים, יש לנו נוכחות מקומית ביותר מ-90 ארצות שונות, נוכחות זו מאפשרת 

לנו להיות קרובים ללקוחות ולאנשי המקצוע.

המחויבות ארוכת הטווח שלנו והתשוקה שלנו לרצפות עץ, מאפשרות לנו להציע תוצאות ארוכות טווח 
ועמידות, שממלאות את כל הצרכים של רצפת עץ למקצוענים ולבעלי רצפות העץ גם יחד. 
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Bronze טיפולSilver טיפולGold טיפול
משטח בגימור לכה:

ניקוי עמוק. ניקוי באמצעות PowerScrubber. יישום 
אופציונאלי של פוליש.

משטח בגימור שמן:
באמצעות  עמוק  ניקוי  שמן.  של  חוזרת  מריחה 

PowerScrubber, ולאחר מכן יישום שמן לתחזוקה.

משטח בגימור ווקס קשה:
ניקוי עמוק. ניקוי באמצעות PowerScrubber, יישום 

.Bona Wax Oil Refresher

משטח בגימור לכה:
וציפוי  יהלום  מלטשי  בעזרת  ליטוש  חוזר.  ציפוי 

.Traffic HD-ב

משטח בגימור שמן:
באמצעות  עמוק  ניקוי  שמן.  של  חוזר  יישום 
מלטשי  באמצעות  שטחי  ליטוש   .PowerScrubber

יהלום, ולאחר מכן יישום שמן לתחזוקה.

משטח בגימור ווקס קשה:
וציפוי  יהלום  מלטשי  בעזרת  ליטוש  חוזר.  ציפוי 

.Bona Hard Wax Oil-ב

משטח בגימור לכה:
חידוש מלא. כולל ליטוש עד לחשיפת העץ וטיפול חוזר 

בלכה.

משטח בגימור שמן:
חידוש מלא. ליטוש עד לחשיפת העץ. 

.Craft Oil מריחת

משטח בגימור ווקס קשה:
חידוש מלא. כולל ליטוש עד לחשיפת העץ וטיפול חוזר 

בשמן ווקס קשה.


