
הדרך לפרקט מושלם
מתחילה כאן...

Bona סדרת מוצרי טיפוח הפרקט של

±π±π Ê‡Ó ıÚ ˙ÂÙˆ¯Ï ÌÈÁÓÂÓ‰ ≠ BONA



בחברת  לנו  שנה, שמנו  כמעט מאה  לפני  בשבדיה,  מאז הקמתה 
Bona למטרה, לספק לכם, האוהבים ויודעים להעריך את יופיה 
ואיכותה של רצפת עץ מושלמת, את מגוון הפתרונות הרחב ביותר 
להקמה ותחזוקה של רצפות עץ. מחוייבות ארוכת השנים, יחד עם 
שאיפה בלתי נלאית לחדשנות ומצויינות, מביאות אותנו לשיפור 
מתמיד של מוצרינו. בין אם עבור המקצוענים בענף ובין אם עבור 

המשתמש הביתי.

כי  ובבטחון  בגאווה  לומר  יכולים  אנו  ארוכה,  כה  דרך  כברת  אחרי 
ויפה לאורך  Bona, תעניק לכם רצפת עץ עמידה  בחירה במוצרי 

שנים ארוכות. וזוהי התחייבות!

על  הנשענת  בתחומה,  מובילה  בינלאומית  חברה  הינה   Bona
רשת מסועפת ויציבה של חברות בת ומפיצים מורשים, בלמעלה 
משבעים מדינות ברחבי העולם. אלו מספקים את מגוון מוצרינו, 
נותנים שירות ותמיכה מקצועית ומחזקים אותנו במטרתנו: להביא 
למיצוי מירבי את שלל היתרונות הקיימים ברצפות העץ. זהו עצם 

קיומנו, דרך החשיבה שלנו והמצפן המתווה את דרכנו.

כיאה לחברה מובילה בתחומה, שוקד צוות המחקר המנוסה של 
Bona ללא הרף, על פיתוח ומציאת פתרונות חדשניים להתקנה, 
תקני  בכל  העומדים   ,Bona מוצרי  עץ.  רצפות  ושיקום  תחזוקה 
את  לך  מבטיחים  בעולם,  ביותר  המחמירים  והאיכות  הבטיחות 
התוצאה הטובה ביותר. כל פתרון שאנו מפתחים ב Bona, נועד 
של  רחבה  בקשת  נוסף  נדבך  להוות  ומאידך  עצמו  בפני  לעמוד 
מוצרים המשלימים אחד את השני כפסיפס ונותנים מענה מושלם 

לדרישות המשתנות בתחום.

˙ÂÎÈ‡Ï ˙Â·ÈÈÂÁÓ
Æ˙ÂÓÏ˘Ï ‰ÙÈ‡˘Â



˙ÂÁÈ˘˜ ˙ÂÙˆ¯Ï ÈÂ˜È ÒÈÒ¯˙

£  התרסיס פותח במיוחד לניקוי לרצפות 
קשיחות (פרקט למינציה, אריחים, 

לינולאום וויניל)
התרסיס מוכן ונוח לשימוש  £

הופך את הניקוי היומי לקל ביותר  £

£  מתאים לשימוש בבתים פרטיים או 
במבני ציבור

£  מותאם לשימוש עם מרענן הרצפות
Bona של

£  התרסיס מכיל 1 ל’ - ניתן להשיג מיכל 
מילוי חסכוני של 4 ל’

˙ÂÁÈ˘˜ ˙ÂÙˆ¯Ï ÈÂ˜È ˙Î¯Ú

ערכת הניקוי המושלמת לרצפות קשיחות 
(פרקט למינציה, אריחים, לינולאום וויניל). 

מכילה: ראש אחיזה לפד ניקוי, מוט המורכב 
מ-4 חלקים פד ניקוי מיקרופיבר רחיץ 

ומיכל תרסיס ניקוי לרצפות קשיחות 1 ל’

˙ÂÁÈ˘˜ ˙ÂÙˆ¯ ÔÚ¯Ó

£  ציפוי על בסיס מים מותאם במיוחד 
לתחזוקת רצפות קשיחות (פרקט 
למינציה, אריחים, לינולאום וויניל)

£  מצויין לטיפול ברצפות המראות סימני 
דהייה או שחיקה

מחזיר לרצפות את יופיין הטבעי  £

£  מגביר את הברק ומחדש את המראה 
של רצפות קשיחות ישנות

ıÚ ˙ÂÙˆ¯Ï ÈÂ˜È ˙Î¯Ú

ערכת הניקוי המושלמת לרצפות 
עץ. מכילה: ראש אחיזה לפד ניקוי, 
מוט המורכב מ-4 חלקים, פד ניקוי 

מיקרופייבר רחיץ ומיכל תרסיס ניקוי 
לרצפות עץ במיכל של 1 ל’

ıÚ ˙ÂÙˆ¯Ï ÔÚ¯Ó

£  ציפוי על בסיס מים, מותאם במיוחד 
לתחזוקת רצפות בגימור לכה ללא 

וקס
£  מצויין לטיפול ברצפות המראות 

סימני דהייה או שחיקה
£  מחזיר לרצפות העץ את יופיין הטבעי

£  מגביר את הברק ומחדש את 
המראה של רצפות עץ ישנות

ıÚ ˙ÂÙˆ¯Ï ÈÂ˜È ÒÈÒ¯˙

£  חומר ניקוי שפותח במיוחד 

לרצפות עץ אטומות
מוכן ונוח לשימוש  £

בעל דרגת PH נייטרלית  £

£  הופך את הניקוי היומי לקל ביותר 
מבלי לפגוע בעץ או בלכה

£  מתאים לשימוש בבתים פרטיים 
ובמבני ציבור

£  מתאים לשימוש גם ברצפות עץ 
שטופלו בווקס או בשמן

£  מותאם לשימוש עם מרענן 
Bona לרצפות עץ של

£  התרסיס מכיל 1 ל’ - ניתן להשיג 
מיכל מילוי חסכוני של 4 ל’

ÌÚ ÛËÂ˘ ÏÂÙÈË
Bona Floor Care

משפחת Bona Floor Care כוללת מוצרים המאפשרים 
לשמור על המראה הנהדר של רצפות העץ לאורך שנים.



ÌÈË˜¯Ù ‰˜Ó (מרוכז)

‰ÎÏ ¯ÂÓÈ‚· ÌÈË˜¯ÙÏ

£  מיועד לניקוי רצפות עץ ושעם 
בגימור לכה

£  מתאים לשימוש בבתים פרטיים 
ובמבני ציבור

בעל דרגת בסיסיות מתונה  £

קל ונוח לשימוש  £

ÌÈË˜¯Ù ‰˜Ó (מרוכז)

ÔÓ˘ ¯ÂÓÈ‚· ÌÈË˜¯ÙÏ

£  מיועד לרצפות עץ שעברו
טיפול בשמן

£  מתאים לשימוש בבתים פרטיים 
ובמבני ציבור

בעל דרגת בסיסיות מתונה  £

£  מחזיר חלק מהשמנוניות
לפני השטח

קל ונוח לשימוש  £

ÌÈË˜¯ÙÏ ˘ÈÏÂÙ

מיועד לרצפות עץ בגימור לכה  £

£  קל ונוח לשימוש, שומר על 
הרצפה ומעניק תוצאה יפה 

ואחידה
הגנה מושלמת לאורך זמן  £

£  עמידות גבוהה בפני שריטות 
וסימני שחיקה

לבחירתכם, גימור מט או מבריק  £

˘ÈÏÂÙ ¯ÈÒÓ

מיועד להסרת פוליש מפרקטים  £

£  מתאים לשימוש בבתים פרטיים 
ובמקומות ציבוריים

מיועד לרצפות עץ בגימור לכה  £

קל ונוח לשימוש  £

Bona Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ È¯ÓÂÁ
בעזרת טיפול נכון משתבחים המראה והאיכות של רצפות 
העץ עם הזמן. כל מוצרי Bona מתאימים לשימוש בבתים 

פרטיים ובמבני ציבור כאחד ומצטיינים בקלות ונוחות שימוש 
ובשמירה על מראהו של העץ לאורך שנים.

 ÌÈË˜¯Ù ÔÚ¯Ó

£  מיועד לרצפות עץ בגימור לכה

£  מתאים לשימוש בבתים פרטיים 
ובמבני ציבור

£  מבוסס פוליאורתן, תכונה 
המקנה יכולת הגנה ללא תחרות

אינו מכיל חומרי ווקס  £

 DIN 18 032 עומד בדרישות תקן  £
למניעת החלקה



ÌÂ˘ÈÈÂ ÈÂ˜ÈÏ ÌÈ„Ù ˙¯„Ò
הפדים מיוצרים מחומרים איכותיים ועמידים, מיועדים 

לשימוש רב פעמי וניתנים לניקוי. הפדים נצמדים במגע קל 
לראש אחיזת הפדים הייעודי של Bona מופ, בעזרת צמדנים 

דמויי וולקרו (סקוצ').

˜·‡ ÈÂ˜È „Ù

פד ניקוי אבק רב פעמי, עשוי מיקרופייבר.
הפד מיועד לניקוי יבש של המשטח לפני 

השימוש בתרסיס לרצפות עץ ורצפות 
קשיחות. 

ÈÂ˜È „Ù

פד ניקוי רחיץ רב פעמי, עשוי מיקרופייבר. 
הפד מיועד לשימוש בתרסיס לרצפות עץ 

ורצפות קשיחות. 
הפד מתאים לשימושים חוזרים וניתן 

לכבסו עד 300 פעם.

הערה: אין להשתמש במרכך בזמן הכביסה. 

ÌÂ˘ÈÈ „Ù

פד יישום רחיץ רב פעמי (בצבע בז‘). הפד 
מיועד ליישום של מרענן לרצפות עץ 

ורצפות קשיחות, הפד רחיץ וניתן לשימוש 
חוזר.

 ÙÂÓ Bona

ראש אחיזת פדים ייעודי, להתקנה על זרוע 
אחיזה טלסקופית.

Bona מופ מצוייד במפרק מסתובב 
המאפשר למשתמש תמרון וגמישות 

עבודה באזורים פחות נוחים לגישה בעת 
 Bona הניקוי. תכונה זו הופכת את ערכת
מופ למכשיר ניקוי אידיאלי לרצפות בשטח 

גדול או למקומות שהגישה אליהם קשה 
(תחת רהיטים או בפינות צרות), ערכת 

Bona מופ כוללת פד ניקוי Bona (כחול).

ÌÈÂÂÏ ÌÈ¯ˆÂÓ

¨¯Ù‡· ÈÈÓ - Bona
˙È˙È· ÛÂˆ¯˜ ˙ÂÎÓ

Bona מיני באפר - הבשורה של בונה לפלח המשתמשים 
הביתיים. מעכשיו כל אחד יכול לטפח את רצפת העץ שלו 

ברמה גבוהה ובעיתוי נוח, ללא צורך באנשי מקצוע.
המיני באפר הינה מכונת קרצוף שפותחה לתחזוקה ביתית 

של רצפות עץ, מהווה פתרון ייחודי, 
לניקוי ברמה הגבוהה ביותר של 
רצפות עץ, לינולאום ואבן. המיני 
באפר פועלת באופן חלק בעזרת 

מערכת ייצוב ההופכת את פעולת 
הניקוי לקלה לכל משתמש.

קומפקטית וקלת משקל  £
£  פעולת רטט העושה את המכונה 

קלה מאוד לשימוש
£  פתרון מעולה לתחזוקת כל סוגי 

רצפות העץ - אך לא רק 
290w :הספק  £

רוחב עבודה: 300 מ”מ  £

משקל: 13 ק”ג  £

של רצפות עץ, מהווה פתרון ייחודי,
לניקוי ברמה הגבוהה ביותר של 
רצפות עץ, לינולאום ואבן. המיני
באפר פועלת באופן חלק בעזרת

פעולת את ההופכת ייצוב מערכת
הניקוי לקלה לכל משתמש.

קומפקטית וקלת משקל  £
£  פעולת רטט העושה את המכונ

קלה מאוד לשימוש
פתרון מעולה לתחזוקת כל סוגי £

רצפות העץ - אך לא רק 
290w :הספקw £

300 מ”מ עבודה: רוחב £

משקל: 13 ק”ג  £

Ï˜ ÂÈ˘
ÎÚÓ

ËÂ˘
Ù ¯˙ÂÈ

ÈÂ
ÎÒÁÂ ¯

˙ÂÈ

°¯˙ÂÈ ‰
·¯‰



ÙÂÓ≠ÈÈ¯ÙÒ Bona

Bona ספריי-מופ הינו פתרון הניקוי האולטימטיבי. בנוסף 
על כל היתרונות הכלולים באחיו הקטן - Bona מופ, מצוייד 

Bona ספריי-מופ במנגנון התזת חומר ניקוי, הנשלט בנוחות 
רבה על ידי ידית האחיזה הארגונומית ומאפשר פעולה 

משולבת של התזת חומר הניקוי על הרצפה במקביל לפעולת 
היישום והניגוב.

הפעולה המשולבת של ה Bona ספריי-מופ מאפשרת פיזור 
אחיד של חומר הניקוי ומעל לכל נוחות וקלות הפעלה.

מיכל חומר הניקוי הינו לשימוש רב פעמי וניתן לפירוק 
והרכבה וכמובן למילוי מחדש.

¢˙ÂÏ˜ ÈÏ˜· ‰ß‚ÂÙÒ¢

שושנה חן, ידיעות אחרונות:

”... מוצר חדש של חברת בונה השוודית: מגב עם מטלית 
מיקרופייבר מוצמדת לתחתית. ניסינו את 

המקל על רצפות רגילות, קרמיקה ופרקט. 
ההפעלה פשוטה ונוחה. לוחצים על הדק 

הפלסטיק הצמוד למקל המגב, ומהמיכל 
משתחררת כמות קטנה ומבוקרת של 

נוזל ניקוי. איכות הניקוי מצוינת.  
במיוחד טוב לפתרון בעיית 

עודפי הנוזלים על רצפת פרקט 
בספונג’ה במקל וסמרטוט רגיל. 

כשמטלית מתלכלכת, קל 
לשטוף אותה מתחת לברז 
ואפשר גם לכבס במכונת 

הכביסה. המיכל נוח 
להוצאה והכנסה לצורך 

מילוי מחדש...“



ÌÈ‡Â·È∫ צבעי הקשת בע“מ

ת.ד. 33905 חיפה, מיקוד: 31338
טל: 04-9541235
www.paints.co.il

www.bona.com


