
2021קטלוג 

מוצרים לפרקט לתחום המקצועי



ט"מקמוצר

WB200020012

WB250020001

WB250620001

WB251620001

WB255020001

לשימוש עם

WB200020020

תיאור

 ליטר5בונה פריים קלאסיק 

 ליטר5בונה פריים אינטנס 

 ליטר5 (וואייט)  WHITEבונה פריים 

 ליטר5בונה פריים נטורל  

 ליטר5בונה פריים אמבר 

 ליטר5בונה פריימר 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

(חומרי יסוד)פריימרים 



ט"מק 

WT230613012

WT230620001

WT230624001

WT230313012

WT230320001

WT230324001

WT230020001

 ליטר1בונה נוביה מט 

 ליטר5בונה נוביה מט 

 ליטר10בונה נוביה מט 

 ליטר1בונה נוביה מט משי 

 ליטר5בונה נוביה מט משי 

 ליטר10בונה נוביה מט משי 

 ליטר5בונה נוביה מבריק 

תיאור

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

לכות לגמר



ט"מק 

WT182820001

WT133620001

WT133020002

WT300920001

WT300320001

 ליטר5בונה מגה מט 

 ליטר5בונה מגה מבריק 

 ליטר5 אקסטרא מט ONEבונה מגה 

 ליטר5 מט משי ONEבונה מגה 

תיאור

 ליטר5בונה מגה נטורל 

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג 
לגמרלכות



ט"מק 

WT191846003

WT155646003

WT155346001

תיאור

 ליטר4.95מקשה + בונה טרפיק נטורל  

 ליטר4.95מקשה +  מט HDבונה טרפיק 

HEB ליטר 4.95מקשה +  מט משי HDבונה טרפיק 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

לגמרלכות



ט"מקמוצר

GT542013001

GT543013001

GT544013001

GT547213001

תיאור

Intenseיש להשתמש בפריימר מסוג , ג פרקט עץ בגימור לכה" עCreateבשימוש במגוון מסוג 

 ליטר1 ענבר Amber- בונה קריאט 

 ליטר1 אקווה Aqua- בונה קריאט 

 ליטר1 פלורה Flora- בונה קריאט 

 ליטר1 אבן Stone- בונה קריאט 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

מגוונים



ט"מקמוצר

GT570014001

GT571114001

GT572114001

GT573114001

GT574114001

GT575114001

Trafficיש להשתמש בלכה מסוג , ג פרקט עץ בגימור לכה" עCraft Oilבשימוש במגוון מסוג 

תיאור

NEUTRAL- '  ל1.25בונה שמן קראפט דו רכיבי 

FROST- '  ל1.25בונה שמן קראפט דו רכיבי 

CLAY- '  ל1.25בונה שמן קראפט דו רכיבי 

GRAPHITE- '  ל1.25בונה שמן קראפט דו רכיבי 

ASH- '  ל1.25בונה שמן קראפט דו רכיבי 

UMBRA- '  ל1.25בונה שמן קראפט דו רכיבי 

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג 
בסיס שמן  מגוונים



ט"מק 

AF390013001

AF390015001

AF390024001

AF3602013

AF3600025

AF3602010

AF3102013

AF3100025

AF3102010

ט"מק 

GT525113100

 ליטר1שמן ווקס קשה מט 

 ליטר2.5שמן ווקס קשה מט 

 ליטר10שמן ווקס קשה מט 

 ליטר1שמן ווקס קשה מט משי 

 ליטר2.5שמן ווקס קשה מט משי 

 ליטר10שמן ווקס קשה מט משי 

תיאור

 ליטר1בונה שמן תחזוקה 

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג פריטים 

תיאור

 ליטר1שמן ווקס קשה אקסטרה מט 

 ליטר2.5שמן ווקס קשה אקסטרה מט 

 ליטר10שמן ווקס קשה אקסטרה מט 

2021קטלוג 
גמר לפרקט בגימור שמןחומרי



ט"מק 

 

WB200020020

ט"מק 

 

WT121041003

ט"מק 

WM640020008

WM650020006

 ליטר5בונה פריימר 

תיאור

 ליטר5רכיבי מבריק - דוFIBAבונה סופר ספורט 

תיאור

מרוכז-  ליטר 5בונה ספורטיב קלינר 

מרוכז-  ליטר 5בונה ספורטיב קלינר פלוס 

תיאור

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

אולמות ספורטחידוש



ט"מק 

AF4411311003

AF4411311103

AF4411311203

AF4411311303

AF4411311403

AF4411311503

AF4411311603

AF4411311703

AF4411311803

AF4411311903

AF4411312003

AF4411312103

AF4411312203

AF4411312303

אגוז - Nut- בונה גאפ מסטר 

טיק - Teak- בונה גאפ מסטר 

אדום אקזוטי - Red Exotic- בונה גאפ מסטר 

אלון כהה - Dark Oak- בונה גאפ מסטר 

לבן - white- בונה גאפ מסטר 

מייפל - Maple- בונה גאפ מסטר 

אשור בהיר - Light Beech- בונה גאפ מסטר 

אלון בהיר - Light Oak- בונה גאפ מסטר 

דבדבן - Cherry- בונה גאפ מסטר 

אלון עתיק - Bog Oak- בונה גאפ מסטר 

וונגה - Wenge- בונה גאפ מסטר 

שחור - Black- בונה גאפ מסטר 

תיאור

אשור כהה - Dark Beech- בונה גאפ מסטר 

אשוח - Ash/Fir Pine-  בונה גאפ מסטר 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

חומרי מילוי  



ט"מק 

WF21001302

WF220020001

ט"מק 

AF44212000

AF442121000

AF44213000

AF44214000

AF44215000

AF44216000

חום כהה - Dark Brown- בונה ריפר

חום בהיר - Light Brown- בונה ריפר 

קרם - Cream- בונה ריפר 

חום בינוני - Medium Brown- בונה ריפר 

תיאור

 ליטר1בונה מיקס אנד פיל 

 ליטר5בונה מיקס אנד פיל פלוס 

תיאור

אלון בהיר - Light Oak- בונה ריפר 

אלון כהה - Dark Oak- בונה ריפר 

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג 

חומרי מילוי  

חומרי מילוי  חומרי מילוי  



ט"מקמוצר

BR82002800GBBO

BR41002000GBBO

BS10002000DEBO

AT322000

תיאור

ג" ק15דבק סילאן  - R820בונה 

ג" ק5חומר איטום נגד רטיבות  - R410בונה 

 ליטר5חומר ניקוי לרצפות קרמיקה  - S100בונה 

 לניקוי כלים ופרקט מדבקBonaמגבונים 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

דבקים וחומרים להכנה והדבקת פרקט



ט"מקמוצר

WP595013016

WP595020002

WM760013001

WM760020001

WM660013001

תיאור

 ליטר1בונה פרשן אפ 

 ליטר5בונה פרשן אפ 

מרוכז-  ליטר 1 (לרצפות בגימור לכה)בונה קלינר 

מרוכז-   ליטר 5 (לרצפות בגימור לכה)בונה קלינר 

 ליטר1בונה פרפ 

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג 

תחזוקה לתחום המקצועיכלים וחומרי



ט"מקמוצר

WP500313001

WP500320001

WP511013001

WP511020001

WM650013023

WP615013002

WM650020010

 ליטר1בונה פוליש מבריק 

 ליטר5בונה פוליש מבריק 

 ליטר1בונה רמובר 

 ליטר1מרענן לשמן ווקס 

 ליטר5בונה דיפ קלין 

תיאור

 ליטר1בונה פוליש מט 

 ליטר5בונה פוליש מט 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

תחזוקה לתחום המקצועיכלים וחומרי



ט"מקמוצר

WM704013100

WM704020100

WM710013489

AX0003543

AX0003544

AT31409000

AT31409001

מ" ס60פד אבק מקצועי 

מ" ס60פד ניקוי מקצועי 

(כולל שרוול)אפ -מגב ליישום פוליש ופרשן

מ" ס40- אפ -שרוול לכלי ליישום פוליש ופרשן

תיאור

BONA Oil Soap מרוכז-  ליטר 1 מנקה רצפות בגימור שמן

BONA Oil Soap מרוכז-  ליטר 5 מנקה רצפות בגימור שמן

(פד אבק+פד ניקוי+מופ)מ " ס60סט מופ מקצועי 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

תחזוקה לתחום המקצועיחומריוכלים



ט"מקמוצר

AT956904

AT956903

AT954233

AT31120897

AT32052500

BESSEY AV2

BESSEY PVA

מ" ס50רולר קוצים 

 יחידות4סט  -  BESSEY AV2ספייסר להתקנת פרקטים 

BESSEY PVAספייסר מתכת להתקנת פרקטים 

תיאור

(ללא שרוול)מ ללכות  " ס46כלי יישום  

מ לכלי יישום ללכה" ס46שרוול  

90מגב יישום גומי לשמן בונה 

רולר מיקרופייבר לשמן ווקס קשה

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

תחזוקה לתחום המקצועיחומריוכלים



ט"מקמוצר

AA68071000

AT31405000

AT32030001

AT32051080

AT32038000

AT32086000

AT33051000

 לשימוש עם שמן50X60מטלית 

 זוג50 (מגן נעל)ערדליים 

תיאור

מ לשימון והברקה" מ407פד צמר 

(קופסא לרולר למניעת התייבשות)רולר בוקס 

כליבה להתקנת פרקטים

מערבל דבק למקדחה

עם חריץ,  מפוליאמידBonaלוח דפיקה 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

תחזוקה לתחום המקצועיחומריוכלים



ט"מקמוצר

AT959201

030031.0000

AT929502

AT929503

AT37008000

AT32055000

AT32053600

תיאור

כף מריחה נירוסטה ליישום מגוונים

 ליטר ללכות2בקבוק ערבוב 

Gann Hydromette Compact Bמד לחות 

זוג- נעלי מסמרים 

ערכת ווקס לתיקון פרקט

מ" ס4מגרדת לכה 

מ" ס4להב חליפי למגרדת לכה 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

תחזוקה לתחום המקצועיחומריוכלים



ט"מק 

AT31300280

AT31300380

AT31303180

AT31304250

AT31305180

AT31309180

AT31310180

AT31404180

AT31406180 1250מ " מ180כף מריחה משוננתGליישום דבק 

תיאור

R580 ליישום F  500מ " מ180כף מריחה  משוננת 

R580 ליישום F  500מ " מ250כף מריחה משוננת 

 ליישום דבקF  1000מ " מ180כף מריחה משוננת 

 ליישום דבק1000Gמ " מ250כף מריחה  משוננת 

 ליישום דבקF  1250מ " מ180כף מריחה  משוננת 

 ליישום דבקF  1500מ " מ180כף מריחה  משוננת 

 ליישום דבקG  1500מ " מ180כף מריחה משוננת 

 ליישום דבק1000Gמ " מ180כף מריחה  משוננת 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

תחזוקה לתחום המקצועיחומריוכלים



ט"מקמוצר

AMO110000.3

AMO110001.3

ASO995022

ASO991110

ASO991215

תיאור

Bona Belt 250mm

Bona Belt 200mm

עגלת שינוע לבונה בלט

ג" ק7- משקולת לבונה בלט 

חגורת בטיחות לבונה בלט

 Bona Belt

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

Bona Beltאביזרים ל 

מכונות



ט"מקמוצר

AMK185000

ASO991011

ASO992011

ASK4500030050

ASK2999940045

ASK2999940046

תיאור

Bona Scorpion DCS

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

Bona Scorpion

Bona Scorpionאביזרים ל 

( יחידותBona Scorpio 3שקית מיקרופייבר גדולה לשואב סקורפיו 

( יחידותBona Scorpio   2שקית מיקרופייבר קטנה לשואב סקורפיו 

יחידותBona Scorpio  (5שקיות נייר לשואב סקורפיו 

Distressing Drum METAL 156mm

Distressing Drum TYNEX 156mm

מכונות



ט"מקמוצר

AMO310001

AMO310002

ASK3199940901

ASO994011Fleece filter dustbags FlexiVacuum

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

FlexiSand

FlexiSandשואב ל 

תיאור

Bona FlexiSand 1.5

Bona FlexiSand 1.9

Bona FlexiVacuumשואב 

מכונות



ט"מקמוצר

ASO312530

ASO312540

ASO312570

ASO312571

ASK3199940082

ASK3199940082

תיאור

קווטרו דיסק לפלקסיסנד

Bona Power Drive Disc

Concrete Disc for Flexisand without seg

Diamond Segment set , 4pcs f.concrete disc

Bona power drive gear + 6 torx m6x25

Bona power drive gear + 6 torx m6x25

FlexiSandאביזרים ל 

2021קטלוג פריטים 

2021קטלוג 

מכונות



ט"מקמוצר

ASK3199940991

ASK3199941010

ASK3199941020

ASK3199941030

Bona Power Drive NEB

Bona NEB Sanding Discs 4 pcs

Bona NEB Tynex Brush 4 pcs

Bona NEB Metal Brush 4 pcs

תיאור

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

FlexiSandאביזרים ל 

מכונות



ט"מקמוצר

AMO260000.0

AMC718010

תיאור

Bona Mini Edge short arm

Bona MiniBuffer

Mini Buffer

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

Mini Edge

מכונות



ט"מקמוצר

AM400201100

AS3647622500

AS3647622520

AS3647624580

AS3647624810

AS3647625250

AS3647773230

Power Scruberמברשת לבנה ל 

Power Scruberמברשת ירוקה ל 

Power Scruberמברשת אדומה ל 

Power Scruberמברשת שחורה ל 

Power Scruberמברשת כתומה ל 

Power Scrubber Suction bar complete

תיאור

Bona Power Scrubber

Power Scrubber

Power Scrubber אביזרים ל

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

מכונות

'יח 1

'יח 1

'יח 1

'יח 1

'יח 1



ט"מקמוצר

AMO530005

ASO539001

תיאור

Bona DCS70שואב 

1pc Longopac single DCS70שקיות לשואב 

DCS70מערכת שאיבה 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

מכונות



ט"מקמוצר

יהלום

AAS472002408

AAS472200008

AAS7240008

זירקוניה

AAS470600245

AAS470600365

AAS470600406

AAS470600606

AAS470600806

AAS470601006

AAS470601206

קרמי

AAS471700365

AAS471700505

G100חורים .מ ע" מ150דיסק זירקוניה 

G120חורים .מ ע" מ150דיסק זירקוניה 

G36חורים .מ ע" מ150דיסק קרמי 

G50חורים .מ ע" מ150דיסק קרמי 

תיאור

G240- מ " מ150דיסק יהלום 

מ" מ150פד ביניים לדיסק יהלום 

מ" מ150דיסק ניקוי לדיסק יהלום 

G24חורים .מ ע" מ150דיסק זירקוניה 

G36חורים .מ ע" מ150דיסק זירקוניה 

G40חורים .מ ע" מ150דיסק זירקוניה 

G60חורים .מ ע" מ150דיסק זירקוניה 

G80חורים .מ ע" מ150דיסק זירקוניה 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

150 קוטר BONAדיסקיות ליטוש מקוריות 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

FlexiSand+Quattro/Power drive

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Mini Edge // FlexiSand+Quattro/Power drive

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Mini Edge // FlexiSand+Quattro/Power drive

מוצרי ליטוש



ט"מקמוצר

זירקוניה

AAS467400245

AAS467400365

AAS467400406

AAS467400606

AAS467400806

AAS467401006

AAS467401206

קרמי

AAS471700365

AAS471700505

G24מ " מ178דיסק זירקוניה 

תיאור

G36מ " מ178דיסק זירקוניה 

G40מ " מ178דיסק זירקוניה 

G60מ " מ178דיסק זירקוניה 

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

178 קוטר BONAדיסקיות ליטוש מקוריות 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona Edge

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona Edge

G80מ " מ178דיסק זירקוניה 

G100מ " מ178דיסק זירקוניה 

G120מ " מ178דיסק זירקוניה 

G36חורים .מ ע" מ150דיסק קרמי 

G50חורים .מ ע" מ150דיסק קרמי 

מוצרי ליטוש



ט"מקמוצר

פדים

AA68041000

AA68042000

AA68043000

רשתות ליטוש

AAS872000803

AAS872001003

AAS872001203

Scrad

AAS854303208

AAS468601206

AAS468601506

AAS468602206

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

280 קוטר BONAדיסקיות ליטוש מקוריות 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

תיאור

Bona Mini Buffer

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona Mini Buffer

BONA Scradדיסקיות ליטוש מקוריות 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona FlexiSand

(WHITE)לבן - מ " מBona 280  פד 

(TAN)חום צהוב - מ " מBona 280  פד 

(Red)אדום - מ " מBona 280  פד 

G80- מ " מ280רשת ליטוש 

G100- מ " מ280רשת ליטוש 

G120- מ " מ280רשת ליטוש 

(Bona Scrad)מ " מ407בונה סקרד 

(Bona Scrad Wing) 120בונה סקרד ווינג 

(Bona Scrad Wing) 150בונה סקרד ווינג 

(Bona Scrad Wing) 220בונה סקרד ווינג 

מוצרי ליטוש



ט"מקמוצר

פדים

AAS867300018

AAS867300028

AAS867300038

AAS867300048

AAS867300058

AAS867300068

רשתות ליטוש

AAS867100603

AAS867100803

AAS867101003

AAS867101203

AAS867101503

AAS867101803

AAS867102203 מ " מ407ליטוש דו צדדית   רשת -G220

(RED)אדום - מ " מBona 407  פד עבה 

(WHITE)לבן - מ " מBona 407  פד עבה 

(MAROON)חום - מ " מBona 407  פד עבה 

G60- מ " מ407ליטוש דו צדדית   רשת 

G80- מ" מ407ליטוש דו צדדית   רשת 

G100- מ " מ407ליטוש דו צדדית   רשת 

G120- מ" מ407ליטוש דו צדדית   רשת 

G150- מ " מ407ליטוש דו צדדית   רשת 

G180- מ " מ407ליטוש דו צדדית   רשת 

2021קטלוג 

תיאור

(BLACK)שחור - מ " מBona 407  פד עבה 

(GREEN)ירוק - מ "  מBona 407  פד עבה 

(TAN)חום צהוב - מ "מBona 407  פד עבה 

2021קטלוג פריטים 

407 קוטר BONAדיסקיות ליטוש מקוריות 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona FlexiSand

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona FlexiSand

מוצרי ליטוש



ט"מקמוצר

סיליקון קרביד

AAS466800163

AAS466800243

AAS466800363

AAS466800403

AAS466800603

AAS466800803

AAS466801003

AAS466801203

AAS466801503

אלומיניום אוקסייד

AAS472500363

AAS472500403

AAS472500603

AAS472500803

AAS472501203

G120מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

G150מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

200X480 G36  8500שרוול ליטוש 

200X480 G40  8500שרוול ליטוש 

200X480 G60  8500שרוול ליטוש 

200X480 G80  8500שרוול ליטוש 

200X480 G120  8500שרוול ליטוש 

תיאור

G16מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

G24מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

G36מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

G40מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

G60מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

G80מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

G100מ " מ407דיסק סיליקון קרביד דו צדדי 

2021קטלוג פריטים 

407 קוטר BONAדיסקיות ליטוש מקוריות 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona FlexiSand

200*480  מידהBONAשרוולי ליטוש מקוריים 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona Scorpion

2021קטלוג 

מוצרי ליטוש



ט"מקמוצר

סיליקון קרביד

AAS800300363

AAS800300403

AAS800300603

AAS800300803

זירקוניה

AAS467700243

AAS467700363

AAS467700403

AAS467700603

AAS467700803

AAS467701003

AAS467701203

AAS467701503

G120מ " מ200x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G150,מ" מ200x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G40מ " מ200x750חגורת ליטוש סיליקון קרביד 

G60מ " מ200x750חגורת ליטוש סיליקון קרביד 

G80מ " מ200x750חגורת ליטוש סיליקון קרביד 

G24,מ" מ200x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G36,מ" מ200x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G40,מ" מ200x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G60,מ" מ200x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G80,מ" מ200x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G100,מ" מ200x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

תיאור

G36מ " מ200x750חגורת ליטוש סיליקון קרביד 

200*750  מידהBONAשרוולי ליטוש מקוריים 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona Belt 200 mm

2021קטלוג 

2021קטלוג פריטים 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona Belt 200 mm

מוצרי ליטוש



ט"מקמוצר

זירקוניה

AAS467800243

AAS467800363

AAS467800403

AAS467800603

AAS467800803

AAS467801003

AAS467801203

AAS467801503

AAS467802203

G120מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G150מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G220מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

תיאור

G24מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G36מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G40מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G60מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G80מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

G100מ " מ250x750 זירקוניה  חגורת ליטוש

2021קטלוג פריטים 

250*750  מידהBONAשרוולי ליטוש מקוריים 

:מתאים לשימוש עם מכונות 

Bona Belt 250 mm

2021קטלוג 

מוצרי ליטוש


