
Bona Premium Spray Mop
Už žádný kbelík s vodou, jen nasprejuj a setři



Sada  
Bona Premium  
Spray Mop

Bona Premium Spray Mop je řešení vše v jednom, pro 
rychlé a řádné čištění podlah. Používání příliš velké-
ho množství tekutin při čištění může časem podlahy 
poškodit. Bona Premium Spray Mop byl navržen tak, 

že si čistič dávkujete sami jemným rozprášením po 
podlaze, takže podlaha netrpí. Mop je připraven pro 
okamžité použití, stačí je nastříkat a setřít. Podlaha je 
suchá během chvilky. Rychle a snadno. 

Bona Premium Spray Mop sada obsahuje láhev Bona 
čisticího prostředku, která se dá znovu naplnit, utěrku 
z mikrovlákna, kterou lze opakovaně prát a odolný 
mop s otočnou hlavou, pro snadný dosah i do těžce 
přístupných míst. 

Všechny náplně lze libovolně střídat, dle typu podlah 
ve vaší domácnosti, takže si vystačíte s jedním mo-
pem. 

Premium
Spray
Mop

Bezpečnější pro vás, 
vaše podlahy 
a naši planetu

Rychleschnoucí, 
nezanechává 

šmouhy

Rychle
a snadno

Připraven pro 
okamžité použití

Přátelský k dětem 
a domácím 
mazlíčkům



Premium
Spray
Mop

Znovu naplnitelná  
láhev 850 ml  

Patentovaná  
utěrka  

z mikrovlákna

dřevěné
podlahy

vinyl, PVC, 
laminát, dlažba

olejované
podlahy

hloubkové
čištění

lze vyměnit



Proč ztrácet drahocenný čas čištěním pomocí mopu a kbe-
líku, když můžete věnovat více svého času zábavnějším 
věcem? Jakmile vyzkoušíte naše čisticí prostředky v kom-
binaci s Bona Premium Spray Mopem, jsme si jisti, že se už  
k tradičnímu čištění pomocí kbelíku nevrátíte. Nastříkejte, 
setřete, hotovo. 

Bona Premium
Spray Mop

Už žádný těžký kbelík s vodou,  
jen nasprejuj a setři

 Plnitelná láhev

 Jemný rozprašovač 

 Pro všechny Bona utěrky 

 Snadné použití

 Velká čistící plocha mopu 

 Pomocná komfortní rukojeť 

 Dobře ovladatelný

 Prostorově úsporné skladování

 Měkké, pružné rohy

 Závěsný háček 



Pomocná  
komfortní rukojeť

přidaná čisticí síla  
a ovládání

Závěsný háček 
pro snadné zavěšení

Prostorově úsporné  
skladování

zajištění mopu při skladování

Velká čistící  
plocha mopu

pro rychlejší čištění

Plnitelná láhev
lze znovu naplnit  
Bona Čističem 

Měkké,  
pružné rohy
chrání nábytek 

a lišty před poškozením

Dobrá ovladatelnost
čistí těžce dostupná místa

Snadné použití
jen nastříkat a setřít 

Jemný rozprašovač
minimální množství tekutiny

Pro všechny  
utěrky Bona

určen pro všechny 
Bona utěrky



*Odstraní 99% Escherichia coli a listérie ze dřeva nebo LVT podlah; testováno v nezávislé akreditované laboratoři. Při použití čisticí utěrky z mikrovlákna Bona Cleaning Pad a 
prostředku Bona Čistič na parkety, Bona Čistič na tvrdé podlahy, Bona OxyPower Floor Deep Cleaner.

Nezanechává žádné nečistoty

Mikrovláknová utěrka 
Bona Cleaning Pad 

Směr zametání 

• Zachycuje ty nejmenší částice
• Udrží více nečistot, prach, vodu 
   a tekutiny, než běžné utěrky
• Nezanechává žádné zbytky 
   nečistot

Zanechávají zbytky nečistot 

Běžné utěrky 
pro čištění podlah

Směr zametání

• Potlačují a rozptylují 
   prach a špínu
• Zanechávají zbytky 
   prachu a špíny

Bona Cleaning Pad utěrka
Běžné čisticí utěrky můžou potlačovat a rozptylovat 
prach a nečistoty. Čisticí utěrka Bona Cleaning Pad z 
mikrovlákna má unikátní design a absorbuje nečistoty 

ve dvou zónách. Tmavě modrá vnější vlákna štěpí špí-
nu, zatímco světle modrá vnitřní vlákna zachycují a ab-
sorbují nečistoty. 

 Čistí dřevěné podlahy a tvrdé podlahy       
       efektivně, přesto jemně

 Patentované dvou-zónové mikrovlákno  
       pro lepší čištění

 Profesionální vzhled podlah, žádné šmouhy 

 Udržitelný design, vydrží až 500 vyprání

 Odstraní 99% bakterií*



Péče o vaše podlahy

Prach
Prach a písek je jako brusný papír, který může podlahu 
poškrábat a poškodit. Použijte naši elektrostatickou utěrku 
z mikrovlákna Bona Dusting Pad, pro suchý úklid. Utěrka 
přitahuje a zachycuje prach, nečistoty, alergeny a chlupy od 
vašich mazlíčků. 

Čištění 
Bona Premium Spray Mop je nejrychlejší, nejjednodušší 
a nejefektivnější způsob čištění podlah! Stačí nastříkat a 
setřít nečistoty! Důkladně vyčistí vaše podlahy, stejně tak 
lokální místa, kde zrovna potřebujete. Naše jemné čisticí 
prostředky v kombinaci s mikrovláknovou utěrkou Bona 
Cleaning Pad jsou rychleschnoucí a nezanechávají za  
sebou žádné zbytky nečistot. 

 Umístěte rohože před vstupem do  
    místnosti. Zachytíte nečistoty a kamínky. 

 Umístěte podložky na nohy nábytku.  
    Předejdete poškrábání povrchu. 

 Střihejte drápky domácím mazlíčkům.

 Umístěte misky pod květináče.

 Rozlité tekutiny ihned setřete. 

Údržba 

Leštěnky a osvěžovače můžou být aplikovány dle potřeby k 
údržbě povrchů podlah a prodloužení doby mezi renovacemi. 
Leštěnka navrací lesk opotřebovaným podlahám, poskytuje 
ochranu povrchu. Aplikujte pomocí mikrovláknové utěrky Bona 
Applicator Pad. 

Nezapomeňte!



Bona čističe  
na podlahy

Naše čisticí prostředky do Bona Premium 
Spray Mopu jdou snadno vyměnit a také 
snadno znovu doplnit, díky širokému otvoru, 
láhve jsou robustní. 

Všechny naše čisticí prostředky jsou k dispo-
zici v ekonomickém balení, takže nemusíte 
kupovat novou láhev pokaždé, když vám čistič 
dojde. 

 Rychleschnoucí 

 Připraven pro okamžité použití

 pH neutrální složení 

 Znovu plnitelná láhev

 Žádné zbytky nečistot

 Bezpečný pro všechny  
       druhy podlah

 Na vodní bázi

 Certifikován  
       GREENGUARD GOLD

dřevěné
podlahy

vinyl, PVC, 
laminát,  
dlažba

olejované
podlahy

hloubkové
čištění



Postarejte se o kvalitu vzduchu  
uvnitř vašich interiérů

Bona produkty jsou certifikovány GREENGUARD.
Více na www.ul.com/gg

Věděli jste, že vnitřní vzduch může být více znečištěný 
než vzduch venku? A že trávíte více času uvnitř než 
venku? Výrobky s certifikátem GREENGUARD mají 

prokazatelně nízké emise chemických látek a mají po-
zitivní vliv na kvalitu vzduchu tam, kde jsou používány.



DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ PODLAHY 

Udržujte vaše podlahy ve skvělé kondici! Vyberte si váš čis-
ticí prostředek na dřevěnou lakovanou podlahu, dřevěnou  

olejovanou podlahu nebo podlahu s tvrdým povrchem, jako  
je kámen, dlažba, laminátová podlaha, vinyl, PVC/LVT. 

Volba je na vás!

DŘEVĚNÉ OLEJOVANÉ PODLAHY 



UTĚRKY Z MIKROVLÁKNA A MOPY 

Naskenujte kód telefonem 

pro více informací.

*Odstraní 99% Escherichia coli a listérie ze dřeva nebo LVT podlah; testováno v nezávislé akreditované laboratoři. Při použití čisticí 
utěrky z mikrovlákna Bona Cleaning Pad a prostředku Bona Čistič na parkety, Bona Čistič na tvrdé podlahy, Bona OxyPower Floor 
Deep Cleaner.

TVRDÉ POVRCHY PODLAH  

vinyl, PVC, marmoleum, laminát, dlažba

ODSTRANÍ
MICROFIBRE

99%
BAKTERIÍ*

REMOVES
MICROFIBRE

99%
OF BACTERIA*

REMOVES
MICROFIBRE

99%
OF BACTERIA*



Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132, 251 01 Čestlice 
Tel: +420 211 153 340
bonacr@bona.com 
www.bona.com/cz
www.bonaspraymop.cz
www.bonaspraymop.sk

Potřebuje vaše dřevěná podlaha více, než jen 
běžné čištění a aplikaci leštěnky? Naši vyško-
lení certifikovaní podlaháři jsou specialisti na 
dřevěné podlahy a nabízí profesionální produk-
ty pro ošetření a renovaci dřevěných podlah.  
Neváhejte a navštivte www.bona.com/cz a najděte 
si nejbližšího Bona certifikovaného podlaháře 
ve vašem okolí. Bona je předním expertem pro 
ošetření a údržbu dřevěných podlah. Proto mno-
ho dodavatelů podlah doporučuje použití Bona 
čisticích prostředků, jako nejlepší péči o dřevěné 
podlahy. Produkty Bona byly použity na pres-
tižních podlahách v palácích, muzeích, galeriích, ve  
sportovních arénách a domácnostech, již od  
roku 1919, po celém světě.

Hledáte  
podlaháře?


