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Do szlifowania i szczotkowania

Idealna przy schodach i trudnodostępnych miejscach

Szybka wymiana krążków na szczotki

Bona SupraFlex
Szczotkowanie przy krawędziach
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Przedstawiamy Bona SupraFlex, uniwersalne narzędzie do pracy 
przy krawędziach. Nadaje się zarówno do szczotkowania, jak i do 
szlifowania drewna. Bona SupraFlex jest doskonałym towarzyszem 
szlifowania krawędzi dla Bona Power Drive NEB, ułatwiając Tobie 
pracę w trudnodostępnych miejscach.

Szlifowanie

Szczotkowanie przy krawędziach

Bona SupraFlex

Moc i elastyczność
Dzięki mocnemu silnikowi o mocy 1400 W, Bona SupraFlex oferuje 

bezstopniowy wybór prędkości dla łatwej regulacji prędkości, 

a także redukcję hałasu. Oprawa narzędziowa M14 pozwala na łatwą 

zmianę nakładek szlifierskich na szczotkujące za pomocą prostego 

skrętu.

Idealny towarzysz
Bona SupraFlex jest idealnym towarzyszem, który wspiera 

wszystkie funkcje Bona Power Drive NEB. Od szlifowania do 

surowego drewna, poprzez szlif końcowy do szczotkowania. 

Urządzenie pozwala na uzyskanie unikalnego efektu 

2-wymiarowości kolorów, aż po same krawędzie.  

Dodatki
Bona SupraFlex jest dostępny w poręcznym futerale, który 

zawiera również osłonę przeciwkurzową, wąż próżniowy 

i podkładkę szlifującą z rzepem. Osłona przeciwpyłowa łączy się 

z DCS 70, aby umożliwić zdrowe, bezpyłowe szlifowanie.

Ruchoma głowica z szybkim zapięciem ułatwia zbliżenie się do ścian 
i trudnodostępnych miejsc.



AMF 100000
Bona SUPRAFLEX

Wydajna szlifierka o mocy 1400 W do szlifowania krawędzi 
i szczotkowania podłóg drewnianych.
Szczotkowanie krawędzi: Używaj w połączeniu z metalową i nylonową 
szczotką.
Szlifowanie krawędzi: Używaj w połączeniu z odpowiednimi tarczami 
z gamy materiałów ściernych Bona.

ASF 100300
Nakładka ze szczotką nylonową

Szczotka nylonowa do wygładzania powierzchni drewnianej po 
szczotkowaniu.
Zamontuj szczotkę na Bona Supraflex o średnicy 120 mm.
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Aby uzyskać optymalną kontrolę podczas szczotkowania 
krawędzi za pomocą Bona SupraFlex stosuj najniższą 
prędkość.

Uwaga

Szlifowanie krawędzi i etapy szczotkowania
Aby uzyskać najlepsze wyniki, Bona zaleca następujące 

czynności szlifowania i szczotkowania:

ASF100100 /100200
Nakładka ze szczotką metalową

Metalowa szczotka do krawędzi do szczotkowania podłóg 
drewnianych.
Zamontuj szczotkę na Bona Supraflex o średnicy 80 i 120 mm.

Szczotka nylonowa 
Nakładka 120

Szczotkowanie

Szczotka metalowa
Nakładka 80/120 Krążki diamentowe

Szczotkowanie Szlif końcowy

Ziarno 
120

Bona 8300

Szlif średniSzlif zgrubny

Bona 8700

Ziarno
50

Ziarno
80
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Pasja do podłóg drewnianych
Bona to światowy lider innowacji, oferujący unikalne systemy do renowacji, instalacji 

i pielęgnacji podłóg drewnianych. Od momentu założenia firmy w 1919 roku udało nam się 

dotrzeć poprzez oddziały i dystrybutorów do ponad 90 różnych krajów. 

Nasze lata doświadczenia i pasja do podłóg drewnianych pozwalają nam oferować kompletne, 

zrównoważone rozwiązania spełniające potrzeby zarówno parkieciarza, jak i właściciela 

podłogi.


