
www.bona.com

Unikalne efekty dzięki nowej technoligii szczotkowania

Bona oferuje szeroką gamę lakierów i olejów w pełnej gamie kolorów. Zastosuj je w połączeniu 

z technologią szczotkowania Bona, aby stworzyć niepowtarzalny wygląd i efekty lub po prostu 

poprawić piękno naturalnych podłóg drewnianych. Z myślą o zrównoważonym rozwoju 

i bezpieczeństwie, produkty Bony są opracowywane z wyjątkowo niskim poziomem lotnych 

związków organicznych dla lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Od pomysłu na wykończenie powierzchni podłóg drewnianych, po renowację i jej późniejszą 

konserwację, Bona oferuje profesjonalistom wszystko, czego potrzeba do stworzenia 

długotrwałych, pięknych podłóg drewnianych.

• Unikalny wygląd

• Efekt 2-wymiarowości

• Tworzenie nowej tekstury 

• Poprawa wyglądu i ochrona
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Naturalna tekstura drewna i nowy wygląd

Technologia szczotkowania

Bona Power Drive NEB



Unikalna technologia szczotkowania obejmuje nasz nowy, 

innowacyjny talerz Bona Power Drive NEB, zapewniający 

ulepszone mocowanie na tzw. klik. Daje to większą 

elastyczność, gdy wydobywamy naturalny charakter drewna 

i tworzymy całkowicie nowy wygląd na istniejących już 

podłogach drewnianych lub przeprowadzamy szlifowanie do 

surowego drewna w celu całkowitej renowacji.

Od efektu dwuwymiarowości, po przyciągające wzrok, 

współczesne efekty 2-kolorowe. Z gamą olejów i lakierów 

Bony możliwości są nieograniczone.

Tworzenie tekstury na drewnie
Technologia pozwala na głębokie szczotkowanie między 

ziarnami. Wzmacnia to fakturę drewna, tworząc efekty dające 

ogromną różnicę.

Nawet surowe podłogi drewniane odnoszą korzyści 

z zastosowania technologii szczotkowania, ponieważ 

odgarnianie miękkiego drewna poprawia jego teksturę i ziarno.

Przedstawiamy technologię szczotkowania Bony

Wydobywamy prawdziwy charakter

Do FlexiSand 1.9

Montaz 
na klik

Szczotkowana powierzchnia

Efekt 2-wymiarowości

Tworzenie tekstury

.



Jak to działa
Nowa technologia szczotkowania obejmuje szczotki druciane, 

które usuwają miękkie drewno pomiędzy twardym drewnem, 

wydobywając głębię i teksturę powierzchni drewna.

Pozwala to na osadzenie się barwnego oleju pomiędzy 

ziarnami, tworząc dwuwymiarowy efekt i poprawiając 

naturalny wzór drewna.

Unikalne efekty

Wydobywanie faktury drewna
Przeciwbieżne, cylindryczne głowice druciane odgarniają miękkie drewno, 

tworząc grzbiety między ziarnem drewna, aby odsłonić naturalny wzór. To 

tworzy głębię i naturalną fakturę.

Łatwe mocowanie
Szczotki i tarcze szlifi erskie są zamontowane na Bona Power Drive NEB 

za pomocą jednego kliknięcia.

Elastyczność Power Drive NEB
Bona Power Drive NEB zapewnia wyjątkową elastyczność. Jedno urządzenie 

służy do szczotkowania, tradycyjnego szlifowania lub szlifowania do surowego 

drewna poprzez przełączanie cylindrycznych tarcz. 

Bona FlexiSand 1.9
W celu łatwego, nieograniczonego kierunkiem szczotkowania i szlifowania, 

Bona Power Drive NEB należy stosować razem z Bona FlexiSand 1.9. Dzięki 

mocnemu silnikowi maszyny FlexiSand 1.9. kW zapewnia doskonałe wyniki.

Cylindryczne głowice druciane odgarniają 
miękkie drewno

System kół zębatych dla większej mocy

Mocowanie „na klik“

2. Szczotkowana 
powierzchnia

1. Gładka powierzchnia 3. Efekt 2-wymiarowości 
na powierzchni

Postępuj zgodnie z zalecaną przez fi rmę Bona procedurą 

szczotkowania w celu uzyskania optymalnych rezultatów.
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