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Bona Premium Spray Mop na tvrdé podlahy je nový mop, pro čištění a údržbu 
tvrdých podlah, jako je kámen, dlažba, laminátové podlahy, vinyl, PVC a LVT podlahy.  
 
Je ergonomický a nabízí snadné použití. Rychle se sestaví a rychle se naplní čisticím 
prostředkem Bona Čistič na tvrdé podlahy. Zapomeňte na těžký kyblík, ulehčete si svou 
práci. Stačí jen nastříkat a vyčistit! 
 

• Zatahovací závěsný háček pro snadné skladování  
• Pěnová rukojeť pro pohodlné čištění 
• Rychlé sestavení mopu  
• Robustní znovu plnitelná láhev šetrná k životnímu prostředí  
• Tlačítko rychlého vysunutí láhve, pro její snadné doplnění   
• Velká čisticí plocha pro optimální čištění podlah 
• Pružné rohy spodní části mopu zabraňují poškození nábytku  
• Možnost aretace spodního čistícího padu při skladování 
• Samostatně stojící náplň se širokým hrdlem, pro snadné doplnění čističe 
• Patentovaná utěrka z mikrovlákna Bona Cleaning Pad odstraňuje 99% 

bakterií* 
 

 
 

1. Mop - Bona Premium Spray Mop pro dřevěné podlahy 
2. Náplň - Bona Čistič na tvrdé podlahy (850 ml) 
3. Utěrka z mirkovlákna - Bona Cleaning Pad 

 

 
 

Nejprve podlahu vysajte, abyste odstranili veškeré volné nečistoty, které by mohly při 
čištění podlahu poškrábat. Nebo použijte utěrku Bona Dusting Pad (v prodeji 
samostatně) – elektrostatickou utěrku, pro čištění podlah suchou metodou.   
 

 
 

Vložte naplněnou nálev s Bona čisticím prostředkem do Spray Mopu. Pevně zatlačte 
nádobku. Připevněte čisticí utěrku na spodní část mopu. Zmáčkněte dávkovač na mopu 
a setřete podlahu. V případě odolnějších nečistot, jako jsou šmouhy po botách, lepkavé 
skvrny apod., nastříkejte čisticí prostředek na znečištěnou část a nechte několik minut 
působit, než místo vydrhnete a setřete. Jakmile bude náplň čisticího prostředku 
prázdná, jednoduše zmáčkněte tlačítko pro rychlé vysunutí láhve a znovu doplňte láhev 
čisticím prostředkem Bona.   

Důležité: nedoporučujeme použití jiného čisticího prostředku. Jiný čistič může snadno 
ucpat trysku mopu.  

Špinavou čisticí utěrku je možné prát v pračce na 60°C bez použití aviváže.  

Další informace naleznete na bona.com/cz. 

 

 

    

   
 “*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 nebo Bona Čistič na laminátové podlahy a dlaždice. ” 
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