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Spray Mop
Proste czyszczenie drewnianych podłóg

Nowy Mop ze spryskiwaczem Bony umożliwia czyszczenie 
oraz utrzymywanie drewnianej podłogi w  nienagannym 
porządku. Ergonomiczny oraz łatwy w użyciu, Spray ze 
spryskiwaczem jest bardzo prosty w montażu, a dzięki 
specjalnie zaprojektowanemu pojemnikowi, szybko 
można go uzupełniać. 

• Stworzony specjalnie do podłóg drewnianych 

• Ergonomiczny projekt

• Pojemnik do uzupełniania

• Łatwe czyszczenie - bez smug i zanieczyszczeń

• Przyjazny dla środowiska środek czystości o neutral-
nym PH 

• Obrotowa głowica ułatwiająca optymalny zasięg w 
trudno dostępnych miejscach

• Wkład do mopa z mikrofibry, nadający

 się do prania

SUKCES W
 USA!

Sprzedanych ponad 1.000.000 Spray Mopów.
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Spray
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Czyszczenia Podziwiaj naturalne
piękno twojej drewnianej 
podłogi.
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Instrukcja Obsługi: Technical data

Spray Mop

Floor Care

Dodatkowo w sprzedaży:

•  Pojemnik 0.85l 
•  4L Środka czyszczącego do pojemnika Wood Floor Cleaner 
•  Wkłady do mopa z mikrofibry

Wartość PH środka Ok. 7
czyszczącego: 

Okres przydatności 2 lata od daty produkcji w zamkniętym 
do użycia:        oryginalnie pojemniku

Zawiera: <5% substancji powierzchowo czynnych,  
 preservative: benzisothiazolinone.

Przechowywanie/ Temperatura nie może spaść poniżej +5°C,  
Transport: oraz przekroczyć +25°C podczas transportu  
 oraz przechowywania.

 Zestaw spray mop  Cartridge

Wielkość opakowania: 4 sztuki w kartonie  8 pcs/carton 

 (15 kartonów na palecie)  (48 cartons/pallet)

 Wielkość opakowania: 146x102x693 mm  88x313x65 mm 

Waga opakowania:  2,4 kg   910 gr 

Wielkość opakowania 312x225x740 mm  185x267x323 mm

zbiorczego:  

Waga opakowania 10,6 kg    7480 gr

zbiorczego: 

1 Postępujemy zgodnie z 
instrukcją składania mopa 
zamieszczoną na wewnętrznej 
stronie opakowania lub na 
ulotce wewnątrz opakowania.

2.  Usuwamy plastikową nasadkę 
z pojemnika, a następnie 
umieszczamy pojemnik w 
uchwycie znajdującym się na 
przedniej części mopa.

W zestawie znajdują się: 

•  Mop ze spryskiwaczem
•  Pojemnik na środek czyszczący Wood Floor Cleaner 
•  Wkład do mopa z mikrofibry

Bona Mop ze spryskiwaczem sprawia, iż sprzątanie 

drewnianych podłóg jest łatwe i  przyjemne. Już nie 

będzie potrzebne napełnianie kolejnych wiaderek 

wodą, aby efektywnie wyczyścić podłogę.


