
bona.com/cz

Určen pro broušení a kartáčování

Ideální pro schody a malé prostory 

Flexibilita a snadné přichycení nářadí

Bona SupraFlex
Kartáčování až po okraje 



bona.com/cz

Představujeme brusku Bona SupraFlex - vše potřebné v jednom 
nástroji.  Je určena pro jemné kartáčování a broušení dřeva a 
jiných materiálů. Bona SupraFlex je perfektní pro broušení okrajů 
a je možné ji použít i v kombinaci s novým unašečem Bona 
Power Drive NEB, kde vám pomůže jinak v těžce dosažitelných 
místech.

Broušení 

Kartáčování až po okraje

Bona SupraFlex

Výkon a flexibilita
Bona SupraFlex má výkonný motor o síle 1400 W. Výběr 

rychlosti otáček umožňuje uživateli snadno nastavit rychlost a 

zároveň redukovat hluk. Jeho nízká výška umožňuje dosažení i 

v těžce dostupných místech, zatímco jeho připínací nástroj M14 

umožňuje snadnou výměnu brusných nástrojů pro broušení nebo 

kartáčování, pomocí Bona kovových kartáčů, pouhým otočením 

závitu.

Ideální pomocník 
Bona SupraFlex je ideálním pomocníkem a podporuje všechny 

funkce unašeče Bona Power Drive NEB. Od holého dřeva až 

po jemné broušení a kartáčování pomocí drátěných kartáčů 

pro dosažení zajímavých efektů, tato vysoce výkonná bruska 

umožňuje jedinečné 2-rozměrné barevné a kartáčované efekty, 

až po okraje.

Přidány doplňky
Bona SupraFlex je dodáván v kufříku, kde naleznete kromě 

samotné brusky ochranný protiprachový kryt, sací hadici a 

150 mm brusný pad na suchý zip. Ochranný protiprachový 

kryt umožňuje zdravější broušení bez prachu - snadné spojení 

brusky Bona SupraFlex s Bona DCS 70. 

Vyjimečný výkon až po okraje Pohyblivá hlava s rychlým uchopením umožňuje snadné přiblížení 
se ke stěnám místnosti a v místech, které jsou těžce dostupné.



AMF 100000
Bona SUPRAFLEX

Výkonná bruska o síle 1400 W pro kartáčování okrajů a broušení 
dřevěných podlah.
Kartáčování okrajů: použijte v kombinaci s Bona kovovými 
a nylonovými kartáči pro kartáčování. 
Broušení okrajů: použijte v kombinaci s příslušným brusivem řady 
Bona Abrasives.

ASF 100300
Bona Kartáč Nylon 

Bona Kartáč Nylon pro jemné kartáčování. Pro použití po následném 
kartáčování pomocí Bona Kartáčů kovových. Šroubovací kartáče na 
Bona SupraFlex o průměru 120 mm. 
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Pro optimální kontrolu nad broušením okrajů doporučujeme 
nejnižší rychlost, při použití brusky Bona SupraFlex.

Poznámka

Postup pro snadné broušení okrajů a kartáčování
Pro dosažení nejlepších výsledků broušení a kartáčování dopo-

ručujeme dodržet pracovní postup:

ASF100100 /100200
Bona Kartáč kovový

Bona Kartáč kovový pro kartáčování okrajů dřevěných podlah: 
Šroubovací kartáče na Bona SupraFlex o průměru 80 a 120 mm. 
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Vášeň pro dřevěné podlahy
Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro 

ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919 jsme prostřednictvím dceřiných 

společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám 

umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale 

udržitelná řešení profesionálům i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti 

Bona získáte kvalitu, která přetrvá generace.

Bona CR / SR spol. s.r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
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