
Voor meer informatie over het stofvrij schuren, 
neem contact op met onderstaand bedrijf:

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG  Haarlem
Tel. 023-5421864
Fax 023-5421306
E-mail: bona.nl@bona.com
www.bona.com/stofvrijschuren

Voldoet aan de eisen van de Arbowet.

goedgekeurd.

De Bona Gecertificeerd Vakman

schuurt ook stofvrij.

Zie alle informatie op

www.bona.com/bgv



Zeg Nee tegen Stof!

Als u zich zorgen maakt dat u na het schuren van uw 

houten vloer uren bezig bent met het schoonmaken, geen 

zorgen meer! Het Bona Dust Care System vangt het stof 

op ter plaatse. Uw boekenkasten, elektronische apparaten, 

gordijnen en meubelen hoeven niet meer te worden afgedekt 

voor het schuren of worden schoongemaakt achteraf. In feite 

levert het Bona stofvrij schuren een luchtkwaliteit die beter en 

schoner is dan daarvoor.

Stof is verleden tijd

Stof is altijd een probleem geweest bij het schuren van houten 

vloeren. Het Bona Dust Care System heeft dat veranderd met 3 

nieuwe innovatieve punten: 

• Bona gepatenteerd twee-staps cycloonsysteem.

• Een volgens ziekenhuisklasse HEPA filter dat schone lucht 

   levert van 99,996%.

• Ons unieke, antistatische schuurpapier.

Hatsjoe! En andere argumenten voor 
stofvrij schuren

Microscopische stofdeeltjes veroorzaakt door het schuren 

kunnen dagenlang in de ruimte blijven hangen nadat u uw 

vloer heeft laten schuren. Naast de rommel, kunnen deze 

stofdeeltjes bij sommige mensen irritaties en allergische 

reacties veroorzaken, zeker bij mensen die astmaproblemen 

hebben. Waarom het riskeren als u nu de mogelijkheid heeft 

om stofvrij te schuren?

Resterend stof na het schuren kan zorgen voor een 

onregelmatige en doffe afwerking. Stofvrij schuren geeft ook 

hier een voordeel. Omdat het houtstof zich niet kan nestelen, 

kan de lak (afwerking) op een schoner oppervlak worden 

aangebracht, dus het enige wat u overhoudt is een fantastische 

mooie vloer.

Voordelen Bona DCS System:

• Een garandeerd stof- en geurvrije renovatie.

• Beter voor uw gezondheid.

• Gunstig voor mensen met een allergie.

• Geen grote schoonmaak achteraf.

• Beter voor het milieu. 

• Een mooier eindresultaat van uw vloer.


