
bona.com/brushtechnology

Utfører sliping og børsting

Fleksibelt og enkelt skifte av verktøy

Ideell for kanter, trapper og andre vanskelig tilgjengelige steder

Bona SupraFlex
Børsting helt ut til kanten



Sliping

Kraft og fleksibilitet
Med sin kraftige 1400W-motor har Bona SupraFlex trinnløst 

hastighetsvalg for enkel hastighets justering, samt redusert støy. 

Den lave høyden gjør det mulig å nå vanskelige områder, mens 

M14-verktøyets armatur gjør det enkelt å bytte fra slipeputer til 

børsting med nye Bona Cup-børster, med en enkel vri

Bona SupraFlex
Børsting helt ut til kanten

Vi presenterer Bona SupraFlex, alt-i-ett-kantverktøyet. Passer til 
både børsting og sliping av tre og andre underlag, Bona 
SupraFlex er den perfekte kantsliping følgesvenn til Bona Power 
Drive NEB, som hjelper deg med de vanskelig tilgjengelige 
områdene.

Den ideelle følgesvenn
Bona SupraFlex er den ideelle følgesvenn og støtter alle 

funksjoner på Bona Power Drive NEB. Med bruksområder fra 

finsliping til grovere sliping og børsting for kreative effekter, gir 

det ypperlige verktøyet unike 2-dimensjonale farger og børstede 

effekter helt ut til kanten.

Kraftfulle prestasjoner helt ut til veggen

Tilbehør
Bona SupraFlex er leveres i en praktisk Bona by Flex 

bæreveske, som også inneholder støvkappe, støvsugerslange 

og borrelåsskive. Støvkappen kobles enkelt til DCS 70 for å 

muliggjøre sunn, støvfri sliping.
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Moveable head with quick snap makes it easy to get close to walls 
and hard-to-reach areas.
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AMF 100000
Bona SUPRAFLEX

Kraftig 1400 W slipemaskin for kantbørsting og sliping av tregulv.
Kant børsting: Bruk i kombinasjon med metall og nylon koppbørste. 

Kantsliping: Bruk i kombinasjon med rondeller i Bona Abrasives-
serien.

ASF 100300
Koppbørste nylon

Nylonbørste for å glatte treverket etter metallbørsting: Tilgjengelig i 
120 mm diameter .
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Bruk til laveste hastighet for optimal kontroll når du 
børster med Bona SupraFlex.

NB!

Sliping og børsting steg for steg
For best mulig resultat anbefaler Bona følgende trinn for 

sliping og børsting:

ASF100100 /100200 
Koppbørste metall

Metallkantbørste for børsting av tregulv: Tilgjengelig i 80 og 120 
mm diameter størrelse

Nylonbørste 
Koppbørste 120

Børsting

Stålbørste
Koppbørste 80/120 Bona Diamant
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Lidenskap for tregulv
Bona ble etablert i 1919 og er en verdensledende innovatør med et unikt system for 

tregulvbehandling. Gjennom datterselskaper og distributører har vi lokal tilstedeværelse i 

mer enn 90 forskjellige land, slik at vi kan være nær våre kunder og håndverkere.

Vårt lange engasjement og lidenskap for tregulv gir oss mulighet til å tilby varige og 

bærekraftige resultater som oppfyller alle behov for maskiner og rekvisita hos fagfolk og 

gulveiere.
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