BONA ERGOEDGE
TIL STÅENDE KANTSLIBNING
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TÆTTERE TIL VÆGGEN

TÆTTERE PÅ FODPANELET

TÆTTERE
OG BREDERE

FOR HURTIGERE, NEMMERE K ANTSLIBNING
Slibning er lige blevet bedre. Med konstant fokus på bedre

Den nye Bona ErgoEdge giver dig mulighed for at slibe

arbejdsprocesser og resultater løfter Bona FlexiSand

bredere og tættere end nogensinde. Takket være de 178

slibning til et højere niveau med Bona ErgoEdge til hurtigere,

mm brede buede skiver kan du nu udføre 90% af al

opretstående, ergonomisk kantslibning.

kantslibning, mens du står oprejst uden at skifte maskine.

TÆTTERE
Sammen med Bona FlexiSand og afstandshjulet kan du
opleve hurtigere, enklere kantslibning i oprejst, ergonomisk
position med optimal kontrol. Nyd forbedret kantslibning
med den innovative Bona ErgoEdge.

2

ERGONOMISK
HURTIGERE
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KRAFTFULD GULVAFSLIBNING
Med Bona ErgoEdge bliver kantslibning ikke kun mindre

De bredere skiver gør det også muligt at dække mere

krævende, men også meget enklere og hurtigere. Faktisk

overflade på én gang. Du sliber større arealer på kortere tid.

kan anslået 90% af al kantslibning dækkes stående, hvilket
gør jobbet lettere og hurtigere.

TÆTTERE

ENKELHED

Gulvoverflader tæt på vægge kan let slibes på samme tid
som resten af gulvet uden at skifte maskine. Her nøjes
man med at skifte kopper. Det reducerer brugen af
traditionelle kantmaskiner til slibning af hjørner, trapper og
bag radiatorer.

ERGONOMISK

OPSTÅENDE
SLIBNING

Reducer den brugte tid på knæene med 70% med Bona
ErgoEdge. Arbejde i opretstående stilling muliggør en
meget mere ergonomisk arbejdsproces og reducerer
belastningen på kroppen.

HURTIGERE

DOBBELT
SLIBNING

Nyd dobbelt kantslibningshastighed takket være den
større diameter på Bona ErgoEdge. Den aggressive kraft af
dens refleksteknologi i kombination med Bona PowerDrive

EN OPLØFTENDE OPLEVELSE

Connect gør det muligt at slibe større områder på kortere
tid.

Kantslibning er en integreret del af al slibning. Specielle

Med Bona ErgoEdge kan en normal arbejdsdag med 3,5

kantslibere giver dig den rette rækkevidde og kontrol af

times brug på knæ nu reduceres til kun en halv time, hvilket

hjørner og kanter, men kantslibning er ofte tidskrævende

omdanner en anstrengende proces til en opløftende

såvel som anstrengende, hvor du bruger meget tid på knæ.

slibeoplevelse, som du kan nyde.
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BONA ERGOEDGE
Nøglen til Bona ErgoEdges unikke ydeevne ligger i

FlexiSand 1.9 for maksimal effekt og ydeevne. Bona

systemfilosofien i Bona FlexiSand-familien. Bona

FlexiSand-familien giver dig den nødvendige kraft og

ErgoEdge er specielt udviklet til at blive monteret på

kontrol til at sikre en enkel og hurtig kantslibeproces.

AFSTANDSHJUL

UNDGÅ
SKADER

Afstandshjul - til at opretholde den korrekte afstand fra
væggen, forhindre beskadigelse af fodpaneler eller vægge.

Bona PowerDrive Connect og fastgjort til Bona

Nem justering og montering på højre eller venstre ovenside.
Hjulet er i rustfrit stål og understøtter en tykkelse på 3 mm.

BREDERE SLIBESKIVE

STØRRE
R ÆKKEVIDDE

Slibeskiven har en større diameter, der er perfekt for at
nå det maksimale areal sammen med Bona FlexiSand.
Rækker hele vejen til kanten af fodpanelet, det giver
præcision og bedre overblik over det afslebet areal.

CLICK ON SYSTEM

AFSTANDSHJUL TIL STABIL OG SIKKER SLIBNING

Puderne er sikkert fastgjort med et

Undgå skader på fodpaneler og vægge og en

enkelt klik.

mere behalig slibning.

MELLEMPUDE

UNIK FORM

Mellempuderne er lavet af et specielt, blødt, svampet

Konisk slibeskive med 3 mm central fordybning for at øge

materiale på forsiden med en robust velcro-ryg og tre

trykket i slibeskivens ydrekant og sikre et godt sliberesultat.

åbninger for lettere at fjerne slibeskiven.

TÆTTERE TIL VÆGGEN MED 178 MM SLIBESKIVE
Den større stigning i rækkevidde er tydeligt demonstreret,

Størrelsen er også kompatibelt til brug med de samme

når man sammenligner et område, der er slebet med

slibemidler som din Bona Edge UX kantslibemaskine

standard 150 mm slibeskiver i forhold til slibning med

benytter, hvilket reducerer den nødvendige mængde

Bona ErgoEdges diameter på 178 mm.

materialer til jobbet.

150 mm
178 mm
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EN STOR NYHED
FOR ALLE
PROFESSIONELLE GULVFOLK

KANT SLIBNING

BONA ERGOEDGE
Den nye Bona ErgoEdge giver dig mulighed for at slibe
bredere og tættere på fodpanelet end tidligere. Takket være
de 178 mm brede buede skiver kan du nu udføre 90% af al
kantslibning stående oprejst uden at skifte maskine.

GROV, MELLEM OG FIN SLIBING TIL HELE GULVET

BONA SLIBESKIVE 150 MM
Montér en mellempude efter behov på velcroslibeskive. Perfekt til at reducere og udjævne
vibrationer og roterende ridser fra kantslibere.

BONA FLEXISAND – ET ALSIDIGT SYSTEM
Bona FlexiSand er en kraftfuld maskine, der kan udstyres

Med sin kraftige 1,9 kW motor og robuste konstruktion

med mange slags drivskiver til mange forskellige

kører den stabil, selv under en tung arbejdsbyrde.

gulvopgaver, såsom slibning ned til trærent, fin slibning,

BØRSTEEFFEKT TIL ET RUSTIKT GULVUDSEENDE

slibning af elastiske overflader og betonslibning.

BONA POWERDRIVE CONNECT

BONA STÅLBØRSTE OG NYLONBØRSTE
Bona stålbørste er monteret på PowerDrive Connect

Ved hjælp af en unik retningsfri slibning og børstningsteknik kombinerer Bona
PowerDrive Connect fremragende ydelse med nem betjening. Monteret på Bona
FlexiSand kan den fjerne tykke lag af lak og erstatte behovet for konventionel

ved hjælp af specialdesignet click-on teknologi.
Metalbørsten og Nylonbørsten bruges på slebet træ for
at skabe en børstet, rustik overflade.

båndslibning. Dens klikmontering giver dig mulighed for at skifte mellem
skive og børste inden for et minut. Power Drive er let at manøvrere i
små, lukkede rum og kan bruges uanset træets retning.

SLIBNING OG STRIPNING AF ELASTISKE GULVE

RETNINGSFRI SLIBNING
KANTSLIBNING
GROV SLIBNING
BØRSTNING
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AFSTRIPNING AF ELASTISKE
GULVE

BONA DIAMOND BLADES
BONA NYLON BRUSH
Bona Diamond Blades er det ideelle valg til at
fremskynde afstripning/grundrengøring af elastiske
gulve. Bona Nylon Brush er designet til rengøring og
slibning af pastel- og andre elastiske gulve med
struktur overflade.
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BONA NET CERAMIC TIL TRÆ

FULDFØR DIN
SLIBE OPLEVELSE

Bona Net Ceramic anvendes til medium slibning eller
fjernelse af fugefyldstoffer, såsom Bona Mix & Fill Plus,
med minimal risiko for tilstopning. Den specielle
netstruktur muliggør støvfri slibning og opretholder den
højeste slibeydeevne. Det keramiske korn giver den
højeste fjernelsesgrad og enestående holdbarhed.

BONA SLIBEMIDLER TIL AL BRUG
Nøglen til gode sliberesultater ligger i den perfekte
kombination af maskiner og slibemidler. Bona tilbyder en
bred vifte af slibemidler fra den overlegne Bona Platinum
8700 Ceramic slibepapir lavet af keramiske korn til nem
fjernelse af hårde lakker og den antistatiske Bona Blue
8300 Zircon Mix Abrasive til vores unikke Bona Diamond
Abrasive for en perfekt afslutning.

TIL TRAPPER OG OMRÅDER, DER ER SVÆRE AT NÅ
For professionelle, af professionelle. Bona Edge UX L er
nem at bruge og inkluderer vigtige fordele såsom
sikkerhedsfunktioner og støvfri slibning. Slibenæbets

BÆREDYGTIGHED OG SUNDHED

design hjælper dig med at nå ud til alle kroge.

STØVFRI SLIBNING

BONA
DCS 70

Bona Abrasives inkluderer produkter med antistatiske
egenskaber, som afviser støv fra slibepapir. Støvet kan
derefter lettere indesluttes ved hjælp af Bona DCS (Dust
Containment System) eller lignende, hvilket sikrer

FOR MERE INFORMATION OM SCANDINOVAS
SLIBEMASKINER SE SLIBEMASKINEBROCHUREN

forbedrede arbejdsforhold for håndværkeren.
Bona DCS 70 er et innovativt og meget effektivt
partikelseperator, støvindeslutnings- og luftfiltersystem.
Eftersom kapaciteten er på 70 liter, skal du skifte posen
færre gange og sparer dermed tid. Bona DCS 70 opfylder
de strengeste krav til støvsugere i branchen i dag.
Maskinerne er ideelle til opsamling af fint og
sundhedsfarligt træstøv fra slibemaskiner.
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Scandinova A/S er en gulv- og keramikflisegrossistvirksomhed, som henvender sig til
professionelle gulvlæggere, gulvslibere og gulvhåndværkere med et bredt sortiment i ALT
til gulvet.
Vores største styrke ligger i vores personale, som er fagligt dygtige og yder professionel
rådgivning og uddannelse i vores brede produktprogram.

Bona blev grundlagt i 1919 og er en verdensførende innovator med et unikt system til trægulvbehandling.
Gennem datterselskaber og distributører har Bona lokal tilstedeværelse i mere end 90 forskellige
lande, så Bona kan være tæt på kundere og håndværkere.
Bonas lange engagement og passion for trægulve giver mulighed for at tilbyde varige, bæredygtige
resultater, der imødekommer alle trægulvbehov for både fagfolk og gulveejere.

Kundeservice
70300035
Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777

