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Magyarország egyik meghatározó, minőségi tisztítóeszköz 
és egyben legnagyobb felmosófej gyártójaként, cégünk 
termékei kiváló választékul szolgálnak a professzionális  
és háztartási takarítóeszköz felhasználói, valamint forgal-
mazói számára.

A dél-magyarországi családi vállalkozásunk több mint 2 évti-
zeddel ezelőtt kezdte meg tevékenységét, melyet a mai napig  
a családi értékek, baráti partnerkapcsolatok és megbízható  
termékminőség szem előtt tartásával végez sikeresen.

A Bonus Kft. 1994-ben kezdte meg működését fém- és 
műanyag dörzsik gyártójaként. A jó minőségű dörzsik 
megnövekedett kereslete miatt, további gépek és eszkö-
zök kerültek beszerzésre. A szűkös garázshelyiségből 
egyre nagyobb bérleményekben működve elégítettük ki a 
megnövekedett keresletet. Néhány év múlva a folyamatos 
fejlesztések hatására olyan szabadalmaztatott, innovatív 
és magas minőségű háztartási tisztítóeszközök gyártását is 

megvalósítottuk, mint az MPS és MPPS dörzsik. Portfóliónk 
bővítése érdekében kiépítettük a felmosófejeink elkészí-
téséhez szükséges teljes gyártási folyamatot, a pamutfona-
lak gyártásától kezdve a műanyag fröccsöntésen keresztül  
a végső összeszerelésig. 

2008-tól az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 
támogatásokból jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre, 
melyek révén új termékek gyártását, kapacitás- és telep-
helybővítést, valamint zöld energia beruházásokat is sikere-
sen megvalósítottunk.

A Bonus márkanév az elmúlt évtizedekben a megbíz-
hatóságával és vonzó áraival lopta be magát a magyar 
és külföldi vásárlók szívébe. 2015-ben bejegyeztük a  
BoNUS+ és BoNUSPRO márkánkat, illetve megújítottuk 
márka és cég arculatunkat. Márkáink tökéletesen kiegészí-
tik egymást és megfelelnek a hazai, valamint a nemzetközi 
piacok által támasztott minőségi és megjelenési elvárá-

soknak. A szigorú standardokat támasztó professzionális 
higiéniai termékeket használó HoReCa szegmens kiszol-
gálásához, kialakítottuk a BoNUSPRO termékvonalunkat.

A háztartási tisztítóeszközök gyártása és forgalmazása  
érvényességi területen működtetett integrált irányítási  
rendszerünket a Tequa-Zert Kft. rendszeresen auditálja.  
Vállalatunk a MSZ EN ISo 9001:2009, 14001:2005, 
28001:2008 szabványai szerint működik. Pénzügyi meg-
bízhatóságunkat, Európa egyik vezető pénzügyi elemző 
cége, a Bisnode „AAA – highest creditworthiness”, azaz  
a legjobb osztályba sorolta, amelybe csupán a magyar 
vállalkozások 0,63%-a kerül.

Büszkeséggel tölt el minket, hogy a siklósi kistérség egyik  
meghatározó munkáltatójaként, hozzájárulhatunk munka-
vállalóink és környezetünk életminőségének fejlesz téséhez, 
ezért rendszeresen támogatjuk a helyi non-profit szerve-
zeteket és folyamatosan képezzük munkavállalóinkat. 

Rólunk
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As one of the leading producer of quality cleaning products  
and biggest mop manufacturer of Hungary, we offer an 
extensive choice for everyone involved in cleaning industry 
looking for either professional or household cleaning equipment.

Our family run production company based in South of 
Hungary commenced its operation 2 decades ago with 
keeping family values, friendly customer service and 
reliable product quality in main focus.

Bonus Ltd. had started its operations as a manufacturer of 
metal and plastic scrubbers in 1994. Due to the constantly 
increasing demand for good quality scrubbers, additional 
flattener and knitting machines were procured. Starting 
out from the tight garage space, we have strived to satisfy 
the intensified demand in larger and larger rental factory 
properties. A few years later, as a result of continuous 
development, we are assisting the everyday lives of 
housewives with patented, innovative and high quality 

household cleaning equipment such as the MPS and MPPS 
scrubbers. In order to extend our portfolio we built up 
the complete production line for our mops, from cotton 
spinning mill, through plastic moulding to final assembly.

From the year of 2008 we have carried out numerous 
development projects with the help of subsidies received 
from the European Union and the Hungarian State after 
many successful tenders. These projects included facility 
reconstruction, capacity expansion, production automation 
and green energy investments as well. 

The Bonus brand has conquered the hearts of not only the 
Hungarian but also the foreign customers with its reliability 
and low prices during the past decades. In 2015 we have 
registered our latest brands, such as the BOnUS+ and 
BOnUSPRO, furthermore we have also renewed the image 
of our brand and company. Our premium and standard 
brands perfectly complement each other, therefore they 

equally satisfy Hungarian and foreign consumer demands 
both in their quality and shape of appearance. In order to 
serve the HoReCa segment with professional cleaning 
products, we have introduced our BOnUSPRO product line.

Our integrated control system operating in the validity field 
of the manufacturing and distribution of household cleaning 
equipment is regularly audited by Tequa-Zert Kft. Our company 
completely conforms to the requirements of the MSZ En ISO 
9001:2009, 14001:2005, 28001:2008 standards. The financial 
reliability of our company was classified in the ‟AAA – Highest 
creditworthiness” category, by Europe’s leading providers 
of digital business information, Bisnode. At the Hungarian 
Market only 0.63% of the companies are entitled to AAA 
credit rating which represents excellent financial standing.

We are proud to be a significant employer in the region of 
Siklós therefore it fills us with great joy that we can make a 
difference in the lives of our employees and in our community.  

About us

www.bonus-hungary.com





SzivacSok / SpongeS



SzivacSaink egyedülálló 
módon kéSzülnek...
Bonus márkatermékeinket kizárólag magas minőségű karcmentes dörzsivel gyártjuk. 
A szivacsaink iránti kereslet növekedése egyedi fejlesztéseket követelt meg. Gyártás-
technológiában és csomagolás-technológiában egyaránt olyan beruházásokat  
valósítottunk meg, melyeknek köszönhetően kapacitásunkat 6 millió csomag/évre növeltük. 

Our spOnges are manufactured  
in a unique way…
For the production of our Bonus sponges we use only high quality, non-scratch fibre. The intensified 
demand for our sponges required special infrastructural investments over the past 2 decades. Both 
in production and packaging technology we have carried out numerous infrastructural developments 
that have resulted a production capacity of 6 million packages per annum. 



duo szivacs 2/1
duo Sponge 2/1B146

2 30g

9,5×7,3×3,3cm 6 0×40×24cm 120×80×210cm

Mennyiségek / Quantities

1×10g 2×30g
14,5×9,6  ×3,4cm 

szivacsok / SpongeS

www.bonus-hungary.com

● 10 szeres nedvszívó képességű cellulóz réteg / 10 times absorption capacity cellulose layer
● jrahasznosított anyagokból készült karcmentes dörzsi / on-scratch scouring layer made of recycled fibres
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

140kg3584×112×3,6kg

AN / EAN 5 7 44302146 5 7 44302603 5 7 44302610



SzivacSok / sponges

B513 Brilliant moSogatóSzivacS 10/1
Brilliant sponge scourer 10/1

● Gazdaságos kiszerelés / Value pack
● Nagyobb méret a kényelmes mosogatáshoz / Larger size for comfortable use
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

5g1× 14,9kg240×20×1,1kg

10 10×54g

9×6×2,7cm 9×6×27cm 36×30×27cm 124×81×37cm

Mennyiségek / Quantities

B476 magical moSogatóSzivacS 2/1
Magical sponge scourer 2/1

● Karcmentes súroló felület a speciális bevonatú edényekhez / Non-scratch scouring power for sensitive surfaces
● Prémium minőségű virágmintás dörzsivel / With flower printed premium quality scrub
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

9g1× 11,2kg384×0,9kg32×

2 28g2×

9,5×7,1×3,4cm 9,5×14,2×4,3cm 76×28,4×8,6cm 116×57×34cm

Mennyiségek / Quantities

28g2×10×54g

www.bonus-hungary.com

AN / EAN 5 6306052476 5 7 443017  5 7 44301 04



SzivacSok / sponges

B353 karcmenteS moSogatóSzivacS 2/1
non-scratch sponge scourer 2/1

● Karcmentes súroló felület a speciális bevonatú edényekhez / Non-scratch scouring power for sensitive surfaces
● Körömkímélő vájattal / Cut-out grips for easy handling
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

1×10g 384×11kg0,9kg32×

2 2×30g

9,5×7,1×4,5cm 9,5×14,2×4,5cm 76×28,4×9cm 116×56×38cm

Mennyiségek / Quantities

B026 karcmenteS moSogatóSzivacS 1/1
non-scratch sponge scourer 1/1

● Karcmentes súroló felület a speciális bevonatú edényekhez / Non-scratch scouring power for sensitive surfaces
● Megnövelt méret a hatékonyabb súroláshoz / Larger size for more efficient scrubbing
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

15g1× 576×15,4kg

1 26g

13,5×9×4,5cm 13,5×9×4,5cm 

48×1,3kg
108×18×13,5cm 110×82×37cm

Mennyiségek / Quantities

2×30g 1×26g

www.bonus-hungary.com

AN / EAN 5 6306052353 5 6306000002 5 7 44301 11 AN / EAN 5 7 44301026 5 7 443004 7 5 7 443004 4



moSogatóSzivacS 10/1 
spOnge scOurer 10/1

SzivacSok / spOnges

B033B040 moSogatóSzivacS 5/1
spOnge scOurer 5/1

● Gazdaságos kiszerelés / Value pack
● Fertőtlenítéshez 2 percig mikrózzuk nedvesen / For disinfection microwave the wet sponge for 2 minutes
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

1×4g 240×10kg20×0,8kg

10 10×40g

8×5×2,7cm 8×5×27cm 32×25×27cm 104×83×34cm

Mennyiségek / Quantities

● Megnövelt méret a hatékonyabb súroláshoz / Larger size for more efficient scrubbing
● Fertőtlenítéshez 2 percig mikrózzuk nedvesen / For disinfection microwave the wet sponge for 2 minutes
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

9g1× 300×14,6kg

5 47g5×

9,8×7,3×4,4cm 9,8×7,3×22cm 

20×0,9kg
39,2×36,5×22cm 118×78×38cm

Mennyiségek / Quantities

47g5×10×40g

www.bonus-hungary.com



SzivacSok / spOnges

B385 Formázott moSogatóSzivacS 5/1
easy grip spOnge scOurer 5/1B019 Formázott moSogatóSzivacS 3/1 

easy grip spOnge scOurer 3/1

● Körömkímélő vájattal / Cut-out grips for easy handling
● Fertőtlenítéshez 2 percig mikrózzuk nedvesen / For disinfection microwave the wet sponge for 2 minutes
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

1×7g 384×10,4kg

3 3×26g

9,5×7,1×4,5cm 9,5×7,1×13,5cm 

32×0,85kg
76×28,4×13,5cm 115×87×37cm

Mennyiségek / Quantities

● Körömkímélő vájattal / Cut-out grips for easy handling
● Fertőtlenítéshez 2 percig mikrózzuk nedvesen / For disinfection microwave the wet sponge for 2 minutes
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

1×9g 240×11,9kg20×1kg

5 5×48g

9,5×7,1×4,5cm 9,5×7,1×22,5cm 38×35,5×22,5cm 117×94×36cm

Mennyiségek / Quantities

5×48g3×26g

www.bonus-hungary.com



SZIVACSOK / SPONGES

B323 FORMÁZOTT MOSOGATÓSZIVACS 10/1
EASY GRIP SPONGE SCOURER 10/1

Körömkímélő vájattal  Cut-out grips for easy handling
azdaságos kiszerelés  Value pack
asználat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk  Rinse thoroughly and store dry

1×7g 120×9,5kg

10 10×76g

8,5×6,5×4,5cm 17×6,5×22,5cm 

10×0,8kg
85×13×22,5cm 103×90×33cm

Mennyiségek / Quantities

10×76g

www.bonus-hungary.com



SzivacSok / spOnges

B125 Masszázs fürdőszivacs 1/1
massage Bath spOnge 1/1

● Kényelmes használat / Comfortable use
● Fertőtlenítéshez 2 percig mikrózzuk nedvesen / For disinfection microwave the wet sponge for 2 minutes
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

14g1× 384×6,2kg32×0,5kg

1 15g

14×8,7×5cm 14×8,7×5cm 56×34,8×10cm 105×84×30cm

Mennyiségek / Quantities

15g1×

fürdőszivacs 3/1 
Bath spOnge 3/1B057

● Gazdaságos kiszerelés / Value pack
● Fertőtlenítéshez 2 percig mikrózzuk nedvesen / For disinfection microwave the wet sponge for 2 minutes
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

1×8g 216×6,5kg

3 3×28g

14×8,7×3,5cm 14×27×3,5cm

18×0,5kg
84×81×3,5cm 130×86×27cm

Mennyiségek / Quantities

3×28g

www.bonus-hungary.com



SZIVACSOK / SPONGES

B354 KEREK FÜRDŐSZIVACS 1/1
ROUND BATH SPONGE 1/1

1

● Kényelmes használat / Comfortable use
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

1×7g 384×3,8kg0,5kg48×

9g

13,5×13,5×3,5cm 13,5×13,5×3,5cm 27×40,5×28cm 98×72×29cm

Mennyiségek / Quantities

1×9g

www.bonus-hungary.com



B623

35g1×

1 38g

22×12,5×6cm 22×12,5×6cm 132×37,5×6cm 38×90×38cm

Mennyiségek / Quantities

Góliát autószivacs 1/1 
Goliath car sponGe 1/1

● Kényelmesen használható járművek megtisztítására / Comfortable to use for cleaning vehicles
● Kiválóan alkalmas egyéb, nagy felületek (csempe-, üvegfelületek, stb.) tisztítására is

/ Also suitable for cleaning other, large surfaces e.g. tiles, glass etc.

18×0,71kg 216×8,75kg

szivacsok / sponGes

www.bonus-hungary.com

B630 scRuB & WasH RovaReltávolító autószivacs
scrUB & Wash insect remover car sponGe

● 2az1-ben, karcmentes súrolóréteggel kombinált autómosó szivacs a fényezésre tapadt makacs
szennyeződések és rovarmaradványok eltávolításához / 2in1 sponge, combined with non-scratch
layer for removing stubborn stains and insect remains from paintwork

● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

13g1× 6,4kg384×0,5kg32×

1 16g

14,5×8,5×4,5cm 14,5×8,5×4,5cm 35×21×30cm 106×78×30cm

Mennyiségek / Quantities

16g1× 38g1×



SzivacSok / spOnges

JumBo autóSzivacS 1/1 
JumBO car spOnge 1/1B315

● Tartós kialakítás univerzális használathoz / Durable and large design for multipurpose use
● Nagy felületek könnyed tisztításához / Easy to clean large surfaces
● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

15×1kg

1 50g

18×16,5×10cm 18×16,5×10cm 150×180×16,5cm

Mennyiségek / Quantities

1×46g

www.bonus-hungary.com

50g1×



s rOl K / scourerss rOl K / scourers



rad ci  s i Ováci
A fém és műanyag dörzsik gyártásával kezdődött cégünk története. Két évtizedes 
fejlesztéseinknek köszönhetően a súrolóink valamennyi gyártási folyamatát egyedülálló módon 
automatizáltuk. A fejlesztések révén olyan innovatív 1   gyártását is 
megvalósítottuk, mint az mPs és mPPs súrolók, melyekre nemzetközi szabadalmat is jegyzünk.

tradition and innovation…

Our company commenced its operation with the production of metal and plastic scrubbers. 
Along the years we have automated every phases of the production of our various 
scrubbers. Due to our continuous developments we have been able to create such 
innovative products like the 2in1 Multi purpose scrubber and the Multi purpose  
plastic scrubber, which are protected by international patent. 



SÚROLÓK / SCOURERS

B599 MPPS SÚROLÓ 2/1
MULTI PURPOSE PLASTIC SCRUBBER 2/1

2 2×35g

Egyedülálló szabadalmaztatott forma  Unique patented design
urva és fi nom karcmentes súrolás 1 dörzsiben
 Gentle and heavy-duty non-scratch scrubbing effect with one product

288×10,15kg1,7kg48×

9,5×6,5×2,7cm 9,5×6,5×5,5cm 57×26×11cm 78×45×34cm

Mennyiségek / Quantities

B545 MPS SÚROLÓ 2/1
MULTI PURPOSE SCRUBBER 2/1

2 2×55g

Egyedülálló szabadalmaztatott forma  Unique patented design
urva és fi nom karcmentes súrolás 1 dörzsiben
 Gentle and heavy-duty non-scratch scrubbing effect with one product

288×15,9kg48×2,65kg
9,5×6,5×2,7cm 9,5×6,5×5,5cm 857×26×11cm 86×45×34cm

Mennyiségek / Quantities

25g1× 15g1×

www.bonus-hungary.com

2×55g 2×35g



s rOl K / scourers

B0 5 M a a  d rzsi 3/1
plastic scrubber 3/1B071

13g1× 1×6g

f M d rzsi 3/1 
Metal scrubber 3/1

120×5,16kg 120×2,76kg

● Tökéletes megoldás az igazán makacs szennyeződések könnyed eltávolításához
/ The perfect solution for removing stubborn dirt easily

● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

3 3×42g

● Tökéletes megoldás az igazán makacs szennyeződések könnyed eltávolításához
/ The perfect solution for removing stubborn dirt easily

● Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

3 3×22g

8×8×1,4cm 8,5×7,5×4,5cm 42,5×15×4,5cm 74×34×14cm 7,5×7,5×2,5cm 7,5×8,5×8cm 37,5×18×8cm 82×33×16cm

Mennyiségek / Quantities Mennyiségek / Quantities

0,4kg10× 10×0,23kg3×42g 3×22g

www.bonus-hungary.com



s rOl K / scourers

B064

1×8g

la s rOl  /1 
scourer pad 5/1

● Tökéletes megoldás a nehezen hozzáférhető könnyed súrolásához
/ deal for easy scrubbing of surfaces that are difficult to reach

● rzékeny felületek esetén először próbálja ki egy kevésbé látható helyen
/ hen using on delicate surface try rst on a less visible area

Mennyiségek / Quantities 

14×10,5×0,7cm 14×10,5×3,5cm 43×39×14cm

5×46g

B224 sza a Os ár a 1 /1
steel wool soap pad 10/1

5

11g1×

● tra erős súroló hatás / Extra strong scrubbing effect
● itrom illatú zsíroldót tartalmaz / Contains citrus-scented degreaser
● rzékeny felületekhez nem használható / not for delicate surfaces

10 10×126g

6×6×1cm 13,5×9,5×7,5cm 43×34×29cm 

Mennyiségek / Quantities

40×1,85kg5×46g6,3kg48×

www.bonus-hungary.com

10×126g



s rOl K / scourers

B088 i O  s irál d rzsi /1
inoX spiral scourer 2/1

15g1×

● Kíméletes, de erős súroló hatás / Gentle but still effective scrubbing
● rzékeny felületek esetén először próbálja ki egy kevésbé látható helyen

/ When using on delicate surface try it first on a concealed part

2 33g2×

5×5×3,5cm 10×5×3,5cm 33×26×28cm

Mennyiségek / Quantities

33g2×

B14 i O  Ma i s irál d rzsi 1/1
inoX MaXi scourer 1/1

30g1×

● Kíméletes, de erős súroló hatás / Gentle but still effective scrubbing
● rzékeny felületek esetén először próbálja ki egy kevésbé látható helyen

/ When using on delicate surface try it first on a concealed part

1 33g

7×7×3,5cm 7×7×3,5cm 33×26×28cm

Mennyiségek / Quantities

33g1× 100×3,6kg 100×3,6kg

www.bonus-hungary.com
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s rOl K / scourers

B24 liá  f M d rzsi 1/1
goliath Metal scourer 1/1

1×70g 3,5kg45×

● Tökéletes megoldás az igazán makacs szennyeződések könnyed eltávolításához
/ The perfect solution for removing stubborn dirt easily

● egn velt m ret a hat konyabb s rol shoz  Larger size for more efficient scrubbing

1 75g

10,5×10,5×4,7cm 10,5×10,5×4,7cm 10,5×10,5×23,5cm 68×39×10cm

Mennyiségek / Quantities

0,4kg5×1×75g



Ke dőK / cloths



sz les K ála  Ke dőválasz K
Kendőink kínálatát úgy alakítottuk ki, hogy az ismert és megszokott  
termékeken túl, saját fejlesztésű egyedi termékeket is kínáljunk.  
A M d O 1   a világon, egyedülálló módon egyesíti  
az üveg és az általános felületekhez használt mikroszálas kendők anyagait.

wide range of cleaning cloths…

We have designed the selection of our cleaning cloths to include not only the 
well-known, regular products but also the ones that have been developed by us.  
Our M d O 1  uniquely combine the different microfiber 
materials used for glass and other regular surfaces as well.



B675 szivacsKe dő eKercs
Sponge cloth  roll

● 100 -ban lebomló, újrahasznosított cellulózból készült szivacskendő tekercs
/ 100% biodegradable sponge cloth roll, made of regenerated cellulose

● aját tömege 16-szorosának megfelelő mennyiségű vizet képes felszívni
/ It absorbs 16 times of its own weight

● deális konyhai és fürdőszobai felületek csík- és szöszmentes tisztításához
/ Ideal for cleaning kitchen and bathroom surfaces lint- and streak free

6 53g

24×25cm 24×4,5×4,5cm 39×19×27,5cm

Mennyiségek / Quantities

www.bonus-hungary.com

1×8g 6×53g

Ke dőK / clothS

28×1,66kg



Ke dőK / cloths

B506 ideal szivacsOs Ke dő /1
IDEAl spongE cloth 2/1

18g1×

● Természetes cellulózból és pamutszálas megerősítéssel készült, kiváló nedvszívó képességű szivacsos
kendő / atural cellulose-based sponge cloth with cotton fibre reinforcement and e cellent absorbency

● 60 -on mosható / Washable at 60 °C
● Használat előtt és után is alaposan öblítse ki / inse thoroughly before and after use

2 38g2×

20×18cm 20×18×0,9cm 20×18 ×18cm 

Mennyiségek / Quantities

20×0,8kg

B179 i Ke dő 3/1
UnI cloth 3/1

16g1×

● yukacsos kivitel a magas nedvszívás érdekében / erforated design for high absorbency
● Anyagösszetétel  1  poliészter, 2  viszkóz / Composition  1  polyester  2  viscose

3 52g3×

38×38cm 19×19×0,9cm 19×19×22,5cm

150×8,1kg
60×40,5×23,5cm

Mennyiségek / Quantities

1,3kg25×38g2× 52g3×120×4,8kg
60×40,5×23,5cm

www.bonus-hungary.com

AN / EAN 5 6306052506 5 7 44301 42 5 7 44301 5  AN / EAN 5 630605217  5 7 44302627 5 7 44301 73 



Ke dőK / cloths

B132 szivacsOs Ke dő 3/1
sponge cloth 3/1

18g1× 200×11,5kg

● Természetes cellulózból és pamutszálas megerősítéssel készült, kiváló nedvszívó képességű szivacsos
kendő / atural cellulose-based sponge cloth with cotton fibre reinforcement and e cellent absorbency

● 60 -on mosható / Washable at 60 °C
● Használat előtt és után is alaposan öblítse ki / Rinse thoroughly before and after use

3 56g3×

18×16×0,4cm 18×16×1,2cm 18×16×24cm 60×40×40cm

Mennyiségek / Quantities

20×1,13kg56g3×

B156 szivacsOs Ke dő /1
sponge cloth 5/1

18g1× 120×11,4kg

5 92g5×

18×16×0,4cm 18×16×2cm 18×16×30cm 60×40×40cm

Mennyiségek / Quantities

15×1,4kg92g5×

● Természetes cellulózból és pamutszálas megerősítéssel készült, kiváló nedvszívó képességű szivacsos
kendő / atural cellulose-based sponge cloth with cotton fibre reinforcement and e cellent absorbency

● 60 -on mosható / Washable at 60 °C
● Használat előtt és után is alaposan öblítse ki / Rinse thoroughly before and after use

. onu hungary.com



kendők / cloths

B334 Powerscrub dörzsi kendő 2/1
powerscrub cloth 2/1

16g1×

2 36g2×

36×36cm 19×19×1cm 40×21×23cm

Mennyiségek / Quantities

36g2×

www.bonus-hungary.com

EAN / EAN 5997844303334 5997844303341 

1,6kg40×

● Nem	karcoló	műanyag	pöttyökkel	ellátott	rétegével	erős	dörzshatás	érhető	el	/	Covered with
non-scratching plastic dots for powerful scrubbing effect

● Anyagösszetétel:	50%	poliészter,	50%	viszkóz	/	Composition: 50% polyester, 50% viscose
● Saját	tömege	7x-esének	megfelelő	mennyiségű	folyadék	felszívására	képes	/	Absorbs liquids

over 7 times its own weight



Ke dőK / cloths

B170 ál alá Os rlőKe dő /1
universal cloth 5/1B163 ál alá Os rlőKe dő 3/1

universal cloth 3/1

1×12g 480×19,7kg

● Minden háztartási felülethez használható / Use on all kinds of household surfaces
● Használat után alaposan öblítsük ki / Rinse thoroughly before and after use
● Anyagösszetétel  50  poliészter, 50  viszkóz / Composition: 50% polyester; 50% viscose

3 3×40g

36×36cm 18×18×1,7cm 18×18×34cm 115×80×28cm

Mennyiségek / Quantities

0,8kg20× 360×23,4kg

● Minden háztartási felülethez használható / Use on all kinds of household surfaces
● Használat után alaposan öblítsük ki / Rinse thoroughly before and after use
● Anyagösszetétel  50  poliészter, 50  viszkóz / Composition: 50% polyester; 50% viscose

5 5×64g

36×36cm 18×18×2,8cm 18×18×56cm 110×78×33cm

Mennyiségek / Quantities

30×1,9kg1×12g3×40g 5×64g

www.bonus-hungary.com



80g1×

1 84g

60×50cm 24×18×2,8cm 24×17×70cm 100×52×34cm

Mennyiségek / Quantities

25×2,1kg 250×21,4kg84g1×

Ke dőK / cloths

B439 aM  adl Ke dő 1/1
cotton floor cloth 1/1B347 viszK z MOsO a Ke dő /1

viscose cloth 5/1

9g1×

● Minden háztartási felülethez használható / Use on all kinds of household surfaces
● Használat után alaposan öblítsük ki / Rinse thoroughly before and after use
● Anyagösszetétel  70  viszkóz, 30  poliészter / Composition: 70% viscose; 30% polyester

5 47g5×

52×36cm 18,5×27×1,2cm 70×29×39cm

Mennyiségek / Quantities

25×1,2kg
18,5×27×30cm 

● 100 -ban lebomló / 100% biodegradable
● Használat után alaposan öblítsük ki / Rinse thoroughly before and after use
● Anyagösszetétel  100  pamut / Composition: 100% cotton

47g5× 200×9,9kg

www.bonus-hungary.com



kendők / CLOTHS

B636 MicroScrU  MikroS LAS kendő 1/1
MICROSCRUB MICROFIBER CLOTH 1/1

Szösz- és csíkmentes tisztítás  Cleans lint & streak free
Karcmentes súrolás a fi nom felületek alapos tisztításához  Non-scratch scouring power
for sensitive surfaces
Anyagösszetétel: 80% poliészter, 20% poliamid  Composition: 80% polyester; 20% polyamide

1 48g 350g/m2350g/m2

36×36cm 18×18×1,5cm 34×20×20cm

Mennyiségek / Quantities

1×44 g 1×48g 40×2,1kg

www.bonus-hungary.com

B643 MicrodUo in1 MikroS LAS kendő 1/1
MICRODUO 2in1 MICROFIBER CLOTH 1/1

1×38 g

1 42g

35×35cm 22,5×20×1,5cm 34×20×20cm

Mennyiségek / Quantities

40× 1,84kg42g1×

Puhább felület az általános tisztításhoz  Softer side for regular cleaning
ASS oldal az üveg felületek tisztításához  GLASS side for cleaning glass surfaces

Anyagösszetétel: 80% poliészter, 20% poliamid  Composition: 80% polyester; 20% polyamide

SUPER ABSORBE

T

EAN  EAN 5996306052643 599 84430189  EAN  EAN 5996306052636 599 844301880 



kendők / cloths

B453 MicroUni kendő 1/1
MicroUNi Microfiber cloth 1/1

1×32g

1 36g

35×35cm 22,5×20×1,5cm 34×20×20cm

Mennyiségek / Quantities

B477 MicroGLASS kendő 1/1
MicroGlAss Microfiber cloth 1/1

 Minden üvegfelület csík,- és szöszmentes tisztításához 
/ For cleaning all kinds of glass surfaces lint & streak free

 Minden használat után alaposan öblítsük ki  Rinse thoroughly before and after use
 Anyagösszetétel: 80% poliészter, 20% poliamid  Composition: 80% polyester; 20% polyamide

1 44g

35×35cm 22,5×20×1,5cm 34×20×20cm

Mennyiségek / Quantities

1×40 g

 Minden háztartási felület csík,- és szöszmentes tisztításához 
/ Cleaning all kind of household surfaces lint & streak free

 Minden használat után alaposan öblítsük ki  Rinse thoroughly before and after use
 Anyagösszetétel: 80% poliészter, 20% poliamid  Composition: 80% polyester; 20% polyamide

1×36g 1×44g40×1,6 kg 2,8 kg60×

www.bonus-hungary.com

CLEANS LINT & STREAK F
RE

E
RE

E

SUPER ABSORBENTSUPE BENT

310g/m2250g/m2

EAN  EAN  599 844301453 599 844300388 EAN  EAN 599 8443014  599 844300395 



kendők / CLOTHS

115g

1×110g 1×115g

www.bonus-hungary.com

B446 Micro Loor MikroS LAS kendő 1/1
MICROFLOOR MICROFIBER CLOTH 1/1

1

50×60cm 35×20×1,5cm 34 ×20×20cm

Mennyiségek / Quantities

Minden típusú padló csík-, és szöszmentes tisztításához
 leaning all kind of fl oor surfaces lint  streak free

Minden használat után alaposan öblítsük ki  Rinse thoroughly before and after use
Anyagösszetétel: 80% poliészter, 20% poliamid  Composition: 80% polyester; 20% polyamide

2,46kg20×

SUPER ABSORBE

T

EAN  EAN  599 844301446 599 844300968 

350g/m2



MOPPOK / MOPS



FelmosóFej gyártás az alapoktól...

elmosófejeink minden komponensét magunk állítjuk elő. A műanyag 
részek fröccsöntésétől kezdve, a pamut és szintetikus szálak fonásán 
keresztül a végső termék összeszereléséig, a teljes folyamatot  
kontrollálva gyártjuk termékeinket. ejlesztéseinknek köszönhetően  
a felmosófej gyártási kapacitásunkat 8 millió darab évre növeltük.

Mop production froM the basics…

Every component of our mops are manufactured by us. The moulding  
of plastic elements, the spinning of cotton and synthetic yarns and the  
final assembly of the mops are all integrated into our production processes. 
As the result of our process developments we have increased the capacity  
of our production to 8 million pieces per year.



MicroMIX pótfej
MicroMIX refillB532

1 185g

 

Mennyiségek / Quantities

 

www.bonus-hungary.com

Minden típusú padló csík-, és szöszmentes tisztításához
/ For cleaning all kinds of floor surfaces lint & streak free
Rendkívüli nedvszívó és tisztító képesség a mikroszálaknak köszönhetően
/ Extraordinary absorbing and cleaning ability thanks to the microfiber technology
25% viszkóz szál, 75% mikroszál / 25% viscose stips 75% microfiber strips

120×80×210cm

194kg768×

61×40×24cm

24×6kg

EAN 5997844303563 NONE

25×12×7cm

1× g225

MOPPOK / MOPS



MOPPOK / MOPS

www.bonus-hungary.com

B491 B408

EAN / EAN 5997844300975 597844300982 EAN / EAN 5997844300999 5997844301002

PAMUT FELMOSÓ PÓTFEJ
COTTONMOP REFILL

Használat után alaposan öblítsük ki és tároljuk szárazon / Rinse thoroughly before and after use
Anyagösszetétel: 40% pamut, 60% poliészter és viszkóz keverék  Composition: 40% cotton;
60% polyester and viscose mix

1 190g
Mennyiségek / Quantities

190g1×

34×9×6cm 60×40,5×23,5cm 120×8 0×230cm

32×249,6kg40×8,3kg150g1×

1 150g
Mennyiségek / Quantities

30×9×6cm 60×40,5×23,5cm 120×8 0×230cm

32×236,8kg45×7,5kg

Használat után alaposan öblítsük ki és tároljuk szárazon / Rinse thoroughly before and after use
Anyagösszetétel: 40% pamut, 60% poliészter és viszkóz keverék  Composition: 40% cotton;
60% polyester and viscose mix

PAMUT FELMOSÓ PÓTFEJ
COTTONMOP REFILL



MOPPOK / MOPS

B278 S
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JB422

1

PAMUT FELMOSÓ PÓTFEJ
COTTONMOP REFILL

Mennyiségek / Quantities

37 ×9×6cm 60×40,5×23,5cm 120×8 0×230cm

asználat után alaposan öblítsük ki és tároljuk szárazon  Rinse thoroughly before and after use
Anyagösszetétel: 50% viszkóz, 50% poliészter  Composition: 50% viscose; 50% polyester

1 145g
Mennyiségek / Quantities

145g1×

33×9×6cm 60×40,5×23,5cm 120×8 0×230cm

32× 36×230,4kg35× 35×5,5kg

www.bonus-hungary.com

EAN  EAN 599 844301194 599 844301200 EAN  EAN 599 844302092 599 844302108

asználat után alaposan öblítsük ki és tároljuk szárazon  Rinse thoroughly before and after use
Anyagösszetétel: 40% pamut, 60% poliészter és viszkóz keverék  Composition: 40% cotton;
60% polyester and viscose mix

1×250g

250g

9,5kg 30������4kg



szettek / sets
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B099
 11 literes ovális felmosó vödör e tra tartós kivitelben, megnövelt falvastagsággal, kiegyensúlyozott tömegközépponttal 

 11 liter capacity oval bucket with extra durable design due to increased wall thickness, with balanced weight distribution
 Spirálos csavarókosárral, megnövelt résekkel és csavarodásgátló bordákkal  Spiral shaped wringer with wider gaps for more efficient s uee ing

11l-es felmosó vödör 
11L bucket

1
Mennyiségek / Quantities

460g

B186 B082 B105

1×460g
29×25×35cm 120×80×230cm

480×246kg 1×460g
29×25×35cm 120×80×230cm

480×246kg

460g

1×460g
29×25×35cm 120×80×230cm

480×246kg

460g

1×460g
29×25×35cm 120×80×230cm

480×246kg

460g



szettek / sets

B330 softMoP extra szett
softMoP extra set

160g1×

3 758g

1×138g 288×243,3kg1×460g

 Négy részes MopSET: 11l-es ovális felmosó vödör  csavaró kosár  SoftMoP E tra felmosófej 
 120cm-es nyél  opS T: 11  oval bucket  wringer  Soft O  xtra refill  120cm op handle

 jrahasznosított anyagokból készült  ade of recycled material 

36×11×7cm 29 ×25×35cm 120cm 120×80×230cm

Mennyiségek / Quantities

599 844302184  599 844303143 599 84430220  599 84430192  599 844302184  599 844303143 599 84430220  599 84430192
599 844302283 599 844303150 599 844302283 599 844303150 
599 844302221  599 84430316 599 844302221  599 84430316
599 844302252  599 8443031 4 599 844302252  599 8443031 4

www.bonus hungary.comwww.bonus hungary.com

160

24kg1×

B681 softMoP extra szett kínáló kartonban
softMoP extra set in disPlay box

28

 Négy részes MopSET: 11l-es ovális felmosó vödör  csavaró kosár  SoftMoP E tra felmosófej 
 120cm-es nyél  opS T: 11  oval bucket  wringer  Soft O  xtra refill  120cm op handle

 jrahasznosított anyagokból készült  ade of recycled material 

Mennyiségek / Quantities

36×11×7cm 29 ×25×35cm 120cm 60×40×165cm

28x 28x 28x

24kg 160



szettek / sets

B181 cottonMoP szett
cottnMoP set

1×190g

3 788g

1×138g 288×252kg1×460g
34×9×6cm 29 ×25×35cm 120cm 120×80×230cm

Mennyiségek / Quantities

5997844301408  5997844303143 5997844302207 5997844301927 5997844301408  5997844303143 5997844302207 5997844301927
5997844303150 5997844303150 
5997844303167 5997844303167
5997844303174 5997844303174

www.bonus-hungary.comwww.bonus-hungary.com

200

1×24,7kg

B204 cottonMoP szett kínáló kartonban
cottonMoP set in disPlay box

28

 Négy részes MopSET: 11l-es ovális felmosó vödör  csavaró kosár  ottonMoP  felmosófej 
 120cm-es nyél  opS T: 11  oval bucket  wringer  otton O   refill  120cm op handle

 jrahasznosított anyagokból készült  ade of recycled material 

Mennyiségek / Quantities

36×9×6cm 29 ×25×35cm 120cm 60×40×165cm

28x 28x 28x

24,7kg 200

 Négy részes MopSET: 11l-es ovális felmosó vödör  csavaró kosár  ottonMoP  felmosófej 
 120cm-es nyél  opS T: 11  oval bucket  wringer  otton O   refill  120cm op handle

 jrahasznosított anyagokból készült  ade of recycled material 



moppok / mops

B289B62

1 150g

micromop pótfej 
miCromop refill

Mennyiségek / Quantities

30×11×8cm 40×30×32cm 120×80×230cm

1
Mennyiségek / Quantities

● 1  literes ovális felmosó vödör e tra tartós kivitelben, megnövelt falvastagsággal,
kiegyensúlyozott tömegközépponttal  1  liter capacity oval bucket with e tra
durable design due to increased wall thickness, with balanced weight distribution

● pirálos csavarókosárral, megnövelt résekkel és csavarodásgátló bordákkal
/ piral shaped wringer with wider gaps for more efficient squeezing

● Minden típusú padló csík-, és szöszmentes tisztításához
/ or cleaning all kinds of floor surfaces lint  streak free

● endkívüli nedvszívó és tisztító képesség a mikroszálaknak köszönhetően
/ traordinary absorbing and cleaning ability thanks to the microfiber technology

● Anyagösszetétel  0  poliészter, 20  poliamid / Composition   polyester  2  polyamide

36×100,8kg150g1× 21×3,6kg

www.bonus-hungary.com

37,5×28×30cm 120×80×230cm

595g1×

8

288×196,3kg

felmosóvödör csavarókosárral 
buCket With spiral Wringer

595g

AN / EAN 5 7 44301750 5 7 44301767 AN / EAN 5 7 44302672



szettek / sets

B616 micromop felmosó szett
miCromop mopset

3
Mennyiségek / Quantities

1×155g595g1×

30×11×8cm 37,5×28×30cm 130cm 120×80×175cm

150g1×

900g

144×155kg

● Három részes Bonus  felmosó szett  1db MicroM P felmosófej  1db 1 l-es felmosóvödör
csavarókosárral  1db 130cm-es Alukróm felmosónyél

● Three-piece Bonus  Mop T  1pc MicroM P re ll  1pc 1 l bucket with spiral wringer
1pc Aluchrome MopHAN

B644 micromop felmosó szett kínáló kartonban
miCromop mopset in display box

● Három részes Bonus  felmosó szett kínáló kartonban  20db MicroM P pótfej
20db 1 l-es felmosóvödör csavarókosárral  20db 130cm-es Alukróm felmosónyél

● Three-piece Bonus  Mop T in display bo  20pcs MicroM P re ll  20pcs 1 l bucket with
spiral wringer  20pcs Aluchrome MopHAN

Mennyiségek / Quantities

30×11×8cm 37,5×28×30cm 130cm 60×40×165cm

130 150 20

20x 20x 20x

www.bonus-hungary.com

130 150

1×20,7kg

20,7kg

AN / EAN 5 7 443002  5 7 4430255  5 7 44302030 AN / EAN 5 7 443002  5 7 4430255  5 7 44301644



moppok / mops

felmosóvödör csavarókosárral 
buCket With spiral WringerB223

1 100g

supramop pótfej 
supramop refill

Mennyiségek / Quantities

33×11×8cm 40×30×32cm 120×80×230cm

Mennyiségek / Quantities

● Minden típusú padló csík-, és szöszmentes tisztításához
/ or cleaning all kinds of floor surfaces lint  streak free

● Használat után alaposan öblítsük ki és tároljuk szárazon / Rinse thoroughly before and after use
● Anyagösszetétel  40  poliészter, 60  viszkóz / Composition: 40% polyester; 60% viscose

36×92,3kg100g1× 24×2,8kg

www.bonus-hungary.com

● 1  literes ovális felmosó vödör e tra tartós kivitelben, megnövelt falvastagsággal,
kiegyensúlyozott tömegközépponttal  1  liter capacity oval bucket with e tra
durable design due to increased wall thickness, with balanced weight distribution

● pirálos csavarókosárral, megnövelt résekkel és csavarodásgátló bordákkal
/ piral shaped wringer with wider gaps for more efficient squeezing

B739

1 595g

37,5×28×30cm 120×80×230cm

595g1×

8

288×196kg

AN / EAN 5 7 44301 03 5 7 44301 10 AN / EAN 5 7 44301262



1×19,7kg

B66 supramop felmosó szett kínáló kartonban
supramop mopset in display box

19,7kg
Mennyiségek / Quantities

130

szettek / sets

B272 supramop felmosó szett
supramop mopset

3 850g

Mennyiségek / Quantities

130 100

1×155g 144×147kg595g1×

33×11×8cm 37,5×28×30cm 130cm 120×80×175cm

100g1×

● Három részes Bonus  felmosó szett kínáló kartonban  20db upraM P pótfej
20db 1 l-es felmosóvödör csavarókosárral  20db 130cm-es Alukróm felmosónyél

● Three-piece Bonus+ op T in display bo  2 pcs upra  refill  2 pcs 1 l bucket with
spiral wringer + 20pcs Alucrhome MopHANdlE

● Három részes Bonus  felmosó szett  1db upraM P felmosófej  1db 1 l-es felmosóvödör
csavarókosárral  1db 130cm-es Alukróm felmosónyél

● Three-piece Bonus+ op T  1pc upra  refill  1pc 1 l bucket with spiral wringer
+ 1pc Alucrhome MopHANdlE

33×11×8cm 37,5×28×30cm 130cm 60×40×165cm

10020

20x 20x 20x

AN / EAN 5 7 4430073  5 7 4430255  5 7 4430242  AN / EAN 5 7 4430073  5 7 4430255  5 7 4430266

www.bonus-hungary.com



moppok / mops

B634 felmosóvödör csavarókosárral
buCket With spiral WringerB153

1 180g

micromop soft pótfej 
miCromop soft refill

Mennyiségek / Quantities

33×11×8cm 40×30×32cm 120×80×230cm

1
Mennyiségek / Quantities

● 1  literes ovális felmosó vödör e tra tartós kivitelben, megnövelt falvastagsággal,
kiegyensúlyozott tömegközépponttal  1  liter capacity oval bucket with e tra
durable design due to increased wall thickness, with balanced weight distribution

● pirálos csavarókosárral, megnövelt résekkel és csavarodásgátló bordákkal
/ piral shaped wringer with wider gaps for more efficient squeezing

● Az ultra nom mikroszálak miatt, kizárólag sima felületű padlók, tökéletes és gyors felmosásához javasolt
/ Thanks to the ultra fine microfiber yarns, it cleans lint  streak free on all kinds of floor with smooth surface

● endkívüli nedvszívó és tisztító képesség a mikroszálaknak köszönhetően
/ traordinary absorbing and cleaning ability thanks to the microfiber technology

● Anyagösszetétel  100  ultra nom poliészter mikroszál / Composition  1  ultra fine polyester microfiber yarn

36×111,2kg1×180g 21×4,1kg

www.bonus-hungary.com

AN / EAN 5 7 44302160 5 7 443026  AN / EAN 5 7 443026 6

37,5×28×30cm 120×80×230cm

595g1×

8

288×196,3kg

595g



szettek / sets

B641 micromop soft felmosó szett
miCromop soft mopset

3
Mennyiségek / Quantities

1×155g595g1×

33×11×8cm 37,5×28×30cm 130cm 120×80×175cm

1×180g

930g

144×158,9kg

● Három részes Bonus  felmosó szett  1db MicroM P oft felmosófej  1db 1 l-es felmosóvödör
csavarókosárral  1db 130cm-es Alukróm felmosónyél

● Three-piece Bonus+ op T  1pc icro  oft refill  1pc 1 l bucket with spiral wringer
+ 1pc Alucrhome MopHANdlE

B65 micromop soft felmosó szett kínáló kartonban
miCromop soft mopset in display box

● Három részes Bonus  felmosó szett kínáló kartonban  20db MicroM P oft pótfej
20db 1 l-es felmosóvödör csavarókosárral  20db 130cm-es Alukróm felmosónyél

● Three-piece Bonus+ op T in display bo  2 pcs icro  oft refill  2 pcs 1 l bucket
with spiral wringer + 20pcs Alucrhome MopHANdlE

Mennyiségek / Quantities

33×11×8cm 37,5×28×30cm 130cm 60×40×165cm

130 140 20

20x 20x 20x

www.bonus-hungary.com

130 140

1×21,3kg

21,3kg

AN / EAN 5 7 44302634 5 7 4430255  5 7 44302665 5 7 44302153 5 7 44302634 5 7 4430255  5 7 4430265



CSOMAGOK / PACKS



Grill SmartPACK
Grill SmartPACKB464

1 183g

 

Mennyiségek / Quantities

 

CSOMAGOK / PACKS

www.bonus-hungary.com

Okos összeállítás grill tisztításhoz / Smart pack for grill cleaning
1x szivacskendő, 2x MPS, 2x dörzsipárna, 2x grillszivacs /
1pc sponge cloth, 2pcs MPS, 2pcs soap pad, 2pcs grill sponge
Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

120×80×210cm

129kg630×

39,5×25,4×32cm

10×2kg

EAN 5997844303549 NONE

7×25×30cm

1× g183



Kitchen SmartPACK
Kitchen SmartPACKB471

1 185g

 

Mennyiségek / Quantities

 

CSOMAGOK / PACKS

www.bonus-hungary.com

Komplett konyhai takarítóeszköz csomag / Complete kitchen cleaning equipment pack
1x MicroSCRUB, 2x PowerSCRUB, 1x INOX Maxi dörzsi, 2x formázott DUO szivacs /
1pc MicroSCRUB, 2pcs PowerSCRUB, 1pc INOX Maxi scrubber, 2pcs easy grip DUO sponge
Használat után alaposan kiöblítve, szárazon tároljuk / Rinse thoroughly and store dry

120×80×210cm

131kg630×

39,5×25,4×32cm

10×2kg

EAN 5997844303525 NONE

8×25×30cm

1× g185



e  / other



Mi de  e  aMi száM
Felmosófejeink nélkülözhetetlen kiegészítőit is elérhetővé tettük 
partnereinknek, hogy a bővülő vevői igényeket is kielégíthessük. 
Felmosó vödreinket úgy terveztük, hogy minden felmosófejünk 
esszenciális kiegészítői legyenek és a legtöbb forgalomban lévő 
felmosóval is kompatibilisek legyenek. 

everything else that Matters…

We have made every important accessories available to our partners 
in order to satisfy the needs of customers. Our buckets have been  
designed to be essential items for our mops and be compatible with  
most of the other mops available on the market.



Kesz K / gloves

B37 B2 3 B101B316áz ar ási MiKesz  
lateX household glove

1 41g

39g1× 200×8,4kg
30×9,5cm 13,7×22cm 33×30×28,5cm

44g

1×42g   200×9kg
30×10cm 33×30×28,5cm

47g

1×45g  200×9,6kg
30×10,5cm 33×30×28,5cm

Mennyiségek / Quantities

Kapcsolódó  direktíva / Related to CE directive: CE 89/686/EEC  ●  zabvány / Standard: En420:2003+A1:2009, En 388:2003, En 374-1:2003, En 374-2:2003, En 374-3:2003, En 1413:1998

49g

1×47g 200×10kg
30×11cm 33×30×28,5cm

41g1×

● Bélés nélküli late  gumikesztyű, a csökkentett irritáció érdekében / Late  glove with dip flock lining to reduce the potential of skin irritation
● Használata ideális védelmet jelent a mosószerek irritációja ellen, és védi a bőrt a kiszáradástól / Its use ensures ideal protection against the irritation caused by detergents and prevents skin dryness
● Méhsejt mintázatával erős tapadást biztosít / Honeycomb grip pattern for increased wet and dry grip

www.bonus-hungary.com



Kesz K / gloves

B005 B012 B036B971KOMfOr  MiKesz  
Comfort glove

1 49g

47 g1×

30×9,5cm 13,5×22,5×1cm 40×32×29cm

53g

51g1×

30×10cm 40×32×29cm

57 g

55g1×

30×10,5cm 40×32×29cm

Mennyiségek / Quantities

Kapcsolódó CE direktíva / Related to CE directive: CE 89/686/EEC  ●  zabvány / Standard: EN420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, EN 1413:1998

60g

58g1×

30×11cm 40×32×29cm

49g1×

● Puha pamutbevonattal ellátott belseje kényelmes viseletet nyújt / Its soft cotton inner lining provides better comfort during wear
● Használata ideális védelmet jelent a mosószerek irritációja ellen, és védi a bőrt a kiszáradástól / Its use ensures ideal protection against the irritation caused by detergents and prevents skin dryness
● Méhsejt mintázatával erős tapadást biztosít / Honeycomb grip pattern for increased wet and dry grip

www.bonus-hungary.com

200×10kg 200×10,8kg 200×11,6kg 200×12,2kg



Kesz K / gloves

B043 B050 B067e ra Ossz  MiKesz  
extra long glove

38×9,5cm 15×27×1cm 30×28,5×22cm 38×10cm 15×27×1cm 30×28,5×22cm 38×10,5cm 15×27×1cm 30×28,5×22cm

Mennyiségek / Quantities

Kapcsolódó CE direktíva / Related to CE directive: CE 89/686/EEC  ●  zabvány / Standard: EN420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, EN 1413:1998

● Az e tra hosszú szárak nagyobb védelmet nyújtanak és szárazon tartják a karokat / The extra long sleeves provides better protection and keep the arms dry
● Használata ideális védelmet jelent a mosószerek irritációja ellen, és védi a bőrt a kiszáradástól / Its use ensures ideal protection against the irritation caused by detergents and prevents skin dryness
● Méhsejt mintázatával erős tapadást biztosít / Honeycomb grip pattern for increased wet and dry grip

&

EX TRA LONG

DURABLE

1 89g

85g1× 1×89g  50×4,6kg

94 g

90g1× 1×94 g   50×4,9kg

99g

95g1× 1×99g   50×5,1kg

www.bonus-hungary.com



Kesz K / gloves

B081 l ra Ossz  MiKesz
ultra long glove

www.bonus-hungary.com

DURABLE

ULTRA LONG

D LE

M
ULTIPURPOSE US

E

1

190g1× 30×6,1kg
56×10,5cm 16,8×39×1cm 40×27×17cm

Kapcsolódó  direktíva / Related to CE directive: CE 89/686/EEC  ●  zabvány / Standard: En420:2003+A1:2009, 
En 388:2003, En 374-1:2003, En 374-2:2003, En 374-3:2003, En 1413:1998

198g1×

● Professzionális használatra szánt ultra hosszú szárakkal
ellátott late  gumikesztyű a még nagyobb védelem és az egész kar szárazon tartása érdekében
/ ltra long late  rubber gloves for professional use, for more protection and keeping the entire arm dry

● Használata ideális védelmet jelent a mosószerek irritációja ellen, és védi a bőrt a kiszáradástól
/ Its use ensures ideal protection against the irritation caused by detergents and prevents skin dryness

● Méhsejt mintázatával erős tapadást biztosít / Honeycomb grip pattern for increased wet and dry grip

Mennyiségek / Quantities

198g



B495 OKTOGON FELMOSÓNYÉL
OCTAHANDLEB207 FELMOSÓ NYÉL

MOPHANDLE

● 120cm hosszú felmosó nyél műanyag bevonattal és csavaros véggel ellátva
/ 120cm long Mophandle with plastic coating and Italian screw

● 130cm hosszú felmosó nyél extra erős világosszürke műanyag  bevonattal és csavaros véggel ellátva / 
130cm long Mophandle with extra-duable light-gray plastic coating and Italian screw

1 1138g 242g

120cm 130cm 130×10×8cm

Mennyiségek / Quantities Mennyiségek / Quantities

24×3,3kg
122×12,6×10,8cm 

138g1× 12×2,9kg1×242g

www.bonus-hungary.com

4032×581,4 kg
120×80×230cm

 / EAN 5

Nyelek / handles



NYELEK / HANDLES

B559 ALUKRÓM FELMOSÓ NYÉL
ALUCHROME MOPHANDLE

130cm hosszú felmosó nyél alukróm műanyag bevonattal, forgós végű kupakkal és csavaros
véggel ellátva  130cm long aluchrome handle with plastic coating, swivel cap and Italian screw

1 155g

130cm 120×80×230cm 

Mennyiségek / Quantities

12×1,86kg155g1×

EAN  EAN 599 844302566 599 8443025 3

4032×650kg
135×80×245cm

www.bonus-hungary.com



B098 ÜVEGSZÁLAS FELMOSÓNYÉL
FIBERGLASS MOPHANDLE

1 350g

0,26×140cm 142×10×10,5cm 120×80×230cm

Mennyiségek / Quantities

NYELEK / HANDLES

savaros foglalattal a hagyományos rögzítéshez  Thread for standard use
Professzionális felhasználáshoz a bilincses rögzítés érdekében lyukkal ellátva
 or professional use, confi gured with a hole to insert clamps

Anyagösszetétel: 55% újrahasznosított PET, 20% eredeti PET, 25% üvegszál
 omposition: 55  recycled T  20  virgin T  25  fi berglass

350g1× 1200×445kg4,2kg12×

www.bonus-hungary.com

300098





rOfessziO ális i i iai erM KeK  
a BOnusPrO K ála á a
A Ho e a szegmens szigorú követelményrendszereinek megfelelve 
alakítottuk ki B N PrO termékeink kínálatát. A professzionális 
használatra szánt termékeink alapos igénybevételnek vannak kitéve,  
ezért magas minőségi elvárásoknak megfelelően gyártjuk őket. 

 
professional cleaning products  
as bonuspro…

In order to meet the requirements of the HoReCa segment we have  
created our BOnUSpro category. Products for professional use are  
exposed to heavy-duty use, therefore we make sure that they are  
produced according to high quality standards. 



SPONGES

SCOURING PAD 550GSM 10/1

10 10×192g

/ Heavy-duty scouring pad for the easy removal of stubborn dirt
Particulary made for the HoReCa segment

19g1×

22,5×15×0,6cm 22,5×15×7,5cm 

50×9,85kg
75,5×46×38,5cm

/ Quantities

10×192g

www.bonus-hungary.com

B520 MOSOGATÓSZIVACS 10/1
SPONGE SCOURER 10/1

10 10×146g

1×14g 50×7,4kg
13,5×8,5×4cm 40×13,5×8,5cm 85×67×41cm

Mennyiségek / Quantities

● Nagy  méretű, tartós professzionális mosogatószivacs
/ Big size, heavy duty professional sponge scourer

● A  HoReCa szektor követelményeihez alakítva / Particulary made for the HoReCa segment

10×146g



SPONGES

B118 FORMÁZOTT MOSOGATÓSZIVACS 4/1
SPONGE SCOURER 4/1

● Körömkímélő vájattal ellátott, professzionális karcmentes mosogatószivacs
/

● A HoReCa szektor követelményeihez alakítva / Particulary made for the HoReCa segment

4 55g4×

1×13g
13,5×7×4,5cm 13,5×7,1×18cm 123×72×36cm

Mennyiségek / Quantities

10kg180×4×55g



B221

www.bonus-hungary.com

MOPPOK / MOPS

B184 B283 B252
asználat után alaposan öblítsük ki és tároljuk szárazon  Rinse thoroughly before and after use

Anyagösszetétel: 50% viszkóz, 50% poliészter  Composition: 50% viscose; 50% polyester

SOFTMOP EXTRA PÓTFEJ
SOFTMOP EXTRA REFILL

1
Mennyiségek / Quantities

160g1×

36×11×7cm 60×40×21cm 120×80×230cm

32×169kg24×4,5kg 32×169kg24×4,5kg 32×169kg24×4,5kg 32×169kg24×4,5kg

160g 160g

60×40×21cm 120×80×230cm

160g

60×40×21cm 120×80×230cm

160g

60×40×21cm 120×80×230cm

EAN  EAN  599 844302238 599 844302399 599 844302191 599 844302382 599 844302290 599 844302405 599 844302269 599 844302412

25



B993
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MOPPOK / MOPS

B788 B979 B955
asználat után alaposan öblítsük ki és tároljuk szárazon  Rinse thoroughly before and after use

Anyagösszetétel: 50% viszkóz, 50% poliészter  Composition: 50% viscose; 50% polyester

SOFTMOP EXPERT PÓTFEJ
SOFTMOP EXPERT REFILL

1
Mennyiségek / Quantities

250g1×

40×18cm 60×40×25cm 120×80×230cm

32×175kg16×4,7kg 32×175kg16×4,7kg 32×175kg16×4,7kg 32×175kg16×4,7kg

250g 250g

60×40×25cm 120×80×230cm

250g

60×40×25cm 120×80×230cm

250g

60×40×25cm 120×80×230cm

EAN  EAN    599 844303006 599 844302948 599 844302986 599 844302962

B955



B856
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MOPPOK / MOPS

B764 B832 B818 
asználat után alaposan öblítsük ki és tároljuk szárazon  Rinse thoroughly before and after use

Anyagösszetétel: 40% pamut, 60% poliészter és viszkóz keverék  Composition: 40% cotton; 60% polyester and viscose mix

COTTONMOP EXPERT PÓTFEJ
COTTONMOP EXPERT REFILL

1
Mennyiségek / Quantities

350g1×

40×18cm 60×40×25cm 120×80×230cm

32×226,6kg16×6,3kg 32×226,6kg16×6,3kg 32×226,9kg16×6,3kg 32×226,6kg16×6,3kg

350g 350g

60×40×25cm 120×80×230cm

350g

60×40×25cm 120×80×230cm

350g

60×40×25cm 120×80×230cm

EAN  EAN    599 844302863 599 844302801 599 844302849 599 844302825



B258 MICRO FLATMOP LAPOS FELMOSÓ 40cm
MICRO FLATMOP REFILL 40cm

LAPOS FELMOSÓK / FLAT MOPS

12x MICRO FLATMOP SZETT 40cm 
12x MICRO FLATMOP SET 40cm

3 1,1kg

57×20cm 0,26×140cm 40×11cm

Mennyiségek / Quantities

B740

2,2kg

www.bonus-hungary.com

M
ICROFIBER

TECH N O LOGY
140

Professzionális fej lapos felmosókhoz, a legmagasabb minőségi követelmények teljesítéséhez
/ Professional FlatMOP Pad for FlatMOP refills that are made to meet the highest quality standards

árom részes mikroszálas lapos felmosó szett tartós üvegszálas nyéllel és prémium minőségű lapos felmosóval
/ Three piece microfiber flat mop set with iber ASS opHA  and premium uality lat O  refill

1 110g

47×18cm 37×26×35cm 120×80×230cm

Mennyiségek / Quantities

20×2,4kg110g1× 54×165kg

A o e a szektor követelményeihez alakítva  articulary made for the Ho e a segment
Színkódolt profi mikroszálas lapos felmosó utántöltő  olor coded professional icrofiber lat O  refill
Mikroszálas technológia koszeltávolító csíkokkal  icrofiber technology with dirt removing stripes
Anyagösszetétel: 90% poliészter, 10% polipropilén  omposition: 90  polyester  10  polypropylene

EAN  A  599 844302351 599 8443001 3 EAN  A  599 844300098 599 844300159

4,2kg12× 12×7,4kg12×+8grátisz



B265 MICRO FLATMOP LAPOS FELMOSÓ 50cm
MICRO FLATMOP REFILL 50cm

LAPOS FELMOSÓK / FLAT MOPS

12x MICRO FLATMOP SZETT 50cm 
12x MICRO FLATMOP SET 50cm

1 145g 1,4kg

57×20cm 42×31×36cm 120×80×230cm

Mennyiségek / Quantities Mennyiségek / Quantities

20×3,1kg

B757

145g1×

M
ICROFIBER

TECH N O LOGY

www.bonus-hungary.com

54×193,5kg

EAN  A  599 844302368 599 844300203 EAN  A  599 844300098 599 844300166

Professzionális fej lapos felmosókhoz, a legmagasabb minőségi követelmények teljesítéséhez
/ Professional FlatMOP Pad for FlatMOP refills that are made to meet the highest quality standards

árom részes mikroszálas lapos felmosó szett tartós üvegszálas nyéllel és prémium minőségű lapos felmosóval
/ Three piece microfiber flat mop set with iber ASS opHA  and premium uality lat O  refill

A o e a szektor követelményeihez alakítva  articulary made for the Ho e a segment
Színkódolt profi mikroszálas lapos felmosó utántöltő  olor coded professional icrofiber lat O  refill
Mikroszálas technológia koszeltávolító csíkokkal  icrofiber technology with dirt removing stripes
Anyagösszetétel: 90% poliészter, 10% polipropilén  omposition: 90  polyester  10  polypropylene

3 140

57×20cm 0,26×140cm 50×13cm

12×+ 12×11,1kg8grátisz 2,9kg 12×4,2kg



B159 Lapos feLmosófej
FlatMOP Pad 40

Lapos feLmosók / Flat MOPs

Lapos feLmosófej 
FlatMOP Pad 50

● Professzionális fej lapos felmosókhoz, a legmagasabb minőségi követelmények teljesítéséhez  rofessional lat  ad for lat  refills that are made to meet the highest quality standards
● sebes és csiptetős lapos felmosókhoz használható professzionális fej  rofessional lat  ad for refills with pockets or clips

1 600g 1 910g

40×11cm 41×34×15cm 120×80×230cm 50×13cm 51×27×23cm 120×80×230cm

Mennyiségek  uantities Mennyiségek  uantities

12×7,4kg

B166

600g1× 12×11,1kg910g1×

www.bonus-hungary.com

AN / EAN 5 7 44302702 5 7 44302726 AN / EAN 5 7 4430271  5 7 44302733

1008×646,6kg 648×625,4kg



Ke dőK / cloths

B302 MicrOclea  Ke dő
MicroclEAN cloth 

10 355g

32×32cm 32×32×2,4 cm 33×12×33cm

Mennyiségek / Quantities

● Professzionális felhasználói igényeknek megfelelő 300g/m2 anyagminőség / Made of 300g/m2 uality micro ber material for professional re uirements
● lső használat előtt langyos vízben alaposan öblítse ki / Before rst use rinse out thoroughly in lukewarm water
● Anyagösszetétel  0  poliészter, 20  poliamid / Composition: 80% polyester, 20% polyamide

B319 B326 B333

www.bonus-hungary.com

1×35g 50×1,8 kg10×355g

355g

32×32×2,4 cm 33×12×33cm

50×1,8 kg10×355g

355g

32×32×2,4 cm 33×12×33cm

50×1,8 kg10×355g

355g

32×32×2,4 cm 33×12×33cm

50×1,8 kg10×355g



Ke dőK / cloths

B401 ál alá Os rlőKe dő
Universal cloth

300 3,5kg

36×36cm 12×36×60cm

Mennyiségek / Quantities

● Minden háztartási felülethez használható / Use on all kinds of household surfaces
● lső használat előtt langyos vízben alaposan öblítse ki/ Before rst use rinse out thoroughly in lukewarm water
● Anyagösszetétel  50  poliészter, 50  viszkóz / Composition: 50% polyester; 50% viscose

B418 B425 B432

300×3,5kg12g1×

3,5kg

36×36cm 12×36×60cm

300×3,5kg12g1×

3,5kg

36×36cm 12×36×60cm

300×3,5kg12g1×

3,5kg

36×36cm 12×36×60cm

300×3,5kg12g1×

CLOTH YELLOW

www.bonus-hungary.com



CLOTHS

B297 MAXI CLOTH
MAXI TÖRLŐKENDŐ

10 0,2kg

40×38cm 20×19×6cm

Mennyiségek / Quantities

● Minden háztartási felülethez használható / Use on all kinds of household surfaces
● használat előtt langyos vízben alaposan öblítse ki/ Before  use rinse out thoroughly in lukewarm water
●  poliészter,  viszkóz / Composition: 50% polyester; 50% viscose

B259 B310 B273

200g10×20g1×

0,2kg 0,2kg 0,2kg

www.bonus-hungary.com

40×38cm 20×19×6cm

200g10×20g1×

40×38cm 20×19×6cm

200g10×20g1×

40×38cm 20×19×6cm

200g10×20g1×



140x100mm
PANTONE 2935 C

B712 Perforated cleaning cloth blue – Box stickerPERFORATED
www.bonus-siklos.huForgalmazza / Distributor: Bonus Kft.

7800 Siklós, Ipartelepi út 2., Hungary

+36 72 351 555

Perforált törlőkendő – kék
Perforated cleaning cloth  – blue 500x

Made in EUB712

TARIC: 6307103000

CLOTH BLUE

140x100mm
PANTONE 2935 C

B729 Perforated cleaning cloth green – Box stickerPERFORATED
www.bonus-siklos.huForgalmazza / Distributor: Bonus Kft.

7800 Siklós, Ipartelepi út 2., Hungary

+36 72 351 555

Perforált törlőkendő – zöld
Perforated cleaning cloth  – green 500x

Made in EUB729

TARIC: 6307103000

CLOTH GREEN

140x100mm
PANTONE 2935 C

B743 Perforated cleaning cloth yellow – Box stickerPERFORATEDCLOTH YELLOW

www.bonus-siklos.huForgalmazza / Distributor: Bonus Kft.

7800 Siklós, Ipartelepi út 2., Hungary

+36 72 351 555

Perforált törlőkendő – sárga
Perforated cleaning cloth  – yellow 500x

Made in EUB743

TARIC: 6307103000

Ke dőK / cloths

B736 erfOrál  rlőKe dő
Perforated cleaning cloth

500 9,5kg

38×38cm 80×41×35cm

Mennyiségek / Quantities

● yukacsos kivitel a magas nedvszívás érdekében / Perforated design for high absorbency
● Anyagösszetétel  1  poliészter, 2  viszkóz / Composition: 18% polyester; 82% viscose

B743 B72 B712

1×19g

www.bonus-hungary.com

9,5kg500×

9,5kg

38×38cm 80×41×35cm

1×19g 9,5kg500×

9,5kg

38×38cm 80×41×35cm

9,5kg500×1×19g

9,5kg

38×38cm 80×41×35cm

9,5kg500×19g1×

140x100mm
PANTONE 2935 C

B736 Perforated cleaning cloth pink – Box stickerPERFORATED
www.bonus-siklos.huForgalmazza / Distributor: Bonus Kft.

7800 Siklós, Ipartelepi út 2., Hungary

+36 72 351 555

Perforált törlőkendő – pink
Perforated cleaning cloth  – pink 500x

Made in EUB736

TARIC: 6307103000

CLOTH PINK
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