Ścierka z mikrofazy czerwona cienka 40x40 cm
kod produktu: 374193
kategoria: Kategorie produktów > Sprzęt do sprzątania > Ścierki i gąbki

Producent: Clean
Cena netto: 3,15 zł
Cena brutto: 3,87 zł
Kod QR:

Wielofunkcyjna czerwona szmatka do codziennego użytku
CleanPRO
Gramatura: 220 g/m2
Wymiary: 40×40 cm
Kolor: czerwony
Włókno: 100% mikrofibra
Skład: poliester 80%, poliamid 20%
Konsystencja: mięsista, miękka
Absorpcja: 400%
Wysoka trwałość
Wysoka odporność na ścieranie
Suszyć maksymalnie w temperaturze 50ºC
Prać w temperaturze do 60ºC. Nie używać środków zmiękczających
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Wysokiej jakości cienka ścierka z mikrofazy marki CleanPRO to uniwersalny i profesjonalny
produkt, który pozwala niezwykle łatwo utrzymywać wszelkiego rodzaju powierzchnie w
czystości. Dostosowana zarówno do ścierania na sucho, jak i na mokro, wykonana z mikrofibry
szmatka jest bardzo miękka i chłonna, co w połączeniu z jej mięsistą i bogatą we włoski
powierzchnią sprawia, że świetnie zbiera kurz oraz brud. Możliwość wykorzystywania jej wraz z
szeroką gamą środków czystości do mycia łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń i
różnorakich elementów ich wyposażenia powoduje, że ścierka CleanPRO doskonale sprawdza się
podczas codziennego sprzątania, ale też może być używana do bardziej intensywnych i
wymagających mocnych detergentów porządków. Czerwony kolor umożliwia przyporządkowanie
tego akcesorium do konkretnego obszaru zastosowania, a duże wymiary wraz ze znaczną
trwałością włókien gwarantują długi czas użytkowania.

Zalety cienkiej czerwonej ścierki z mikrofazy CleanPRO
Wszechstronność
Możliwość wycierania powierzchni na mokro i sucho
Odporność na intensywną eksploatację

Odbiorcy czerwonych szmatek z mięsistymi włóknami mikrofibry
Biura
Restauracje
Domy
Hotele
Szpitale

CleanPRO oferuje szeroką gamę produktów do profesjonalnego
czyszczenia pomieszczeń

Wykorzystująca najwyższej jakości materiały do tworzenia wyspecjalizowanych produktów,
projektowanych specjalnie z myślą o profesjonalnych firmach sprzątających, należąca do
działającej w Polsce i poza jej granicami Grupy Impel, marka CleanPRO znana jest z
pozwalających zachować nieskazitelną czystość w każdych warunkach materiałów
eksploatacyjnych, detergentów oraz środków ochrony osobistej. Co przy tym istotne,
przeznaczona nie tylko do łazienek, ale też do kuchni i wszelkiego rodzaju powierzchni w
domach, hotelach, magazynach i zakładach przemysłowych, chemia gospodarcza, jest doskonale
uzupełniana przez bogaty asortyment akcesoriów i sprzętu do sprzątania, wśród którego na
szczególne wyróżnienie zasługują liczne modele wózków do sprzątania, mopów, ścierek, gąbek
oraz rękawic.
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