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Äåí ðáñÝ÷åôáé äùñåÜí ç ôïðïèÝôçóç
êáé óõíôÞñéóç ôùí äïóïìåôñçôþí

ãéá ôá ðëõíôÞñéá ðïôçñéþí & ðéÜôùí.

HENKEL Παγκόσμιος “leader” στο κλάδο των απορρυπαντικών, παράγει προϊόντα
υψήλης ποιότητος τα οποία σας παρέχουμε (κατ’ αποκλειστικότητα), και σε .πολύ χαμηλές τιμές

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΕΓΝΟΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΝΟΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΕΝΙΚ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ (ΛΑΔΙΑ-ΛΙΠΗ)

ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ & ΑΠΟΡΡΥΠ/ΚΟ ΧΛΩΡΙΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ & ΑΠΟΡΡΥΠ/ΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ (ΜΠΑΝΙΑ & WC)

TZAMIΩΝ & ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ (συμπυκνωμένο) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (ήπιο)

H åßíáé
ðéóôïðïéçìÝíç êáôÜ

ÅÍ ISO 9001, êáé ðáñÝ÷åé
ïëá ôá ÄÅËÔÉÁ ÄÅÄÏÌÅÍÙÍ
ÁÓÖÁËÅÉÁÓ áíá ðñïúüí.

“H E N K E L”

P3-mepa D, liguid (20Kg) P3-mepa D, liguid (10Kg)

P3-mepa D, brilliant (20Kg) P3-mepa D, brilliant (5Kg)

P3-rimol 90 (20Kg) P3-glin floor 2374 (5Kg) P3-glin general (5Kg)

P3-glin floor 277 (10Kg) P3-glin floor 277 (5Kg) P3-glin anticalc (5Kg)

P3-glin window cleaner (5Kg) P3-mepa lemon (10Kg) P3-manupon D (10Kg)

* Περιέχει ουσίες που δεν φθείρουν τα ποτήρια,
και τα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου.

* Περιέχει ουσίες που δεν φθείρουν τα ποτήρια,
και τα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου.

* Καθαρίζει εύκολα και τους
πιό δύσκολους ρύπους.

* Είναι ιδανικό για σκληρά
νερά και σε μισή τιμή απο
τον ανταγωνισμό.

* Καθαρίζει εύκολα και τους
πιό δύσκολους ρύπους.

* Είναι ιδανικό για σκληρά
νερά και σε μισή τιμή απο
τον ανταγωνισμό.

* Περιέχει και μη ιονικούς διαβρέκτες.
* Τα οργανικά συστατικά του
ειναι βιοδιασπώμενα.

* Δίνει αστραφτερή γυαλάδα
χωρίς να δημιουργεί
προβλήματα στο πλυντήριο.

* Περιέχει και μη ιονικούς διαβρέκτες.
* Τα οργανικά συστατικά του
ειναι βιοδιασπώμενα.

* Δίνει αστραφτερή γυαλάδα
χωρίς να δημιουργεί
προβλήματα στο πλυντήριο.

* Ουδέτερο καθαριστικό λαμπερών δαπέδων.
* Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

* Ουδέτερο καθαριστικό λαμπερών δαπέδων.
* Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

* Δεν προκαλεί ερεθισμούς.
(ασφάλεια κατά την χρήση)
* Στεγνώνει γρήγορα και
αφήνει ευχάριστο άρωμα.

* Δεν προκαλεί ερεθισμούς
(ασφάλεια κατά την χρήση)

* Στεγνώνει γρήγορα και
αφήνει ευχάριστο άρωμα.

* Περιέχει ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά.
* Πανίσχυρο καθαριστικό ειδικό για καμμένα
λάδια, λίπη, καρβουνίλες και σκληρή βρωμιά.

* Χρησιμοποιείται αδιάλυτο επάνω
στην επιφάνεια καθαρισμού για
5-15 λεπτά. Ακολουθεί ξέπλυμα
με νερό (π.χ.σφουγγάρι).

* Καθαρίζει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες
αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.

* Ειδικό για ταυτόχρονο
καθαρισμό και απολύμανση,
δαπέδων, wc, κάδων κλπ.

* Καθαρίζει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες
αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.

* Ειδικό για ταυτόχρονο
καθαρισμό και απολύμανση,
δαπέδων, wc, κάδων κλπ.

* Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ :
- υγιεινή καθαριότητα στο μπάνιο,
- καταπολέμηση & εξόντωση βακτηριδίων,
- αφαιρεί άλατα και βρωμιές απο
βρύσες, νιπτήρες, λεκάνες,
μπανιέρες, πλακάκια, κλπ.

* Κατάλληλο και για βιτρίνες, καθρέπτες,
ασημικά, ανοξείδωτα, αλουμίνια.
* Χρησιμοποείται χωρίς αραίωση.

* Ψεκασμός της επιφάνειας,
μετά απο δράση 5 λεπτών,
σκούπισμα με απορροφητικό
καθαρό πανί η χαρτί.

* Ειδικό για πλύσιμο στο χέρι μιας που περιέχει
κατάλληλα συστατικά φροντίδας των χεριών.

* Περιέχει ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά με
αποτέλεσμα να δημιουργούν

πυκνό αφρό με άρωμα λεμόνι..

* Αποτελεσματικό για κρύο
καθώς και σκληρό νερό.

* Ουδέτερο ph χωρίς να περιέχει διαλύτες.
* Η συνθεσή του εξασφαλίζει άριστη προστασία
του δέρματος καθώς περιέχει

και “φυσικά αμίδια 15%”.
* Ήπιο προϊόν πλήρως διαλυτό
στο νερό και αποτελεσματικό
για καθαρισμό απο λίπη, λάδια
γράσσα, μελάνη κλπ.

80,00€ κοστίζει
έκαστη συσκευή

μαζί με την
εγκατάσταση


