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Link do produktu: https://www.ecoworld24.com/recznik-kuchenny-antybakteryjny-z-ultra-mikrofibry-eco-world-50-x-50-x2sztp-286.html

RĘCZNIK KUCHENNY
ANTYBAKTERYJNY Z ULTRA
MIKROFIBRY ECO WORLD 50
x 50 x2szt
Cena

49,00 zł

Cena poprzednia

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Eco World

Opis produktu
RĘCZNIK KUCHENNY ANTYBAKTERYJNY z ultramikrowłókna (ultra mikrofibry) Eco World (40x60 cm).
Ręcznik kuchenny wykonany ze specjalnie tkanego ultra mikrowłókna Eco World. Błyskawicznie chłonie wodę (10 razy szybciej niż ręcznik bawełniany). Usuwa wszelkie
pozostałości chemikalii używanych do mycia naczyń czy sztućców.

Nie pozostawia żadnych smug, zacieków, ani pyłków na wycieranych przedmiotach.
Kryształowa czystość za jednym przetarciem.
Idealny do polerowania garnków ze stali szlachetnych i polerowanych na wysoki połysk.
Ręcznik kuchenny Eco World jest niezastąpiony w każdej kuchni.
Zastosowanie: doskonały do wycierania, suszenia i polerowania: szkła, porcelany, kryształów, sztućców, garnków i innych. Niezastąpiony również do czyszczenia i
osuszania owoców.
Błyskawicznie chłonie wodę i pozostałości drobnoustrojów, których nie usunęliśmy podczas mycia. Dlatego też doskonale nadaje się również do wycierania rąk,
pozostawiając je idealnie czystymi, co jest istotne zwłaszcza podczas przyrządzania posiłków.
Kolor: biały, niebieski
Rozmiar : 50 x 50 cm
Trwałość produktu: 300 prań!
Sposób użycia:
Suchym ręcznikiem wycieramy każdą powierzchnię w celu osuszenia, wyczyszczenia lub wypolerowania przedmiotów.
Sposób pielęgnacji:
Lekko zabrudzony ręcznik, przepłukać w czystej wodzie. Mocno zabrudzony wyprać ręcznie lub w pralce z dodatkiem delikatnego detergentu nie zawierającego
zmiękczaczy i wybielaczy w temp. do 90°C.
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Jak działa ULTRA mikrowłókno Eco World?

ULTRA Mikrowłókno Eco World, to niezwykle cienkie, opracowane w nowoczesnej technologii włókno, o specjalnych właściwościach chłonących. Jest 200razy cieńsze od
ludzkiego włosa, – ale dzięki specjalnej budowie klinowej potrafi wchłonąć wiele więcej cząsteczek brudu niż jakiekolwiek inne włókno.

Kiedy ultra mikrowłókna (ultra mikrofibra) są suche, przyciągają pył i kurz poprzez ładunki elektrostatyczne. Kiedy natomiast dodasz do nich odrobinę wody, wilgotne
włókna rozbijają cząsteczki brudu, jednocześnie zasysając je.

Badania potwierdzają, że ultra mikrowłókno ułatwia i poprawia proces czyszczenia powierzchni oraz redukuje ilości bakterii i brudu, zapewniając większe
bezpieczeństwo dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich. W praktyce oznacza to redukcję zużycia środków chemicznych używanych do czyszczenia o 70-80%, a także
obniżenie nakładów pracy o blisko 50%!

Dzięki ultra mikrowłóknom możesz wyczyścić każdą powierzchnię znacznie skuteczniej, niż robisz to na co dzień używając chemikaliów! Ta zaawansowana technologia
pozwoli Ci zachować doskonałą czystość w domu, zadbać o zdrowie Twoje i Twoich bliskich a także zaoszczędzić pieniądze wydawane do tej pory na niepotrzebne środki
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chemiczne!

Produkty z ultra mikrowłókna Eco World są inwestycją na wiele lat. Odpowiednio pielęgnowane moga Ci służyć nawet 3-4 lata.
Każdy produkt z ultra mikrowłókna Eco World objęty jest 30 dniową gwarancją zwrotu pieniędzy jeżeli nie będziesz z niego zadowolony/a.
Objęty jest równiez 12 miesięczną gwarancją jakości. Cokolwiek wydarzy się z Towim produktem w tym okresie, wymienimy Ci go na nowy.

Produkt idealny dla alergików!

ZAPRASZAMY OSOBY I FIRMY ZAINTERESOWANE DYSTRYBUCJĄNASZYCH PRODUKTÓW

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: biały , niebieski
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