
ATNAUJINA  
GRINDIS

ir puoselėja jūsų 
namus nuo 1962 m.

    Tai tarsi naujos grindys buteliuke!®



„Quick Shine®“ grindų apdailos priemonės ir valikliai gaminami 
iš netoksiškų, žmonėms ir aplinkai saugių sudėtinių dalių.

Be aliuminio;
Be amoniako;
Be formaldehidų;
Be kvapiųjų medžiagų;
Be parabenų;
Be ftalatų;
Jokių sunkiųjų metalų – be cinko.

Be alkoholio;
Be amoniako;
Be formaldehidų;
Be parabenų.

SvarBu tai, kaS viduje

2019 m. EPA „Safer Choice“  
metų partnerio titulas

Apdailos 
priemonės

Valikliai
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SveikeSniS požiūriS  
į netokSiško  

gyvenimo būdą

QuiCk ShinE® įsipareigojimai

Įdiegus šviesdiodį apšvietimą mūsų gamykloje 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 70 % sumažin-
tas suvartojamos energijos kiekis.

Perdirbame ir pakartotinai naudojame kartoną 
pritaikydami tinkamo dydžio pakuotes.

Gaminių buteliukai yra gaminami iš 25 % per-
dirbto plastiko, gauto iš klientų panaudotų pro-
duktų.

Siekiant sumažinti atliekų sąvartynuose kiekį 
etiketės yra gaminamos iš ploniausios perdirba-
mos medžiagos.

Remiama EPA  
(Aplinkos Apsaugos Agentūra) 
arba „Safer Choice®“  

Be alkoholio;
Be amoniako;
Be formaldehidų;
Be parabenų.

Be aliuminio;
Be amoniako;
Be formaldehidų;
Be kvapiųjų medžiagų;
Be parabenų;
Be ftalatų;
Jokių sunkiųjų metalų – 
be cinko.

Apdailos priemonės

Tvarumo iniciatyva

Mes gerbiame  
ir rūpinamės Žeme.

Skelbiame gaminių  
sudedamąsias dalis.

Vaikams, augintiniams  
ir aplinkai. Saugesnės  

priemonės.

mūsų bendrovės  
pareiškimai.

Tvarumas Skaidrumas

Pagarba

Autentiški

netoksiškos  
„Safer Choice®“ formulės

Valikliai
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„Quick Shine®“ gaminiai – tai kiekvie-
nam prieinama, rūpesčių nekelianti 
saugesnio pasirinkimo prekė!

Mūsų grindų apdailos priemonės su-
taupo pirkėjams milijonus, nes nebe-
reikia kreiptis į specialistus dėl pakar-
totinės grindų apdailos.

„Oho“  
veiksnys

Ohoooo... @quickshinefloors valdo –  
visada!

@MandypryOr

dievinu, kad šiuo daikčiuku taip lengva 
naudotis ir jis taip puikiai veikia.

@hitzelhauSMrS

aiškiai matyti, nuo kurios vietos 
grindys nebeblizgios. Jokio lipnumo. 
Šiandien pirksiu dar, kad pabaigčiau 
darbą! ačiū, kad sukūrėte efektyvų 
gaminį. naujas klientas tapo klientu 
visam gyvenimui. #wowfactor

thea alliSOn
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Atnaujinkite  
savo grindis

Apie grindų apdailos priemones  
QuiCk ShinE®

Grindys atrodo nuobodžios ir 
susidėvėjusios? Neskubėkite 
jų keisti arba remontuoti! 
Atkurkite jų pirminį spindesį 
naudodamiesi produktais 
„Quick Shine® Multi-Surface 
Floor Finish“ arba „Quick 
Shine® High Traffic Hardwood 
Wood Lustre“. Jie padės 
sugrąžinti grindų grožį ir 
prabangią išvaizdą.

Prieš Po

Laikui bėgant parketas, laminatas, vinilinės lentelės 
ir kitos grindys gali išdilti ir susibraižyti, ypač inten-
syvaus naudojimo vietose. „Quick Shine®“ apdailos 
priemonės puikiai tinka tokioms grindims atnaujinti!

„Quick Shine®“ grindų apdailos priemonės gami-
namos naudojant vandens pagrindo polimerus. 
Jas užtepus suformuojamas labai lygus, greitai 
džiūstantis apsauginis sluoksnis. Mikronelygumų 
užpildymo technologija pašalina įbrėžimus ir su-
daro įbrėžimams atsparų apsauginį sluoksnį. Dėl 
aukščiausio lygio savaiminio išsilyginimo dangos 
komponentų grindys įgyja prabangią išvaizdą ir at-
rodo kaip naujos.

Šitaip grindys apsaugomos, suteikiamas sodrus ir 
prabangus spindesys kitomis dangomis padeng-

toms parketo ar kietmedžio, laminato, kamštinėms 
ir akmens grindims, taip pat plytelėms, vinilui ir vi-
soms kitoms hermetiškoms medžiagoms. 

Kitaip nei vašką, „Quick Shine®“ grindų apdailos 
priemones paprasta naudoti, tepti, prižiūrėti ir liesti. 
Jos niekada negelsta ir nėra slidžios. 

Grindų apdailos priemonėms „Quick Shine®“ tepti 
naudokite MOP grindų mikropluošto šluostes. Ge-
riausią rezultatą galima pasiekti naudojant firminę iš 
aukščiausios kokybės mikropluošto audinio paga-
mintą daugkartinio plovimo grindų šluostę „Quick 
Shine® Hardwood Floor Mop Refill Pad“, kuri kom-
plektuojama kartu su šluota „Quick Shine® Hard-
wood Floor Mop“. Nedideliems plotams padengti 
tinka mikropluošto servetėlės. 
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Paprasta naudoti! 

QuiCk ShinE®  
hiGh TRAFFiC hARDWOOD  
FLOOR LuSTER

Jei parketo ar kietmedžio grindys atrodo susidėvėjusios 
ir praradusios savo spindesį, atkurkite jų pradinį gro-
žį naudodami mūsų grindų apdailos priemones „Quick 
Shine® Multi-Surface Floor Finish“ arba „Quick Shine® 
High Traffic Hardwood Wood Lustre“. 

Prieš naudodami šias priemones grindis kruopščiai nu-
valykite sausa arba drėgna šluoste, kad nebūtų dulkių, 
naminių gyvūnėlių plaukų, nešvarumų ir purvo. Tada tie-
siog papilkite nedidelį kiekį apdailos priemonės „Quick 
Shine® Multi-Surface Floor Finish“ arba „Quick Shine® 
High Traffic Hardwood Wood Lustre“ ir tolygiai paskleis-
kite paviršiuje mikropluošto šluoste. Jūsų grindys vėl 
spindės kaip naujos be jokių šlifavimo ir dengimo nauja 
danga išlaidų bei kelių dienų remonto rūpesčių. 

Intensyviai naudojamos grindų vietos (įskaitant pagrin-
dinius vaikščiojimo takus) turėtų būti atnaujinamos kas 
du ar tris mėnesius, mažiau naudojamos zonos – kas 
keturis ar šešis mėnesius. Net ir smarkiai susidėvėjusias 
grindis galima atnaujinti užtepant du ar tris sluoksnius. 

Dėmesio! Prieš naudodami visada kruopščiai nuvalyki-
te vaško likučius, purvą, smėlį, riebalus, dulkes ir nami-
nių gyvūnų plaukus. Vaškui ir riebalams pašalinti reko-
menduojame naudoti „Quick Shine®“ giluminį valiklį. 

1 2 3
Apie intensyviai naudojamų 
kietmedžio grindų apdailos priemonę
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QuiCk ShinE®  

MuLTi-SuRFACE  
FLOOR FiniSh

Tiesiog papilstykite šios priemonės ant grindų ir nedelsda-
mi lengvai plačiais ir tolygiais judesiais paskleiskite lengvai 
sudrėkintu mikropluošto audiniu. Naudodami pirmą kartą 
tepkite grindis 2–3 sluoksniais (dangos džiūvimo laikas for-
muojantis sluoksniams 30-45 min.). 

Dėmesio! Nepoliruokite ir netrinkite. Vėliau, siekiant iš da-
lies ar visiškai atnaujinti paviršių, pakaks vieno sluoksnio 
kas 2–6 mėnesius priklausomai nuo grindų eksploatacijos.

Vidutinė produkto išeiga – tepant vienu sluoksniu 1 l už-
tenka 55 kv. m. „Quick Shine®“ grindų atnaujinimo priemo-
nės parduodamos patogiose naudoti plastikinėse 800 ml, 
1,89 l, ir 3,78 l talpyklose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip paruošti grindis prieš 
naudojant mūsų apdailos priemones, rasite tinklalapy-
je www.quickshine.lt. Jei reikia konsultacijos ar patarimo, 
kreipkitės tel. +370 5 203 0444 arba el. p. info@navako.lt.

Atkurkite grindų spindesį panaudodami „Quick Shine® 
Multi-Surface Floor Finish“ kaskart, kai to reikia. Papras-
tai tai būna kas kelis mėnesius. 

„Quick Shine® Multi-Surface Floor Finish“ yra vandens 
pagrindo polimerų priemonė, pagaminta naudojant spe-
cializuotus komponentus, garantuojančius puikų sukibi-
mą. Tai reiškia, kad ji gerai prilimpa prie tokių paviršių, 
kaip laminatas, vinilas, lakas, marmuras, keraminės ply-
telės, keramogranitas, terrazzo ir kiti. 

Dėmesio! Prieš naudodami visada kruopščiai nuvalykite 
vaško likučius, purvą, smėlį, riebalus, dulkes ir gyvūnėlių 
plaukus. Vaškui ir riebalams pašalinti rekomenduojame 
naudoti „Quick Shine®“ giluminį valiklį.

Laminato, LVT vinilinių lentelių grindys yra prak-
tiškos ir ekonomiškos. Kadangi viršutinis apsauginis 
laminato sluoksnis yra vinilas, paviršius galima valyti ir 
atnaujinti naudojant tuos pačius šioms grindims skirtus 
produktus.

Akmuo ir plytelės yra atsparūs drėgmei, todėl to-
kios grindys dažnos vonios kambariuose, virtuvės 
ir prieškambario patalpose. Naudojant grindų apdai-
los priemonę „Quick Shine® Multi-Surface Floor Finish“ 
akmens ir plytelių grindims galima suteikti sodrų spinde-
sį, nepažeidžiant jų tarpų užpildo ar paviršiaus. 

Apie įvairaus paviršiaus  
grindų apdailos priemonę
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Atkuria grindų sodrumą, spalvą ir grožį;
Sudaro papildomą apsauginį sluoksnį ir naujų grindų išvaizdą; 
Suteikia jūsų grindims gilų ir turtingą spindesį.

Grąžinkite grindims spalvą ir pagražinkite jas giliu, sodriu ilga-
laikiu apsauginiu spindesiu. 

Grindų atnaujinimo priemonė „Quick Shine® Multi-Surface 
Floor Finish“ skirta medinėms grindims, laminatui, LVT, pra-
bangioms vinilo lentelėms, kamštinėms grindims, linoleumui, 
akmeniui, marmurui, plytelėms, keramogranitui, mozaikinio 
betono ir kitoms medžiagoms atnaujinti.

Mikronelygumų užpildymo technologija pašalina įbrėžimus ir 
sudaro įbrėžimams atsparų apsauginį sluoksnį. 

Dėl aukščiausio lygio savaiminio išsilyginimo dangos kompo-
nentų grindys įgyja prabangią išvaizdą ir atrodo kaip naujos. 

Sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių (LOJ).

„Quick Shine®“ grindų apdailos ir atnaujinimo priemonė gami-
nama naudojant vandens pagrindo polimerus. Ją užtepus su-
formuojamas labai lygus, greitai džiūstantis apsauginis sluoks-
nis, panaikinami smulkūs įbrėžimai. 

Šitaip grindys yra apsaugomos, joms suteikiamas sodrus ir 
prabangus spindesys. 

„Quick Shine®“ grindų apdailos priemones paprasta naudoti, 
tepti ir prižiūrėti. Jomis apdorotos grindys niekada negelsta ir 
nėra slidžios. 

QuiCk ShinE®  
MuLTi-SuRFACE 
FLOOR FiniSh

Saugesnis vaikams, augintiniams ir aplinkai;
Be aliuminio;
Be amoniako;
Be formaldehidų;
Be parabenų;
Be ftalatų.

SvarBu tai, kaS viduje

Įvairių paviršių grindų apdailos
Ir atnaujinimo priemonė
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„Quick Shine® Multi-Surface Floor Cleaner“ yra nepapras-
tai efektyvus specialistų sukurtas valiklis grindims lengvai at-
naujinti ir prižiūrėti. Jis skirtas kietmedžio, keraminių plytelių ir 
daugelio kitų paviršių grindims kartą per savaitę valyti. Šiuo 
aukščiausios klasės mišiniu apdorotų grindų nereikia perplauti 
švariu vandeniu.

Saugiai valykite daugelį paviršių, įskaitant plytelių, laminato, vi-
nilo lentelių, plytelių, marmuro, betono ir lakuotos medienos 
grindis.

Paruošia ir išlaiko grindis švarias prieš naudojant apdailos ir at-
naujinimo priemonę „Quick Shine® Multi-Surface Floor Finish“.                           

Lengva naudoti: nepalieka ruoželių, drumstumo ir lipnių nuo-
sėdų.                    

Valiklis idealiai tinka grindims valyti mikropluošto šluoste, purš-
kiamosioms MOP šluotoms ir plovimo funkciją turintiems siur-
bliams robotams pildyti.

„Quick Shine®“ galima naudoti dažnai, nes jis, skirtingai nei kitų 
prekių ženklų valikliai, neblukina grindų apdailos paviršiaus.

QuiCk ShinE®  
MuLTi-SuRFACE 

FLOOR CLEAnER

Valo purvą, riebalus ir gumos brūkšnius, sudėtyje nėra 
stiprių šarmų, baliklio ar amoniako; 
Skaidrus, nepalieka drumstumo ir dryžių; 
Grindų nereikia perplauti švariu vandeniu; 
idealiai tinka grindims valyti mikropluošto šluoste, 
purškiamosioms MOp šluotoms ir plovimo funkciją 
turintiems siurbliams robotams pildyti; 
paruoštas naudojimui. 

SvarBu tai, kaS viduje

Įvairių paviršių grindų valiklis
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Grąžinkite kietmedžio grindų spalvą ir pagražinkite jas giliu, 
sodriu ilgalaikiu apsauginiu spindesiu. 

„Quick Shine® Hardwood Floor Luster“ apdailos priemonė 
sustiprinta natūraliu augalinės kilmės karnaubo vašku, sutei-
kiančiu grindims patvarumo ir apsaugančiu nuo kenksmingų 
UV spindulių. Atkuria, apsaugo ir suteikia gilų ryškų spindesį 
intensyvaus grindų naudojimo vietose. 

Mikronelygumų užpildymo technologija pašalina įbrėžimus ir 
sudaro atsparų įbrėžimams apsauginį sluoksnį. 

Dėl aukščiausio lygio savaiminio išsilyginimo dangos kompo-
nentų grindys atrodo kaip naujos.

„Quick Shine®“ grindų apdailos ir atnaujinimo priemonė ga-
minama naudojant vandens pagrindo polimerus. Ją užtepus 
susidaro labai lygus, greitai džiūstantis apsauginis sluoksnis, 
išnyksta smulkūs įbrėžimai. 

Šitaip grindys apsaugomos, suteikiamas sodrus ir prabangus 
spindesys kitomis dangomis padengtoms medinėms lentų, 
parketo ar kietmedžio grindims. 

„Quick Shine®“ grindų apdailos priemonę paprasta naudoti, 
tepti, prižiūrėti ir malonu liesti. Ja padengtos grindys niekada 
negelsta ir nėra slidžios. 

QuiCk ShinE®  
hiGh TRAFFiC 
hARDWOOD 
FLOOR LuSTER

atkuria kietmedžio sodrumą, spalvą ir grožį;
Suteikia papildomo patvarumo intensyviai 
eksploatuojamoms grindims;
praturtinta grynu, natūraliu augaliniu karnaubo vašku.

SvarBu tai, kaS viduje

Intensyviai naudojamų  
kietmedžio grindų apdailos  
ir atnaujinimo priemonė 
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Valiklis specialiai sukurtas intensyviai naudojamoms kietme-
džio grindims valyti. 

Idealus pH: neutralus mišinys leidžia išvalyti kietmedžio grin-
dis greitai ir lengvai. Aukščiausios klasės mišinys specialiai su-
kurtas taip, kad nereikėtų perplauti švariu vandeniu. 

Paruošia ir išlaiko grindis švarias prieš naudojant apdailos ir 
atnaujinimo priemonę „Quick Shine® Hardwood Floor Finish“. 

Lengva naudoti: nepalieka ruoželių, drumstumo ir lipnių nuo-
sėdų.                    

Valiklis idealiai tinka grindims valyti mikropluošto šluoste, purš-
kiamosioms MOP šluotoms ir plovimo funkciją turintiems siur-
bliams robotams pildyti.

„Quick Shine®“ galima naudoti dažnai, nes jis, skirtingai nei kitų 
prekių ženklų valikliai, neblukina grindų apdailos paviršiaus.

QuiCk ShinE® 

hiGh TRAFFiC 
  hARDWOOD 

FLOOR CLEAnER

natūraliai valo purvą, riebalus, padų gumos dėmes;
Skaidrus, nepalieka drumstumo ir dryžių;
Grindų nereikia perplauti švariu vandeniu;
idealiai tinka grindims valyti mikropluošto šluoste, 
purškiamosioms MOp šluotoms ir plovimo funkciją 
turintiems siurbliams robotams pildyti;
paruoštas naudojimui.

SvarBu tai, kaS viduje

Intensyviai naudojamų 
kietmedžio grindų valiklis 
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Idealus pH: neutralus mišinys leidžia valyti greitai ir lengvai.

Ištirpdo purvą, panaikina nešvarumus ir pailgina bet kokių kieto 
paviršiaus grindų naudojimo laiką.

QuiCk ShinE®  
MuLTi-SuRFACE 
FLOOR CLEAnER

Saugesnis vaikams, augintiniams ir aplinkai;
Be alkoholio;
Be amoniako;
Be formaldehidų;
Be parabenų;
nepalieka ruoželių, nuosėdų;
Saugus kietmedžiui, lVt, laminatui, plytelėms, 
linoleumui, akmeniui, mozaikiniam betonui, vinilui.

SvarBu tai, kaS viduje

Įvairių paviršių grindų  
kasdienio valymo valiklis
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Idealus pH: neutralus mišinys leidžia greitai ir lengvai išvalyti 
kietmedžio grindis.

Ištirpdo purvą, panaikina nešvarumus ir pailgina medinių grin-
dų naudojimo laiką.

QuiCk ShinE®  
DAiLy CARE 
hARDWOOD 

FLOOR CLEAnER

Saugesnis vaikams, augintiniams ir aplinkai;
Be alkoholio;
Be amoniako;
Be formaldehidų;
Be parabenų;
nepalieka ruoželių, nuosėdų;
Saugus kietmedžiui.

SvarBu tai, kaS viduje

Intensyviai naudojamų  
kietmedžio grindų  

kasdienio valymo valiklis
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Puikiai tinka mažoms gyvenimo netvarkoms šalinti. 



„Quick Shine® Concentrated Floor Cleaner“ yra nepaprastai 
efektyvus specialistų sukurtas valiklis grindims lengvai atnau-
jinti ir prižiūrėti. Jis skirtas kietmedžio, keraminių plytelių ir dau-
gelio kitų paviršių grindims valyti kartą per savaitę. 

Daugelį paviršių, įskaitant plytelių, laminato, vinilo lentelių, ply-
telių, marmuro, betono ir lakuotos medienos grindis, nuvalysite 
saugiai.

Valiklis paruošia ir išlaiko grindis švarias prieš naudojant apdai-
los ir atnaujinimo priemonę „Quick Shine® Multi-Surface Floor 
Finish“.                           

Lengva naudoti: nepalieka ruoželių, drumstumo ir lipnių nuo-
sėdų.                    

Valiklis idealiai tinka grindims valyti mikropluošto šluoste, purš-
kiamosioms MOP šluotoms ir plovimo funkciją turintiems siurb- 
liams robotams pildyti.

„Quick Shine®“ galima naudoti, kai reikia naudoti dažnai, nes 
jis, skirtingai nei kitų prekių ženklų valikliai, neblukina grindų 
apdailos paviršiaus.

QuiCk ShinE®  
COnCEnTRATED 
FLOOR CLEAnER

Valo purvą, riebalus ir batų gumos brūkšnius, sudėtyje nėra stiprių 
šarmų, baliklio ar  amoniako; 
Skaidrus, nepalieka drumstumo ir dryžių;
ištirpdo purvą, panaikina nešvarumus ir pailgina grindų tarnavimo 
laiką;
idealiai tinka grindų valymui mikropluošto šluota, purškiančių MOp 
tipo šluotų ir plaunančių siurblių robotų pildymui;
neleidžia susidaryti blyškioms, lipnioms ir aliejingoms nuosėdoms;
neiškiria kenksmingų garų;
idealiai tinka naudojant kibirus su vandeniu;
Koncentruotas. Galima pagaminti 23–32 litrus efektyviai valančio 
tirpalo.

VeiKSMinGaS ValyMaS

Koncentruotas grindų valiklis
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Vos tik užtepate ant grindų, „Quick Shine® Deep Cleaner“ va-
liklis iškart pradeda veikti įsisenėjusį purvą ir seną vašką, mat 
yra sukurtas naudoti viešbučiuose, viešosios paskirties pasta-
tuose ir ligoninėse, kur itin svarbu greitas ir efektyvus valiklių 
poveikis.

„Quick Shine® Deep Cleaner“ valiklis saugiai pašalina vašką, 
polimerinę ir akrilinę dangą. Išskaido ir panaikina labiausiai įsi-
senėjusias dėmes nuo plytelių užpildo, atsiradusias dėl pelė-
sio, miltligės, muilo putų ir kieto vandens, nuvalo ir atnaujina 
plyteles. Pašalina plaukų lako ir dėl kasdienio mindžiojimo su-
sidariusias nuosėdas, puikiai atnaujina ir nuvalo purvą nuo kiet- 
medžio grindų, laminato, LVT, plytelių, vinilo lentelių ir akmens.

Stipriai įsigėrusį purvą ant plytelių užpildo ar kitų paviršių valik- 
lis suminkštins. Jo pašalinimui naudokite šepetėlį su sintetiniais 
šereliais.

QuiCk ShinE® 

DEEP CLEAnER & 
WAx REMOVER

išskaido ir nuvalo tvirčiausias dėmes ant plytelių 
užpildo, atsiradusias dėl pelėsio, miltligės, muilo putų 
ir kieto vandens;
Saugiai nuvalo vašką, polimerus ir akrilines apdailos 
priemones;
paruošia grindis prieš tepant atnaujinimo ir apdailos 
priemones „Quick Shine® hardwood Floor Finish“ ir 
„Quick Shine® Multi-Surface Floor Finish“;
neišskiria kenksmingų garų.

VeiKSMinGaS ValyMaS

Giluminis valiklis ir  
vaško šalinimo priemonė
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Skirtas visiems nerūdijančiojo plieno prietaisams ir apdailos 
detalėms, įskaitant plautuves, šaldytuvus, kepsnines, stalvir-
šius, metalines apdailos detales, vandens čiaupus, aliuminio ir 
metalinius baldus.

Dėl unikalaus sudėtinių dalių mišinio paviršius nuvalomas ir at-
naujinamas vienu paprastu veiksmu, nepaliekant dėmių ir nuo-
sėdų.

Neutralus pH: apsaugo nerūdijantįjį plieną.

Nerūdijantysis plienas tampa švarus ir blizgantis nenaudojant 
ėsdinančių korozinių medžiagų.

QuiCk ShinE®  
STAinLESS STEEL 
CLEAnER +  
POLiSh

pašalina įsisenėjusį purvą, dėmes, aliejų, pirštų 
antspaudus;
Suteikia blizgesio;
Suformuoja ploną apsauginį sluoksnį, saugantį nuo 
ištepimo ir pirštų antspaudų;
Sudėtyje nėra paviršius braižančių medžiagų ir 
fosfatų;
pašalina nešvarumus ir sukuria blizgesį be ruoželių!

paŠalina neŠVaruMuS ir 
SuKuria BlizGeSį Be ruOŽelių! 

16      |                  išmanūs kasdienio valymo sprendimai™ 

Nerūdijančiojo plieno
valiklis ir polirolis



Medienos dirbinius galima valyti ir atgaivinti itin lengvai – tiesiog 
užpurkškite ir nuvalykite. 

Veiksmingai šalina purvą, riebalus ir negražias seno vaško san-
kaupas, nesudarydamas jokio dirbtinio blizgesio, išryškina na-
tūralų medienos grožį. Saugo nuo dėmių, vandens poveikio, 
blukimo ir trūkinėjimo. 

Suteikia sodrų ir ryškų žvilgesį be vaško sankaupų. Sudėtyje 
nėra abrazyvinių medžiagų.

Medinius baldus, spinteles, baldų plokštes, medienos gami-
nius, antikvarinius daiktus ir faneruotus paviršius nuvalysite ir 
atnaujinsite vienu paprastu veiksmu.

QuiCk ShinE®  
CAbinET & WOOD 

CLEAnER +  
POLiSh

Skirtas baldams, spintelėms, baldinei plokštei, 
gaminiams iš medienos, antikvariniams daiktams, 
faneruotei valyti ir atnaujinti;
pašalina purvą, riebalus ir negražias vaško nuosėdas;
Saugus neabrazyvinis mišinys apsaugo nuo dėmių, 
vandens nuosėdų, išblukimo ir trūkinėjimo.

ValO, priŽiūri, apSauGO
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Baldų ir medinių paviršių 
valiklis ir polirolis



„Holloway House“ siekia naudoti tik geriausius, kruopščiai at-
rinktus aliejus ir jau 55 metus užtikrina aukščiausios klasės 
medienos dirbinių priežiūrą. Kviečiame jus prisidėti prie šios 
tradicijos. 

Puikiai tinka raudonmedžio, tikmedžio, vyšnios, ąžuolo ir visai 
kitai natūraliai medienai. 

Naudojant reguliariai padeda išvengti trūkinėjimo ir perdžiū-
vimo. Drėkina ir apsaugo aukštos kokybės medinius baldus, 
spinteles, plokštes, medienos kompozitą, antikvarinius medie-
nos gaminius ir faneruotus paviršius.   

Veiksmingai šalina nešvarumus, riebalus ir papilkėjusio vaško 
sankaupas nesuteikdamas dirbtinio blizgesio, išryškina natūra-
lų medienos grožį.

Tinka dulkėms, dėmėms, riebalams šalinti. Galima užtep-
ti minkšta šluoste. Apsaugo medienos spalvą nuo UV saulės 
spindulių. Sudėtyje nėra medžiagų, kurios kauptųsi ant pavir-
šiaus, stiprių valiklių ir abrazyvų.

hOLLOWAy 
hOuSE®  
ORAnGE OiL

nuo saulės saugančios aliejaus savybės neleidžia 
tiesioginiuose  saulės spinduliuose laikomiems 
medienos gaminiams išblukti ir išdžiūti;
drėkina ir saugo medines spinteles, plokštes, 
medienos kompozitą, antikvarinius medienos 
gaminius ir faneruotus paviršius;
Biologiškai skaidoma apelsinų kvapo formulė;
Sudėtyje nėra vaško ir vandens. nesudaro paviršinių 
sankaupų. 

ValO, GaiVina, SauGO

Apelsinų aliejus
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Valo, saugo, drėkina 
baldus ir antikvarinius 

daiktus



„Holloway House“ siekia naudoti tik geriausias, kruopščiai at-
rinktas sudedamąsias dalis ir jau 55 metų užtikrina aukščiau-
sios klasės medienos dirbinių priežiūrą. Kviečiame jus prisidėti 
prie šios tradicijos.

„Holloway House“ medienos valiklis švelniai tirpina vaško san-
kaupas, pašalina purvą, riebalus maisto gaminimo vietose, 
suodžius ir kūno aliejus, kurie tamsina ir minkština medieną. 
Šalina seno vaško likučius ir nešvarumus nuo aukštos kokybės 
medinių baldų, spintelių, plokščių, medžio kompozito, antikva-
rinių medienos gaminių ir faneruotų paviršių.

Tinka virtuvių spintelėms, laminatui, metalui, plastikui, vinilui ir 
sienų plokštėms valyti. Kokosų kvapo sudėtis be vandens. 

hOLLOWAy 
hOuSE® 

WOOD CLEAnER

Šveliniai šalina vaško sankaupas, nešvarumus, 
kepimo riebalus, suodžius ir kūno aliejus;
Kokoso kvapo formulė;
Sudėtyje nėra vaško ir vandens. 

ValO ir paruOŠia paVirŠiuS

Medienos valiklis
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„Holloway House Pure Wax“ vaškui patinka, kai ant jo vaikš-
čiojate… Jūsų grindys žvilgės ir bus tokios pat gražios, kaip 
geriausiuose viešbučiuose, ligoninėse ir įvairiuose viešuosiuo-
se pastatuose, kur yra dideli – LABAI DIDELI – žmonių srautai. 
„Pure Wax“ vaškas išsilaiko kelis mėnesius ilgiau, nesuteikia 
gelsvo atspalvio net ir šviesioms grindims, juo apdorotas grin-
dis galima daug kartų plauti. 

Priemonė, kurios sudėtis papildyta karnaubo vašku, suteikia 
patvarumo, reikalingo intensyviai naudojamoms grindims, ir 
apsaugą nuo UV spindulių poveikio. 

Ši lengvai naudojama priemonė suteikia grindims puikią išvaiz-
dą, apsaugo jas papildomu greitai džiūstančiu sluoksniu ir už-
pildo smulkius įbrėžimus. Grindims suteikia prabangų, sodrų 
apsauginį spindesį.

Puikiai tinka vinilo, šlifuoto betono, laminato, linoleumo, gumos, 
mozaikinio betono, plytelių, lakuotoms medinėms grindims. 
Jeigu jūsų grindys padengtos specialia grindų alyva, kreipkitės 
konsultacijos į UAB „Navako“ specialistus. Nerekomenduo-
jama naujoms (be dangos), aliejumi dengtoms, labai (iki me-
dienos) išdilusioms ar kitais vaškais padengtoms medinėms 
grindims.  

hOLLOWAy 
hOuSE® 
PuRE WAx

labai paprasta naudoti – išspauskite, ištepkite ir 
viskas! 
tinka visoms kieto paviršiaus grindims įskaitant 
vinilą, laminatą, betoną, linoleumą, gumą, plyteles, 
terrazzo, parketlentes;
Suteikia grindims apsauginį sodrų spindesį;
poliruojamas – galima nupoliruoti įbrėžimus ir batų 
padų gumos žymes.

nauJOS GrindyS VienaMe ButeliuKe!

Profesionalams skirtas  
skystasis grynas vaškas 
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Sukurtas namų  
priežiūros specialistų



kOMPAkTiški
GREiTOjO VALyMO 

RinkiniAi

Ekologišką aukščiausios klasės šluostę galima skalbti skalbyklėje 
ir pakartotinai naudoti iki 100 kartų – taip garantuojamas saugus 
valymas be jokių atliekų.

Universalus pasirinkimas: galima pakabinti arba pastatyti.
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Į sąvartynus keliauja milijonai vienkartinių šluosčių, todėl dau-
gelis klientų ieško ekologiškesnių būdų, kaip naudojant grin-
dų atnaujinimo priemones „Quick Shine® Finish“ ir „Hardwood 
Luster“ valyti dulkes, purvą, augintinių plaukus ir palaikyti grin-
dų švarą! 

Komplektas skirtas dulkėms valyti ir visoms kieto paviršiaus 
grindims, įskaitant kietmedį, laminatą, LVT, prabangias vinilo 
lentas, plyteles ir akmenį. 

Šluota yra lengva, su pasukamąja galvute ir žemo profilio, kad 
būtų galima lanksčiai manevruoti ir valyti po baldais. 

Plaunamoji dvigubos zonos mikropluošto šluostė pritraukia ir 
surenka alergenus, naminių gyvūnėlių plaukus, dulkes ir ne-
švarumus.

Rekomenduojame naudoti šią šluostę mūsų grindis atnaujinan-
čioms priemonėms „Quick Shine® Multi-Surface Floor Finish“ ir 
„Quick Shine® Hardwood Floor Luster“ tepti. Prieš naudodami 
grindų atnaujinimo priemones sušlapinkite ir stipriai išgręžki-
te šluostę. Po naudojimo visada kruopščiai išplaukite šluostę 
šiltu muilinu vandeniu. Rekomenduojame įsigyti atsarginę pa-
kaitinę šluostę – vieną naudokite grindims valyti, o kitą grindų 
atnaujinimo priemonėms tepti. Grindis šia šluota galite valyti ir 
drėgnai, ir sausai. Komplektuojama su daugkartine dviejų zonų 
mikropluošto šluoste, kurią galima iki 100 kartų plauti skalby-
klėje.

Kietmedžio grindų šluotos komplektas 
Komplektas su mikropluošto šluoste

patvarus, lengvas, pasukamas šluotos padas;
pado matmenys 31 x 16 cm;
pritraukia ir sugriebia alergenus, naminių gyvūnėlių 
plaukus, dulkes ir nešvarumus;
ideali grindų atnaujinimo priemonių tepimui;
daugkartinio plovimo, lengvai keičiama, dviejų zonų 
mikropluošto šluostė švariai valo ir šluosto. 

QuiCk ShinE®  
hARDWOOD 
FLOOR MOP kiT
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Grindis valykite komfortiškai! Jokių kibirų, guminių pirštinių 
ir skudurų nebereikės. Purškiamosios šluotos komplektas 
„Quick Shine® Multi-Surface Spray Mop Kit“ yra idealus kas-
dienio grindų valymo įrankis. 

Tiesiog pripildykite šluotos daugkartinio pildymo talpyklą grin-
dų valiklio arba vandens, o tada purkškite ir šluostykite.

Komplektas skirtas kieto paviršiaus grindims, įskaitant kietme-
dį, laminatą, LVT, prabangias vinilo lenteles, plyteles ir akmenį, 
valyti. Su šia šluota grindų valiklis naudojamas labai taupiai – 
tik tiek, kiek reikia. Valymo padas patvarus, lengvas, prireikus 
pasukamas. 

Šluota yra lengva, su pasukamąja galvute ir žemo profilio, kad 
būtų galima lanksčiai manevruoti ir valyti po baldais. „Even-
Mist“ purškimo technologija garantuoja tolygų ir efektyvų 
valiklio išpurškimą. BATERIJŲ NEREIKIA.

Komplektuojama su daugkartine dviejų zonų mikropluošto 
šluoste, kurią iki 100 kartų galima plauti skalbyklėje.

QuiCk ShinE®  
MuLTi-SuRFACE 
SPRAy MOP kiT

Įvairių paviršių MOP šluotos  
komplektas su purkštuku

Komplektas su mikropluošto šluoste

patvarus, lengvas, pasukamas šluotos padas;
pado matmenys 38 x 14 cm;
pakartotinai užpildoma valiklio talpa;
daugkartinio plovimo, lengvai keičiama, dviejų zonų 
mikropluošto šluostė švariai valo ir šluosto.
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Kartu galime pasiūlyti vaikams, 
augintiniams ir aplinkai saugesnių 
„Safer Choice®“ ženklu pažymėtų 
valymo priemonių!

Tiekėjas UAB NAVAKO

Žygio g. 92, Vilnius | tel. (8 5) 203 0444 | www.quickshine.lt

QuickShineGrinduatnaujinimas

SvarBu tai, kaS viduje

QuiCk ShinE®  
gaminiai klientams 
suteikia aukščiausios 
klasės kokybę, 
kurios jie nusipelno, 
už kainą, kurios jie 
pageidauja


