„Quick Shine®
Hardwood Floor Mop Kit"
Šluotos Komplektas Kietmedžio Grindims.
Komplektas su Mikropluošto Šluoste

Į sąvartynus keliauja milijonai vienkartinių šluosčių, todėl daugelis klientų ieško
ekologiškesnių būdų, kaip naudojant grindų atnaujinimo priemones „Quick Shine® Finish“ ir
„Hardwood Luster“ valyti dulkes, purvą, augintinių plaukus ir palaikyti grindų 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 nešvarumus.
Rekomenduojame naudoti šią šluostę mūsų grindis atnaujinančioms priemonėms „Quick
Shine® Multi-Surface Floor Finish“ ir „Quick Shine® Hardwood Floor Luster“ tepti. Prieš
naudodami grindų atnaujinimo priemones sušlapinkite ir stipriai išgręžkite šluostę. Po
naudojimo visada kruopščiai išplaukite šluostę šiltu muilinu vandeniu. Rekomenduojame
įsigyti atsarginę pakaitinę 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 skalbyklėje.
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PATVARUS, LENGVAS, PASUKAMAS ŠLUOTOS PADAS;
PADO MATMENYS 31 X 16CM;
PRITRAUKIA IR SUGRIEBIA ALERGENUS, NAMINIŲ GYVŪNĖLIŲ PLAUKUS, DULKES
IR NEŠVARUMUS;
ĮDEALI GRINDŲ ATNAUJINIMO PRIEMONIŲ TEPIMUI;
DAUGKARTINIO PLOVIMO, LENGVAI KEIČIAMA, DVIEJŲ ZONŲ ŠLUOTĖ ŠVARIAI VALO
IR ŠLUOSTO.

Išmanūs kasdienio valymo sprendimai™

RIBOTOJI GARANTIJA. Gamintojas „Holloway House“ šiam gaminiui suteikia tik garantiją dėl gamybos defektų ir tik tinkamai jį naudojant.
„Holloway House“ neprisiima atsakomybės už jokią pasekminę ar kitokią žalą, susijusią su šio produkto netinkamu naudojimu. Atsakomybė
apribojama iki šio produkto pakeitimo kainos.

KODAS

11147
11148 (pakaitinė pado šluostė)

KIEKIS
Vnt.
Vnt.

DĖŽĖJE
4vnt.
6vnt.

Tiekėjas: UAB “NAVAKO” | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.quickshine.lt
Gamintojas: Holloway House, Inc., | 309 Business Park Drive, Fortville, IN 46040, USA
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