
Jednotlivé prípravky sú v ponuke aj samostatne:Jednotlivé prípravky sú v ponuke aj samostatne:Jednotlivé prípravky sú v ponuke aj samostatne:
Kompletný rad profesionálnych
čistiacich prostriedkov vysokej kvality.

• iba 5 produktov pre dokonalú čistotu
  Vášho domova, firmy, reštaurácie, hotela,
  penziónu...

• prípravky špičkovej kvality od popredného
  talianskeho výrobcu profesionálnej
  čistiacej chémie

• svieža, starostlivo vyberaná
  a nedráždivá vôňa čistoty 

• jednotná parfumizácia všetkých produktov
  vytvorí úžasný, harmonický a dlhotrvajúci
  efekt po upratovaní

Produkty sú navrhnuté tak, aby
pracovali ako tím. Najlepší výsledok

dosiahnete použitím všetkých
výrobkov spoločne.

Je to jednoduchý a efektívny koncept,
ako 5 prstov na ruke.

Kúpeľňa 6v1
• čistí a umýva
• sanituje
• odstraňuje vodný kameň
• zabraňuje usadzovaniu
   vodného kameňa
• vytvára bariéru, ktorá
  odpudzuje vodu a nečistoty
• prevonia čistený priestor

Priestorový parfum
• okamžité prekrytie nežiadúcich
  pachov v prípade potreby
  (cigaretový dym, jedlo a pod.)
• vysoko koncentrovaný parfum
  osvieži vzduch a prevonia textílie
• intenzívna a dlhotrvajúca vôňa

Podlaha
• superkoncentrovaný produkt
• čistí a umýva
• sanituje
• prevonia čistený priestor
• na všetky typy povrchov - aj drevo
• integrovaný dávkovač pre
  komfortné dávkovanie - až 40 dávok

Sklo a tvrdé povrchy
• čistí a umýva
• rýchlo sa odparuje
• prevonia čistený priestor
• vhodné na sklo, zrkadlá
  a všetky typy tvrdých
  povrchov (vrátane nábytku)

Toaleta 4v1
• čistí a umýva
• sanituje
• odstraňuje vodný kameň
• prevonia toaletu

30 rokov s Vami

Kúpeľňa 6v1 Sklo a tvrdé povrchy

Priestorový parfum

Podlaha

5-dielna sada profesionálnej čistiacej chémie

VŠETKO
V JEDNOM
KUFRÍKU

...a je upratané!



30 rokov s Vami

V ponuke aj
DARČEKOVÉ

BALENIE

TIPY:
Darujte sadu svojim blízkym ako efektívny a veľmi užitočný darček.
Vysoká kvalita a zjednotenie upratovacích prípravkov do jednej príjemnej vône
potešia každého používateľa. 

Využite možnosť darovať Vašim zamestnancom alebo obchodným partnerom
profesionálny darček, upratovanie bude pre nich menej únavné a dosiahnu skvelý výsledok.

Ak ste obchodná firma, Vaši zákazníci určite ocenia kvalitné a inovatívne produkty,
ktoré im môžete ponúknuť. 

5-dielna sada profesionálnej čistiacej chémie

www.car ta.sk

Navštívte našu predajňu v Ružomberku na Bystrickej ceste 45C (vedľa OD Kaufland)
Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok 8:00-18:00, Sobota 9:00-12:00


