
TERMÉSZETES, ÚJRAHASZNOSÍTOTT ÉS KÖRNYEZETBARÁT 
ALAPANYAGBÓL KÉSZÍTETT PRÉMIUM TERMÉKEK 

A RAGYOGÓ TISZTASÁGÉRT!

NATURAL RECYCLED



KENDER MOSOGATÓSZIVACS KENDER TOP MOSOGATÓSZIVACS

KENDER MOSOGATÓSZIVACS KENDER TOP MOSOGATÓSZIVACS

A kender az egyik legősibb ipari növény, amelyet a rostjáért termesztettek. 
Először alkalmazzuk ezt az erős, nedvességnek ellenálló alapanyagot mosogatási, 
súrolási célra.
Modern gyártástechnológiával készített, igazi prémium kategóriás termékünk 
rendkívül hatékonyan távolítja el a legmakacsabb szennyeződéseket is.

A kendert mint természetes alapanyagot újrafeldolgozott üvegből és PET palackból készített 
speciális szálakkal erősítettük meg a még hatékonyabb tisztítás érdekében. 
Ezáltal egy olyan környezetbarát terméket készítettünk, amely megfelel a mai legmagasabb 
minőségi követelményeknek is.

Kenderrost felhasználásával készült kiváló minőségű termék, amely speciális 
ergonómiai kialakításával segíti a még hatékonyabb tisztítást.

Elkészítettük a kender és újrafeldolgozott alapanyagokból készült termékünk formára 
mart verzióját, hogy még kényelmesebben, körmeit védve tudjon sokkal hatékonyabban 
takarítani.

A kender az egyik legősibb ipari növény, már a kőkorban is használták. A kezdetektől fogva nem táplálkozási céllal, hanem rostjáért termesztették. Rostjai erősek, nedvességnek jól ellenállnak. Kitűnó műszaki szövet készíthető belőle.
A hatékony, de mégis kíméletes dörzshatást a felhasznált növényi eredtű anyagoknak köszönhetjük. Először kerül alkalmazásra a dió- és a kókuszdió héj, mint súrolóanyag. Újrahasznosított PET palackokat használtunk szövetstabilizálónak!

Termékünk esetében először alkalmazzuk ezt a kitűnő alapanyagot, mosogatási súrolási célra. Kihasználva a legmodernebb gyártástechnológiák, és a természetes alapanyagok kínálta minden lehetőséget, igazi prémium kategóriás terméket átnyújtva Önnek!

EXTRA MEGNÖVELT MÉRET | 6db / doboz EXTRA MEGNÖVELT MÉRET | 6db / doboz

FORMÁRA VÁGOTT | 4db / doboz FORMÁRA VÁGOTT | 4db / doboz
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KÓKUSZ MOSOGATÓSZIVACS
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Természetes kókuszrostból, modern gyártástechnológiával készített megnövelt 
méretű mosogatószivacs, amely rendkívül hatékonyan távolítja el a legmakacsabb 
szennyeződéseket is. 

Kókuszrostból készített termékünk formára vágott verziója lehetővé teszi a hatékony, 
de komfortos tisztítást, segítve a higiénikus környezet kialakítását otthonában.

EXTRA MEGNÖVELT MÉRET | 6db / doboz

FORMÁRA VÁGOTT | 4db / doboz

BIO NATURAL 
KÓKUSZ MOSOGATÓSZIVACSOK

A kókuszdiót borító természetes rostszálakat világszerte alkalmazzák ott, ahol nagy igénybevételnek kitett termékre van szükség. Különösen 
népszerűek kötelek és lábtörlők gyártásánál. Termékünk esetében először alkalmazzuk ezt a kitűnő alapanyagot, mosogatási súrolási célra. 

Kihasználva a legmodernebb gyártástechnológiák, és a természetes alapanyagok kínálta minden lehetőséget, 
igazi prémium kategóriás terméket átnyújtva Önnek!


