DLA MYJNI SAMOCHODOWYCH

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy sklepem internetowym oferującym sprzęt, materiały eksploatacyjne oraz środki chemiczne z szeroko rozumianej branży czystości. Nie chcemy jednak
sprzedawać wszystkiego. Proponujemy to, co sami używamy i co sprawdza się zarówno w użytkowaniu profesjonalnym jak i domowym. Bazujemy wyłącznie na
produktach z linii profesjonalnej – ponieważ są trwalsze i wydajniejsze – a w całościowym rozrachunku również ekonomiczniejsze.

Naszymi partnerami są wiodący producenci środków czystości, co gwarantuje nie tylko wysoką jakość produktu, ale również wsparcie technologiczne. Jeśli macie
Państwo jakiekolwiek wątpliwości jakiego sprzętu lub środka czyszczącego powinniście użyć - chętnie pomożemy.

DLA KOGO?
Nasze doświadczenie w branży porządkowej – także po stronie użytkowników środków czystości – pozwala wyselekcjonować i zaoferować asortyment przeznaczony dla
konkretnej grupy odbiorców. Wiemy zatem, które materiały pielęgnacyjne będą najbardziej fukcjonalne w użytkowaniu przez:
MYJNIE SAMOCHODOWE, AUTO-SPA, FIRMY DETAILINGOWE.
Poniżej znajdziecie Państwo konkretne propozycje. Oferta uwzględnia promocję „Przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis” (ograniczona czasowo do 31.12.2016 lub do
wyczerpania zapasów). Bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 500,00 PLN netto. Jednorazowy koszt dostawy (poniżej tej wartości) wynosi 20,00 PLN brutto.
Zapraszamy również na stronę internetową naszego sklepu www.magazynczystosci.com, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o produktach dedykowanych dla
myjni samochodowych, jak również o pozostałym oferowanym przez nas asortymencie.
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Dane w dokumencie stanowią własność niematerialną sklepu. Każde wykorzystanie, również częściowe, wymaga zgody firmy.
Podmiotem odpowiedzialnym jest firma MAGAZYN MEBLOWY.COM Wojciech Drozdowski, ul. Szyperska 13a/26, 61-754 Poznań

CO OFERUJEMY?

Ścierka VILEDA PVA Micro MAX

Ścierka VILEDA PVA Micro

Ścierka VILEDA Micro Tuff Base

Ścierka z mikrowłókien impregnowana PVA (ircha syntetyczna)

Ścierka z mikrowłókien impregnowana PVA (ircha syntetyczna)

Tkana ścierka z mikrofazy o dobrych właściwościach czyszczących

Duży rozmiar – do polerowania dużych powierzchni, np. karoserii

Nie wymaga polerowania

Doskonała relacja cena/jakość

Nie rysuje powierzchni

Czyści bez smug – idealna do szyb, lusterek, stali nierdzewnej

Wydajne czyszczenie powierzchni gładkich i strukturalnych

Nie pozostawia smug

Nie rysuje powierzchni

Można prać w temperaturze do 95º C

Łatwa w spłukiwaniu

Łatwa w spłukiwaniu

Gramatura: 190 g/m2

Wysoka chłonność

Wysoka chłonność

Można prać w temperaturze do 95º C
Gramatura: 245

g/m2

Wymiary: 44 x 50 cm

Wymiary: 38 x 38 cm

Można prać w temperaturze do 95º C, Gramatura: 245

g/m2

Kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony i żółty

Wymiary: 35 x 38 cm
Kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony i żółty

21,60 PLN brutto / 1szt.

11,30 PLN brutto / 1 szt.

4,30 PLN brutto / 1 szt.

(promocja: przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis)

(promocja: przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis)

(promocja: przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis)
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CO OFERUJEMY?

Ścierka VILEDA Breazy

Ścierka VILEDA Micro Sorb

Gąbka VILEDA Miraclean (melamina)

Ścierka z mikrofazy

Ścierka krótkotrwałego użytku

Czyści trudno usuwalne zabrudzenia, plamy i mocno przywarty brud

Skutecznie ściąga zabrudzenia z tłustych powierzchni

Służy do bieżącego utrzymania czystości

przy minimalnym wysiłku, wszędzie tam, gdzie inne tradycyjne metody

Nie rysuje powierzchni

Wysoka jakość za rozsądną cenę

czyszczenia okazują się zawodne, np. ślady smaru, gumy

Opatentowana technologia Evolon

Redukcja bakterii o 96.3% (przy pierwszym użyciu)

Nie wymaga stosowania środków chemicznych

Można prać w temperaturze do 95º C

Opatentowana falista struktura wyłapująca cząsteczki brudu

Do 26 razy bardziej skuteczny w porównaniu ze ścierką z mikrofazy

Gramatura: 170 g/m2

Można prać w temperaturze do 60º C

Wymiary: 10 x 6 x 2,8 cm

Wymiary: 40 x 40 cm

Gramatura: 105

g/m2

Kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony i żółty

Wymiary: 35 x 35 cm

Opakowanie zbiorcze: 8 szt.

Kodowanie kolorystyczne: niebieski, czerwony, zielony i żółty

8,10 PLN brutto / 1szt.

2,50 PLN brutto / 1 szt.

4,60 PLN brutto / 1 szt.

(promocja: przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis)

(promocja: przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis)

(promocja: przy zakupie 10 sztuk/1 sztuka gratis)
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zamówienia:
606 650 690
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doradztwo techniczne:
600 160 190
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