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Műanyag bútor tisztító

Smilig House Cleaning Plastic Furniture Cleaner

Családi házak, társasházak, szállodák, nyaralók, üdülők, kempingezők, részére nélkülözhetetlen eszközévé váltak
a műanyag kerti bútorok (székek, napozó ágyak, asztalok). Az esztétikus megjelenésű bútorok a pihenés és
kikapcsolódás, kényelem fontos részévé váltak. A szélsőséges időjárástól, a mindennapos használattól idővel
azonban elkoszosodnak, elszíneződnek, szürkés foltok alakulnak ki felületükön.

Ebben az esetben már a hagyományos tisztítószerekkel történő mosással sem tudjuk elérni az újszerű állapotot. A
műanyag bútortisztító alkalmazásával a fehér kerti bútorok visszanyerik eredeti szépségüket.

A tisztítószer savmentes, fehérítő hatású. Nem marja meg a műanyag felületét.

Alkalmazhatjuk Gránit és márvány felületek tisztítására is savmentes anyaga miatt.

Raktárról azonnal elvihető. Nagyobb kiszerelés rendelhető.
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Műanyag bútortisztító

Szilikon dugó gyártás boroshordóhoz VIDEÓ

Vásároljon élelmiszeripari szilikon boroshordó
dugókat közvetlenül a gyártótól !

Műanyag kerti bútor tisztító megvásárolható:

Szilikon szaküzletünkben az alábbi címen:

Bondex Kft. szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás lakossági és ipari vásárlóknak:
Árukiadás : Hétfőtől-Péntekig 7:30 h-tól – 16 h-ig  Szombat –
Vasárnap : ZÁRVA

Tel./Fax: 06 1/221-9212, 06 1/220-9177, 06 1/273-0504
Mobil: 06 20/433-0413, 06 20/922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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