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Tisztítószerek, Smiling House család

Mindannyiunk számára fontos, hogy környezetünk minél élhetőbb, lakhatóbb, esztétikus és praktikus kialakítású
legyen. Törekszünk a lakóövezetek, köz és magán épületek, kertek, parkok, sétányok burkolatainak, kő, fa,
műanyag bútorainak, díszítő elemeinek szép igényes, kulturált kialakítására. Erre a mai építőanyagok, kül és beltéri
kiegészítők sokasága rendelkezésünkre áll. Mai világunkban nagyon fontossá vált az állagmegőrzés, karbantartás,
a tisztaság fontossága.

Kül és beltéren alkalmazható tisztítószereink fontos szerepet kapnak az esztétikus, tiszta felületek hosszútávon
történő megőrzésében.

Azt, hogy melyik tisztítószert hol és mikor alkalmazzuk, meghatározza a tisztítandó felület anyaga, elhelyezkedése,
és a szennyezettség milyensége.

Az általunk forgalmazott speciális Smiling House tisztítószer család a következő célzott tisztítószerekből áll
és az alábbi felületek tisztítására használható:

Műkőtisztító, zsíreltávolító, cementfátyol eltávolító, falfirka eltávolító, penészeltávolító,
salétrom eltávolító, olajfolt eltávolító, műanyag kerti bútortisztító.

1/4

http://szilikongumi.com/szilikon-termekek/szilikon-bazisu-tisztito/
http://szilikongumi.com/wp-content/uploads/2017/04/Pen%C3%A9szelt%C3%A1vol%C3%ADt%C3%B3-szer-1.jpg
http://szilikongumi.com/wp-content/uploads/2017/04/Pen%C3%A9szg%C3%A1tl%C3%B3.bmp
http://hu-hu.facebook.com/BondexKft/
https://plus.google.com/111801500725676976768
https://twitter.com/bondexszilikon


Penészeltávolító szer
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Penészgátló

VIDEÓ

Szilikon bázisú tisztítók szaküzlete:

Szilikon boltunk címe:

Bondex szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelme

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 8 órától-16 óráig

Tel./Fax: 06 1/221-9212, 06 1/220-9177, 061/273-0504
Mobil: 06 20/433-0413, 06 20/922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
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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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