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Mop płaski Salsa York
 

Cena: 17,02 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent York

Opis produktu
 

Komfortowy i skuteczny

Bestsellerowy MOP płaski SALSA dla najbardziej wymagających użytkowników. MOP płaski SALSA został stworzony z myślą o osobach,
które cenią swój czas i wygodę. Sprzątanie z mopem SALSA oznacza przede wszystkim komfort i skuteczność.

Zapomnij o szorowaniu, schylaniu się i mocowaniu z niewygodnym sprzętem! Chłonny i łatwy w użyciu zapas wykonany z mikrofibry ze
specjalnymi wypustkami pozwala na łatwe i szybkie doczyszczenie mocno zabrudzonych powierzchni.

Ten wyjątkowy materiał powoduje, że zbieranie i wypłukiwanie brudu staje się niezwykle proste i nie wymaga użycia dodatkowej
siły.Wypustki już po pierwszym przeciągnięciu ściągają z podłogi brud i paprochy. Mikrofibra bardzo dobrze przyciąga zanieczyszczenia,
ale się z nimi nie skleja. Dlatego płukanie przebiega sprawnie i nie wymaga powtarzania. Bardzo duża chłonność materiału sprawia, że
rzadziej musimy płukać mopa podczas sprzątania. Zapas został tak dopasowany do płytki mopa, że jego zakładanie i ściąganie jest
dziecinnie proste.

 

Cechy:

Konstrukcja płytki i trzonka umożliwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc bez wysiłku.
Specjalny przegub pomaga płynnie i skutecznie umyć wszelkie zakamarki.
Wzmocniony trzonek teleskopowy pozwala na dostosowanie długości.
Można ją zmieniać w zależności od wysokości osoby sprzątającej czy rodzaju czyszczonego obszaru.
Nie potrzebujemy dużo miejsca na przechowywanie mopa – na końcu trzonka znajduje się obrotowe oczko, przez co można go
zawiesić na haczyku.
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Uniwersalny, polecany dla alergików
MOP SALSA jest dostosowany do mycia i polerowania każdego rodzaju powierzchni.
Nadaje się do sprzątania na mokro i sucho, nawet bez użycia detergentów.
Dzięki temu oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale również środowisko naturalne.
Ze względu na brak konieczności użycia detergentu produkt jest szczególnie polecany dla alergików.

Kolory mopów wysyłmy losowo.
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