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Mop Swiffer + zapasy ściereczek + miotełka + wkład do
zbierania sierści
 

Cena: 65,08 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

16 sztuk

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

 

Swiffer Zestaw: 1 mop + 8 ściereczek, 1 miotełka + 1 wkład do zbierania sierści

Marka
Swiffer

Cechy
Przyciąga i zatrzymuje nawet trzy razy więcej kurzu i włosów niż tradycyjna szczotka
do zamiatania i miotełka do sprzątania, Zestaw startowy: 1 mop + 8 suchych ściereczek
do podłóg, 1 rączka do miotełki do kurzu + 1 wkład wymienny, Nadaje się do
czyszczenia praktycznie wszystkich suchych powierzchni i nie pozostawia osadu,
Miotełka do kurzu: Przed użyciem potrząśnij miotełką i upewnij się, że jest puszysta, by
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tysiące puszystych włókien mogły skutecznie przyciągać i zatrzymywać kurz oraz
włosy, Stosowanie na sucho: Zamocuj ściereczkę na mopie Swiffer; obrotowa
końcówka 360° pomoże Ci wyczyścić powierzchnie pod meblami, łóżkiem lub kanapą,
Doskonale nadaje się do sprzątania sierści zwierząt domowych

Marka standaryzowana
Marka: Swiffer

Opis alternatywny
Extra Long Product Title: Swiffer Zestaw zawierający 1 mop + 8 suchych ściereczek do
podłóg i 1 miotełkę do kurzu + 1 wkład wymienny idealny do zbierania sierści zwierząt
domowych
Opis od dostawcy: Swiffer Zestaw (mop + ściereczki, miotełka + wkład)

Opis produktu
Opakowanie Swiffer Mop i Miotełka do kurzu to rozwiązanie pomagające utrzymać
czystość podłóg i innych powierzchni w domu. Mop Swiffer przyciąga i zatrzymuje
brud, kurz i włosy znajdujące się na wszystkich powierzchniach w domu – znacznie
lepiej niż tradycyjna szczotka do zamiatania. Można go również używać do wycierania
drobnego kurzu, którego nie udało się usunąć odkurzaczem lub przy doraźnym
sprzątaniu, aby uniknąć konieczności częstego, dokładnego czyszczenia. Grubość
ściereczek oraz ich specjalnie zaprojektowana tekstura w połączeniu z działaniem
elektrostatycznym pozwalają przyciągać i zatrzymywać 3 x więcej kurzu i włosów niż
tradycyjna szczotka do zamiatania. Natomiast miotełki do kurzu Swiffer doskonale
przyciągają i zatrzymują kurz, włosy oraz alergeny roztoczy. Świetnie sprawdzają się
też przy sprzątaniu kociej i psiej sierści dzięki tysiącom puszystych włókien pokrytych
cienką powłoką. Miotełki do kurzu składają się z włókien o unikalnej budowie, które
dostosowują swój kształt w taki sposób, by dotrzeć do wszystkich zakamarków
i pomóc Ci pozbyć się kurzu i włosów z praktycznie każdej powierzchni bez
rozprzestrzeniania ich po domu. Doskonale nadają się do zbierania sierści, którą
zwierzęta domowe stale gubią. Świetnie spisują się również wtedy, gdy któryś
z domowników ma alergię na kurz.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia
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Kraj
Kraj pochodzenia: Czechy
Zapakowano w: Czechy

Rodzaj opakowania
Typ: Karton

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 186
Wymagana szerokość na półce: 74
Wymagana głębokość na półce: 337

Waga
Waga brutto: 565

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Czechy

Opakowanie logistyczne - od dostawcy
Wysokość: 368
Szerokość: 596
Głębokość: 387
Waga: 9443
Liczba jednostek: 16

Adres zwrotny
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warsaw Poland 801
25 88 25 Pytanie? Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail.

Telefon kontaktowy
801 25 88 25
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Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie stosować na gorących powierzchniach. Nie
stosować na powierzchniach pokrytych powłokami antyrefleksyjnymi (na przykład:
ekrany telewizorów plazmowych).

Identyfikacja
FPC Code: 81767134
P&G Category: Cleaning Systems
P&G Subsector: Home Care
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