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Ściereczki nawilżane Presto do czyszczenia powierzchni
kamiennych (16 sztuk)
 

Cena: 6,16 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

14 sztuk

Producent HARPER HYGIENICS

Opis produktu
 

Ściereczki nawilżane Presto do czyszczenia powierzchni kamiennych (16 sztuk)

 

 

Sk?adniki<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynnekompozycja zapachowa?rodek konserwuj?cy: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, LaurylamineDipropylenediamine

 

Opis produktu

MarkaPrestoCechy2w1 ?ciereczka + p?yn czyszcz?cyidealne do czyszczenia nagrobków
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do blatów, parapetów, schodówskutecznie czy?ciwi?ksza i grubsza ?ciereczkaolej piel?gnuj?cyMarka standaryzowanaMarka - Presto

 

Marketing

Nazwa firmyHarper Hygienics S.A.Adres firmyul. Gen. K. Sosnkowskiego 34,05-300 Mi?sk Mazowiecki,PolskaOpis produktu?ciereczki nawil?ane Presto do powierzchni kamiennych:- do marmuru, granitu, lastryko polerowanego wewn?trz domu jak i na zewn?trz- skutecznie czyszcz? i piel?gnuj?- nab?yszczaj? i o?ywiaj? kolor kamienia- nie wymagaj? polerowania i wycierania na sucho- nie podra?niaj? skóry d?oniInnowacyjne po??czenie 2w1 - ?ciereczka z p?ynem czyszcz?cym. Sprawia, ?e codzienneporz?dki staj? si?:szybsze - nie tracisz czasu na przygotowanie akcesoriów do sprz?tania, p?ukanie i pranietradycyjnych ?ciereczekprostsze - ?ciereczka jest od razu gotowa do u?ycia, a po u?yciu wyrzucasz j? do koszaprzyjemniejsze - ?ciereczka jest zawsze czysta i pachn?caO marcePresto szybko i prostoPresto to szeroka gama specjalistycznych ?ciereczek nawil?anych, które pozwalaj?utrzyma? w czysto?ci ca?y dom:do ró?nych powierzchni, uniwersalne o zapachu magnolii, do mebli drewnianych, dokuchni, do ?azienki, do lodówek i mikrofalówek, do ekranów, do toalet, do szyb i luster, dopod?óg, do mebli skórzanych87% konsumentek uwa?a, ?e ?ciereczki Presto to najwygodniejszy sposób na szybkieporz?dki(wg Millward Brown / badanie grudzie? 2013)

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Przed u?yciem przetestowa? w ma?o widocznym miejscu. Po wyj?ciu?ciereczki szczelnie zamkn?? opakowanie, zabezpieczaj?c produkt przed wyschni?ciem.Czyszczon? powierzchni? dok?adnie przetrze? ?ciereczk?. W przypadku mocnychzabrudze? u?y? kilku ?ciereczek. Po zu?yciu wyrzuci?. Nie wyrzuca? do toalety. Niestosowa? do higieny osobistej.
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Opakowanie

Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 7 - Inne (Tworzywa sztuczne)
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

258

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj pochodzenia - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - OpakowanieWagaWaga brutto - 276Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 258Szeroko?? - 122G??boko?? - 27PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce.Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki16  

 

Jednostki

Liczba jednostekLiczba jednostek - 16Rodzaj jednostkisztuk

 

Obs?uga klienta

Adres producentaHarper Hygienics S.A.,ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34,05-300 Mi?sk Mazowiecki,PolskaTel. (+48 25) 759 84 00www.prestoclean.plAdres zwrotnyHarper Hygienics S.A.,ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34,05-300 Mi?sk Mazowiecki,PolskaTel. (+48 25) 759 84 00www.prestoclean.plTelefon kontaktowy(+48 25) 759 84 00Adres internetowywww.prestoclean.pl
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Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaChroni? przed dzie?mi.J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?ciereczki nawil?ane do powierzchni kamiennych
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