Dodatki

CLEANING BOX
AKCIJA!
Ob nakupu 2 x 10L
katerega koli čistila
50 % popust !

Pripomoček za okolju prijazno in varčnejše čiščenje

 Priročen, prenosen pripomoček namakanje delov, ki jih želite
očistiti trdovratne umazanije
 Oblikovan in razvit za mobilno uporabo
 Izdelan iz plastike, ki je odporna na kemikalije, ki se redčijo z vodo
 Sestavljen je iz glavne nepropustne posode, prilegajoče potopneodcejalne košarice, pokrova in vozička za transport
 Zasuk košarice za 1800 omogoča postavitev košarice na rob
spodnje posode in odcejanje čistila nazaj v glavno posodo
PREDNOSTI: prihranek pri čistilih, podaljšan čas delovanja,
omogoča uporabo čistila v manjši koncentraciji, pripravljena
raztopina za čiščenje se lahko uporabi večkrat , odcejalna košarica
omogoča lažji dostop do prej namočenih delov, varčen s prostorom

IZTOČNA PIPA ZA VEZ 10L

 Iztočna pipa za 10 L vez (kanister)
 Olajša doziranje primerne količine čistila v pršilko za
pripravo delovne raztopine

Pakiranje:

TLAČNA PRŠILKA 1,5 L

1 kom

 Primerna za čiščenje večjih povšin
 Merilna skala olajša doziranje čistila
 Enostavnejše in hitrejše delo
 Pršilko napolnimo z zrakom (30-40 potiskov)
 Odporna na vse kemikalije, ki se redčijo z vodo

Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

1 kom

TEL: 04/ 586 – 54 – 00

E-mail: adak@t-2.net
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PRŠILKA 0,5 L
 Primerna za čiščenje manjših do srednje velikih povšin
 Merilna skala olajša doziranje čistila
 Omogoča prihranek čistilnega sredstva
 Odporna na vse kemikalije, ki se redčijo z vodo

Pakiranje:

STOJALO in STENSKO DRŽALO
ZA PIVNIKE

1 kom

 Obe vrsti podajalnika omogočata, da imate pivnike vedno
pripravljene pri roki kadarkoli in kjerkoli jih potrebujete
 Nazobčani del na obeh podalnikih omogoča lažje trganje po
perforaciji
OB NAROČILU 6 x 50m pivnikov SEPRO AM 200, STOJALO
ali STENSKO DRŽALO PREJMETE ZA 1,00 EUR.
Pakiranje:

DOZIRNIK ZA MILO PERFEKT
in STENSKO DRŽALO

1 kom

 Podajalnik omogoča predvsem VARČNO porabo
in PRAKTIČNO uporabo.
 Preprečuje tudi, da bi se v milu nabirala umazanija, kot se to
zgodi če se v milo sega z umazanimi rokami
 Z dozirnkom 3kg plastenka mila zadostuje za min. 300 umivanj
OB NAROČILU 6 x 3kg mila PERFEKT, DOZIRNIK in
STENSKO DRŽALO PREJMETE ZA 1,00 EUR!

Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

1 kom

TEL: 04/ 586 – 54 – 00

E-mail: adak@t-2.net
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