ERLA MEGGI
MAGICZNA GĄBKA
4SZT
Economy pack 4szt. 6x10x2 cm
Indeks produktu: R1000
Kod kreskowy: 5906534019929

Dane techniczne
Ilość w kartonie: 24

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Rewolucja w kategorii utrzymania czystości. Magiczna gąbka skradła już serce wielu gospodyń domowych i
nie tylko. Poznaj jej nową odsłonę. ERLA MEGGI to wyjątkowo skuteczna i wszechstronna gąbka
melaminowa o niezliczonej wręcz ilości zastosowań.
Ściera zabrudzenia z wszelkich zmywalnych powierzchni (również z tych porowatych) z łatwością gumki
wymazującej ołówek z kartki papieru – i to bez użycia jakichkolwiek detergentów. Dokładnie tak. Dzięki
swojej strukturze i unikalnym właściwościom mikrościeralnym, gąbka melaminowa ERLA MEGGI czyści z
użyciem tylko czystej wody. Nie wymaga korzystania z jakichkolwiek środków chemicznych, stąd jej
wszechstronność i możliwość stosowania na wrażliwych na chemię powierzchniach. Dzięki niej zaoszczędzisz
na detergentach, zadbasz o środowisko i zdrowie.
ERLA MEGGI to:
- ekonomiczne opakowanie, 4 sztuki w zestawie
- mycie bez użycia detergentów, tylko wodą
- trwała, nie pęka, nie łamie się
- łatwa w użyciu – namocz, wyciśnij, przetrzyj
- wymiary 6 x 10 x 2 cm
Magiczna gąbka do ścian? ERLA MEGGI nadaje się doskonale do oczyszczenia ścian z otarć, plam, śladów
po butach, Usuwa efekty dziecięcej twórczości, wykonane kredkami, flamastrami, farbkami czy nawet
atramentem.
Magiczna gąbka do kuchni lub łazienki? Idealnie spisuje się podczas mycia poplamionych filiżanek, stali
nierdzewnej, powierzchni podłogowych, lakieru, tworzyw sztucznych, szkła, mebli i akcesoriów, szafek
kuchennych, płytek ceramicznych, fug i wielu innych.
Melaminowa gąbka ERLA sprawdzi się również doskonale w myciu tworzyw sztucznych, szkła, winylu oraz
skór. Radzi sobie z wszelkimi śladami po klejach, wyczyści szybę kominkową, a nawet białe obuwie
sportowe. Łatwo usunie brud z trudno dostępnych miejsc, czy powierzchni bogatych w detale.
Znajduje szerokie zastosowanie w domach, restauracjach, hotelach, biurach – wszędzie tam gdzie często
powstaje wiele drobnych zabrudzeń i istnieje potrzeba prostego ich usunięcia.
Oferowana w ekonomicznym czteropaku. Jedna do kuchni, jedna do łazienki, jedna do przedpokoju i jedna w
zapasie. Prawda, że sprytnie? Sięgnij po nią bez zastanawiania. Najlepsza magiczna gąbka to ta, którą masz
pod ręką.

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/251168925?rel=0&startSlide=1
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