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PIELE NATURALĂ
SISTEM DE ÎNGRIJIRE ŞI RESTAURARE
PIELE NATURALĂ este metoda transmisă de maeştrii în pielărie, pentru
menţinerea, readucerea la viaţă şi redarea splendorii produselor din piele
netedă naturală.
Sistemul este compus din 2 produse: PRODUSUL DE CURĂŢARE , care
curăţă în profunzime dar cu delicateţe, fără să modifice culorile şi fără să usuce
suprafaţa; ESENŢĂ, cu elementele naturale de o foarte bună calitate , hrăneşte
şi menţine pielea moale şi elastică, înviorează şi omogenizează culoarea,
minimizează zgârieturile şi micile abraziuni.
PIELE NATURALĂ este o substanţă incoloră, care nu este unsuroasă şi poate
fi folosită pentru toate produsele de piele netedă, ca de exemplu: produse de
mobilă, îmbrăcăminte din piele şi accesorii, diverse obiecte.
Descriere
Conţinut
Cod produs Ambalare buc
Cod EAN
Cutie
250 2 ml
43.143.001
6
8 005860 431492
IMPERMEABILIZANT ANTIPETE
este un produs hidrofug si oleofug
pentru interior şi exterior; conferă
suprafeţelor tratate din marmură şi
granit,
o
protecţie
absolută
împotriva petelor şi luciu intens.
Protejează
împotriva
uleiului,
grăsimilor, cafelei, apei, agenţilor
atmosferici chiar dacă sunt chimicocorozivi.
Este
indispensabil
pentru:
suprafeţele bucătăriilor şi băilor,
mese, podea, bordurile balcoanelor,
etc.

Descriere Conţinut
Spr y

300 ml

Cod
produs
43.158.001

Ambal r
Cod EAN
e buc
12 8 005860 431584

TUTTO SAN
TUTTO SAN este produsul
complementar necesar pentru
curăţenia din casă.
TUTTO SAN a fost conceput
pentru a permite o curăţare în
profunzime
a
tuturor
suprafeţelor lavabile din casă
şi pentru a obţine, în acelaşi
timp, o acţiune dezinfectantă
eficientă.
TUTTO SAN, datorită unei
formule echilibrate, elimină
germenii inamici ai igienei şi
conferă
suprafeţelor
un
parfum plăcut de curăţenie.
TUTTO SAN este recomandat
de prezidiul medicilor.
Conţinut

Flacon

1000 ml 43.202.001

OUT!
CURĂŢĂ CU EFICIENŢA RĂZUIRII
OUT!
este
excepţional
pentru
îndepărtarea reziduurilor şi petelor de
gumă de mestecat, catran, funingine,
grăsimi, clei de pe etichete şi benzi
adezive, ruj, rimel, vopsea proaspătă,
picături de ceară.
OUT! este ideal pentru îmbrăcăminte,
covoare, mochete, tapiţerii, mâini, păr
şi orice suprafaţă lavabilă.
OUT! îndepărtează şi curăţă cu forţa
Orangene.

Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

250 ml

43.180.001

15

Cod
produs

Descriere

Ambalare buc

Cod EAN

12

8005860432024

LIBERATOR
LIBERATOR este un produs foarte eficient
pentru desfundarea ţevilor de mizerie,
inclusiv în cazul apei stătătoare, fără să
trebuiască
să
apelaţi
la
ajutorul
instalatorului.
LIBERATOR, datorită formulei sale
speciale, nu atacă ţevile, canalele de
scurgere şi cromul în general, cu care intră
în contact.
LIBERATOR are un capac special care
reduce
posibilităţile
unei
folosiri
accidentale.

Cod EAN

Descriere

Conţinut

Ambalare
buc

Cod EAN

8 005860
431805

Cod
produs

Flacon

1000 ml

43.210.001

12

8 005860 32109

CEARĂ TRANSPARENTĂ
PENTRU STUCCO

ÎNGRIJIRE GRESIE

VENEŢIAN

Aplicare
veneţiană,
efect
deosebit.
Permite realizarea diverselor
efecte cromatice în finisare, pe
tencuieli , pe hârtii protectoare
tip „papirus”, pereţi vopsiţi.
Pune
în
valoare
pereţii
prelucraţi,
conferă
luminozitate, rezistenţă, inalterabilitate în timp, având un
efect
protector
împotriva
igrasiei şi un impact cromatic
divers, în funcţie de tehnicile
de aplicare.

Cod
Ambalare
Cod EAN
produs
buc
1000 ml 43.113.001
6
8 005860 431133

Descriere Conţinut
Cutie

CEARA CARNAUBA
CEARA CU EXTRACT DE
PALMIER CARNAUBA pentru
pardoseli din lemn, este un
amestec ideal compus din ceară
naturală şi sintetică, aditivaţi cu
componente speciale.
CEARĂ CARNABUA conferă
tuturor pardoselilor din lemn
natural sau vopsit o strălucire
elegantă şi rafinată.

Cod
Ambalare
Cod EAN
produs
buc
1000 ml 43.125.001
12
8 005860 431256

Este produsul concentrat pentru curăţarea
obişnuită a tuturor podelelor din gresie.
Datorită formulei speciale, poate fi folosit,
în funcţie de dilutia cu apă, ca şi detergent
pentru spălarea pardoselii , ca un decerant
slab şi curăţător al petelor profunde.
Poate fi aplicat cu mâna sau cu maşina de
spălat pardoseala şi garantează, pentru
fiecare caz, o curăţenie perfectă şi
strălucitoare; de asemenea emană în aer un
parfum proaspăt de curăţenie.

Descriere Conţinut
Flacon

Cod
Ambalare
produs
buc
43.117.001
6

8005860431171

Cod
Ambalare
produs
buc
1000 ml 43.135.001
12

8 005860 31355

1000 ml

CEARĂ METALIZATĂ AUTOLUCIDANTĂ
Produs antialunecare, conferă strălucire,
fără efort şi fără folosirea instrumentelor
de lustruit, pardoselii din marmură,
ceramică, gresie, materiale sintetice şi
lemn vopsit.
Formează pe pardoseală o barieră
strălucitoare şi invizibilă, extrem de
rezistentă la uzură şi la spălare.
Conferă un grad ridicat de strălucire
pardoselii.

Descriere Conţinut

Descriere Conţinut

Bidon

Bidon

CEARA
SPECIALĂ AUTOLUCIDANTĂ

CEARĂ DE SINTEZĂ
AUTOLUCIDANTĂ

CEARA SPECIALĂ
AUTOLUCIDANTĂ este produsul
ideal pentru reînnoirea şi menţinerea
nemodificată în timp a caldei frumuseţi
a pardoselii din gresie florentină.
Folosirea cu regularitate a produsului
garantează păstrarea extraordinarei
culori originale, chiar şi in cele mai
circulate zone, de trafic intens.
Cod
Ambalare
Cod EAN
produs
buc
1000 ml 43.140.001
12
8 005860 431409

Cod
Ambalare
produs
buc
1000 ml 43.130.001
12

Descriere Conţinut

Bidon

Bidon

Cod EAN
8005860431300

DECERANT PENTRU PARDOSELI
Ideal pentru eliminarea cerii, chiar şi
metalizată, de pe orice tip de
pardoseală.
DECERANT PENTRU PARDOSELI
îndepărtează complet reziduurile de
ceară, redând pardoselii coloritul
original,pregătindu-o pentru o nouă
aplicare a cerii.

Elimină cu uşurinţă vechile straturi
de ceară, pete, grăsimi şi mizerii, de
pe suprafeţele mobilelor şi a
pardoselilor din lemn, fără să atace
culoarea originală.

Evitaţi folosirea materialelor
abrazive; este recomandat pentru
restaurarea mobilierului.

Cod
Ambalare
Cod EAN
produs
buc
1000 ml 43.120.001
12
8 005860 431232

Cod EAN

CEARA DE SINTEZĂ
AUTOLUCIDANTĂ este un
amestec special de mai multe
tipuri de ceară,studiat în mod
special pentru menţinerea şi
redarea strălucirii pardoselii din
piatră, marmură, cauciuc şi din
materiale sintetice din plastic.

Descriere Conţinut

DECERANT PENTRU
MOBILĂ
ŞI PARDOSELI DIN LEMN

Cod EAN

Cod
Ambalare
produs
buc
1000 ml 43.123.001
12

Descriere Conţinut

Descriere Conţinut

Bidon

Bidon

Cod EAN
8 005860 431201

