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PRODUS LUSTRUIRE OBIECTE
DIN CROM

SILVER
PRODUS CURĂŢARE LUSTRUIRE
SPECIAL PENTRU ARGINT

PRODUS CURĂŢARE LUSTRUIRE
SPECIAL PENTRU MÂNERE ŞI
OBIECTE DIN CROM

GreenHome SILVER este un produs pe care
Saratoga l-a realizat în mod special pentru
curăţarea şi lustruirea tuturor suprafeţelor din
argint.
GreenHome
SILVER
redă
obiectelor
strălucirea originală, fără a zgâria.
Este perfect şi pentru alamă.

GreenHome PRODUS LUSTRUIRE
OBIECTE DIN CROM curăţă şi redă
splendoarea originală mânerelor şi
obiectelor din crom.
GreenHome PRODUS LUSTRUIRE
OBIECTE DIN CROM elimină fără
nici un fel de probleme orice urmă de
oxidare de pe suprafeţele tratate, şi
previne apariţia acestora pentru o
perioadă lungă de timp, protejându-le
de acţiunea agenţilor atmosferici.
Descriere
Cutii in
Display Box
Cutie

mbalare
buc

Conţinut

Cod produs

Cod EAN

50 ml

75.001.001

16

8 005860 430808

50 ml

75.002.001

16

8 005860 430808

Descriere
Flacon

INOX
PRODUS CURĂŢARE LUSTRUIRE
PENTRU SUPRAFEŢE DIN OŢEL
GreenHome INOX este produsul
special pentru redarea strălucirii
suprafeţelor din oţel.
Delicat cu suprafeţele, dar puternic în
acţiunea sa, produsul este ideal
pentru: suprafeţe de gătit, hote,
chiuvete, etc.
Indicat pentru placutele de la ochiurile
de aragaz.
Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

250 ml

75.020.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 431508

Conţinut

Cod produs

250 ml

75.015.001

Ambalare
buc
12

Co

EAN

8 005860 431560

250 ml

Cod

rodus

75.005.001

Ambalare
buc

Cod EAN

12

8 005860 431553

CUPRU
PRODUS
CURĂŢARE
LUSTRUIRE
SPECIAL
GreenHome CUPRU este produsul special
pentru curăţarea fără efort a tuturor obiectelor
din cupru şi alamă.
Formula echilibrată GreenHome CUPRU
acţionează ca un detergent care regenerează
strălucirea originală a cuprului şi îl protejează
pe termen lung împotriva oxidării.

Descriere
Fla on

ALUMINIU
PRODUS CURĂŢARE LUSTRUIRE
SPECIAL
GreenHome ALUMINIU este un
produs special pentru reînnoirea
produselor din aluminiu.
Printr-o singură ştergere elimină orice
urmă de oxid sau de mizerie,
asigurând splendoarea şi strălucirea
oricărui tip de aluminiu: anodizat,
vopsit, neprelucrat. Se intinde
usor,straluceste imediat,fara clatire.
escrier
e
Flacon

Conţinut

Conţinut

Cod produs

250 ml

75.010.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 431522

OUT 2
PRODUS CURĂŢARE PRIN DIZOLVARE
GreenHome OUT2 este un produs excepţional
pentru îndepărtarea reziduurilor şi petelor de
gumă de mestecat, catran, funingine, grăsimi,
clei de la etichete şi benzi adezive, ruj, rimel,
vopsea proaspătă, picături de ceară.
GreenHome OUT2 este ideal pentru
îmbrăcăminte, covoare, mochete, tapiţerii,
mâini, şi orice suprafaţă lavabilă.

Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

250 ml

75.025.001

Ambalare
Cod EAN
buc
12
8 005860 431805

DETERGENT MICROUNDE
PRODUS DE CURĂŢARE
LUSTRUIRE SPECIAL
GreenHome DETERGENT
MICROUNDE curăţă şi igienizează
cuptoarele cu microunde, făcându-le
mai strălucitoare după tratare.
Formula specială GreenHome
DETERGENT MICROUNDE asigură
o curăţare eficientă ştergând orice
urmă de pe suprafeţele interne sau
externe ale cuptorului cu microunde.

Descriere
Flacon

Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

250 ml

75.026.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 0 5860 750265

DETERGENT SPECIAL PENTRU
SUPRAFEŢE PREŢIOASE
CURĂŢĂ ŞI PROTEJEAZĂ,
MARMURA, GRANITUL,
CERAMICA
Creat special pentru a curăţa orice tip
de pardoseală şi podele minerale.
Marmura, granitul, gresia, ceramica
vor fi curate şi strălucitoare în scurt
timp .
GreenHome SUPRAFEŢE
PREŢIOASE lasă un strat protector
care evită depunerea mizeriei şi nu
permite ca umezeala să lase un strat
opac pe suprafeţe, prelungind astfel
intervalul de timp dintre curăţări.
GreenHome SUPRAFEŢE
PREŢIOASE nu necesită clătire
reducând astfel efortul depus pentru
curăţare, conferind mediului tratat un
parfum proaspăt.

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

750 ml

75.105.001

12

8 005860 751057

Descriere
Sortiment „GEMENII PREŢIOŞI” in
Display -Box

CURĂŢĂ * TOT
CURĂŢĂ ÎN PROFUNZIME ÎNTREAGA
CASĂ FĂRĂ FRECARE SAU CLĂTIRE
GreenHome CURĂŢĂ * TOT este detergentul
neutru cu o putere de curăţare foarte mare
pentru orice suprafaţă din casă, scoţând
mizeria fără efort, fără să corodeze, fără să
păteze şi fără să necesite clătire.
Este ideal pentru uşi, tocurile uşilor, rame,
jaluzele, pardoseli, închizători, aranjamente
din perle, fotolii şi obiecte din imitaţie de piele,
vane, site de apărare împotriva ţânţarilor,
scrumiere, calorifere, hote, suprafeţe de gătit,
echipamente de grădinărit, etc.
Este concentrat şi poate fi folosit foarte diluat
în funcţie de gradul de mizerie.
Conţinut

Cod produs

Flacon

1000 ml

43.200.001

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

750 ml

75.095.001

12

8 005860 750951

Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

8+8 buc

75.104.001

1

DETERGENT SPECIAL
PENTRU PETE DE ULEI, GRĂSIMI ŞI
MIZERIE PROFUNDĂ
GreenHome DETERGENT SPECIAL este
produsul special pentru spălare manuală şi
automată.
GreenHome DETERGENT SPECIAL elimină
în totalitate orice pată de ulei, grăsime, mizerie
profundă (exclus vopsele) de pe îmbrăcăminte
şi pe care detergenţii obişnuiţi nu reuşesc să le
scoată, fără să lase reziduuri in cuva maşinii
de spălat.

DIZOLVĂ IMEDIAT
ORICE URMĂ DE CALCAR

GreenHome ANTICALCAR
este produsul special pentru
eliminarea fără efort a oricărei urme
de calcar de pe: robinete, duşuri,
chiuvete, maşini de călcat cu aburi,
oale, tacâmuri, etc.
Suprafeţele tratate cu GreenHome
pentru ELIMINAREA CALCARULUI
vor fi strălucitoare ca atunci când
erau noi.
Flacon

Conţinut

Cod produs

375 ml

75.030.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 432154

Cod EAN
8 005860 432000

DETERGENT SPECIAL PENTRU
SUPRAFEŢE PREŢIOASE DIN LEMN
CURATA DELICAT SI PROTEJEAZA
SUPRAFETELE
„Lemnul este viu” GreenHome SUPRAFEŢE
PREŢIOASE DIN LEMN este produsul
special creat pentru a curăţa în profunzime
foarte rapid, respectând caracteristicile sale
preţioase.
GreenHome SUPRAFEŢE PREŢIOASE DIN
LEMN nu se limitează doar la curăţare, dar,
datorită componentelor deosebite din formula
sa contribuie de asemenea la protejarea si
conservarea acestuia.
Se foloseşte pentru pardoseli, ferestre, uşi,
plinte, mobilier din lemn, mese şi în general
pentru orice suprafaţă şi orice obiect din lemn
vopsit.

Ambalare
buc

ANTICALCAR

Descriere

Ambalare
buc
12

Descriere

Descriere

Conţinut

Cod produs

Flacon

1000

75.035.001

l

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 431638

PRODUS PENTRU CURĂŢAREA
WC-lui
ELIMINĂ ORICE URMĂ DE
CRUSTĂ
GreenHome PRODUS PENTRU
CURĂŢAREA WC-lui elimină fără
nici un efort orice urmă de crustă de
calcar-acumulatoare de mizerii si
bacterii- şi rugina de pe pereţii vasului
de toaletă garantând astfel o curăţenie
desavarsita şi o igienă profundă.
Produsul are un parfum delicat.
Flaconul unic GreenHome
CURĂŢĂTOR WC având partea
superioară de distribuire special
creată, facilitează aplicarea pe sub
marginile w.c.-ului.
Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

750 ml

75.040.001

Ambalare
buc

Cod EAN

12

005860 431669

GEL PRESIUNE
DESFUNDĂ ŢEVILE FĂRĂ SĂ LE
ATACE
GreenHome GEL PRESIUNE este specific
pentru desfundarea ţevilor obturate, fără a
mai fi nevoie să apelaţi la ajutorul
instalatorului.
Prin soluţia tip gel, se garantează maximul
acţiunii de desfundare, întrucât acţionează
direct asupra problemei, fără a se dispersa.
GreenHome GEL PRESIUNE nu atacă
ţevile de evacuare sau cromul cu care intră
în contact.
Dopul de siguranţă reduce posibilitatea
folosirii accidentale.

Descriere
Flacon

MULTIFUNCŢIONAL
PRODUS UNIVERSAL CURĂŢARE
PENTRU SUPRAFEŢE DURE
GreenHome MULTIFUNCŢIONAL
este produsul pentru curăţarea
profundă, fără clătire, a tuturor
suprafeţelor lavabile din casă: sticle,
oglinzi, ecrane TV, electrocasnice,
faianţă, mobilier, suprafeţe din plastic
şi inox.
GreenHome MULTIFUNCŢIONAL
nu lasă urme şi conferă suprafeţelor
strălucirea şi luciul originale, lăsând
oriunde un parfum curat, proaspăt şi
conferind un efect final minunat.
Descr ere

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

Pulverizator

500 ml

75.050.001

12

8 005860 431652

Pulverizatortor

Conţinut
500 ml

Cod produs
75.091.001

Ambalare
buc

Cod EAN

12

8 005860 750913

1000 ml

Cod produs
75.045.001

Ambal re
buc
12

Cod EAN
8 005860
750456

PRODUS CURĂŢARE DUŞURI
ELIMINĂ RAPID CALCARUL DE PE VANE,
DUŞURI ŞI GRUPURILE SANITARE
GreenHome CURĂŢĂTOR DUŞURI este
produsul specific pentru curăţarea băilor, a
duşurilor şi a faianţei.
Dizolvă cu rapiditate calcarul de pe
suprafeţele tratate, evitând reapariţia acestuia
pentru o perioadă îndelungată, conferind
strălucire.
Datorită compoziţiei sale, GreenHome
PRODUS CURĂŢARE DUŞURI este ideal
pentru suprafeţele verticale.
Parfumat: eliberează un parfum proaspăt de
curăţenie.
Descriere
Pulverizator

DEGRESANT UNIVERSAL
PERFECT PENTRU ORICE TIP DE
SUPRAFAŢĂ
Elimină cu rapiditate grăsimea pe care
un produs de curăţare obişnuit nu este
capabil să o îndepărteze. Formula sa
concentrată asigură rezultate de
maximă satisfacţie, uşor şi rapid.
GreenHome DEGRESANT
UNIVERSAL se foloseşte pentru
curăţarea bucătăriilor şi băilor,
suprafeţelor de gătit, hotelor,
grătarelor,cădiţelor şi chiuvetelor,
oalelor şi suprafeţelor de lucru,
aparaturilor, ţesăturilor, etc. inclusiv în
laboratoare, service-uri, locuri publice,
firme de curăţenie şi în orice domeniu
al hobbyisticii.
Eliberează un parfum proaspăt de
lămâie.
Descriere

Conţinut

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

500 ml

75.011001

12

Cod EAN
8 005860
750111

CUPTOR CURAT
PENTRU CUPTOARE, PLITE DE
GĂTIT ŞI HOTE
GreenHome CUPTOR CURAT elimină
cu uşurinţă orice urmă de mizerie de pe
cuptoare, plite de gătit şi hote.
GreenHome CUPTOR CURAT dizolvă
rapid grăsimile carbonizate şi crustele
stratificate, redând suprafeţelor tratate
strălucirea originală.
Uşor de folosit datorită pulverizatorului
special si fără gaze propagante,
garantează respectul major faţă de
utilizator şi faţă de mediu.
Este parfumat.

Descriere
Pulverizator

Conţinut
500 ml

Cod produs
75.055.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860
431676

REÎNNOIEŞTE MOBILIERUL DE
GRĂDINĂ DIN PLASTIC ŞI LEMN
VOPSIT
Tratamente de frumuseţe pentru
suprafeţele din plastic şi lemn vopsit
pentru exterior.
Curăţă în profunzime. Redă
strălucirea suprafeţelor deteriorate din
cauza expunerii prelungite la razele
UV. Protejează în timp suprafeţele
împotriva acţiunii degradante a
agenţilor chimici şi atmosferici,
prelungind durata de viaţă a
mobilierului.
Este ideal pentru: şezlonguri, scaune,
ferestre, tocul ferestrei, perdele de
soare, umbrele.
Descriere
Pulverizator

Conţinut
500 ml

Cod produs
75.065.001

Ambalare
buc

Cod EAN

12

8 005860 431683

PRODUS CURĂŢARE MOBILIER
GRĂDINĂ DIN LEMN DE TEC ŞI
LEMNE DURE
Ideal pentru curăţarea suprafeţelor
exterioare din tec şi lemne preţioase,
fiind foarte bun şi pentru bărci sau
pentru mobilierul interior din casă.
Elimină lustrul gri al suprafeţelor,
îndepărtează în mod eficient
smogurile, mizeria, depunerile de
calcar. Readuce lemnul la starea
iniţială, conferind-i căldură şi
frumuseţe.
Este indicat pentru toate tipurile de
lemn preţios,pentru curaţarea
meselor,băncilor,scaunelor,paravan
elor,jardinierelor,gardurilor etc.
Descriere
Pulverizator

PRODUS CURĂŢARE MOBILIER
DE GRĂDINĂ DIN METAL
Tratament de înfrumuseţare pentru
toate suprafeţele metalice,chiar şi cele
vopsite.
Curăţă în profunzime într-un timp
foarte scurt, eliminând orice urmă de
mizerie. Reînnoieşte suprafeţele
deteriorate care au fost expuse timp
îndelungat la razele UV şi redă
strălucirea originală suprafeţelor.
Protejează pentru mult timp
împotriva acţiunii degradante a
agenţilor chimici şi atmosferici,
prelungind durata de viaţă a
ornamentelor.
Ideal pentru şezlonguri, mese, suport
de vase şi orice altă suprafaţă metalică.
Descriere
Pulverizator

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

500 ml

75.068.001

12

8 005860 750685

Descriere
Pulverizator

Sortiment
in DisplayBox

16

pulverizatoare

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

75.062.001

1

-

Ambalare
buc

75.067.001

12

Cod EAN
8 005860
750678

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

500 ml

75.063.001

12

Cod EAN
8 005860 750630

ULEI PROTECTOR PENTRU TEC ŞI
LEMNE DURE
Penetrează în profunzime, regenerează
fibrele, protejează împotriva razelor UV,
evitând astfel formarea crăpăturilor şi face
ca suprafeţele să fie mai puţin receptive la
mizerie. Nu modifică culoarea lemnului, ci
accentuează contrastul vinelor lemnului,
făcându-l mai profund şi mai preţios. Este
recomandat în special pentru îngrijirea
lemnului exterior iar, datorită puterii sale
de regenerare şi de protecţie, se aplică pe
mobilierul de grădinăjaluzele, construcţii şi
panouri, bărci, şi în general pe orice produs
din lemn.

L40 cm x Î 46,5 x G. 18,5
Conţinut

500 ml

Cod produs

PRODUS CURĂŢARE MARMURĂ,
GRANIT ŞI PIETRE FUNERARE
Tratament de înfrumuseţare pentru
toate suprafeţele de marmură, granit şi
piatră.
Curăţă în profunzime, eliminând orice
urmă de mizerie, de smog şi săruri.
Reînnoieşte suprafeţele deteriorate de
acţiunea prelungită a agenţilor
atmosferici şi protejează pentru o
perioadă îndelungată.
Produsul este ideal pentru pervaze,
borduri de balcon, obiecte ornamentale,
mese şi ornamente de grădină, pietre
funerare şi orice al tip de suprafaţă din
marmură, granit şi piatră.

PRODUS CURĂŢARE MOBILIER
DE GRĂDINĂ PE SORTIMENTE
Sortimentul de produs
pentru curăţarea
mobilierului de grădină este
disponibil în frumosul
Display-Box de pult
conţinând 16 flacoane, 4 din
fiecare tip.

Descriere

Conţinut

Descriere
Cutie in
Display -Box

Conţinut

Cod
produs

Ambalare
buc

250 ml

75.069.00
1

6

Cod EAN
8 005860 750692

SNIFF
ELIMINĂ MIROSURILE
GreenHome SNIFF elimină mirosurile
urâte acţionând în mod direct asupra
tuturor reziduurilor organice care
cauzează acest lucru: acţiunea sa de
igienizare naturală le transformă în
apă şi anhidrid carbonic.
Funcţionează perfect asupra tuturor
resturilor de mâncare , dejecţiilor,
deversărilor: le elimină în timp foarte
scurt fără să păteze sau să deterioreze
suprafeţele supuse aplicării, rezolvând
problema mirosurilor urâte de la
sursă.
Este un produs optim pentru
suprafeţele din casă şi pentru locurile
critice din casă, unde se pot forma
mirosuri (coşuri de gunoi, dulăpior de
pantofi, pătuţuri pentru animale, etc. )
Descriere
Pulverizator

Descriere
Spray

Descriere
Spray

Conţinut
375 ml

Cod
produs

75.060.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 431621

ÎNDEPĂRTEAZĂ PRAFUL &
CONFERĂ LUCIU
GreenHome ÎNDEPĂRTEAZĂ
PRAFUL & CONFERĂ LUCIU redă
lustrul şi splendoarea întregului
mobilier din lemn, lăcuit sau laminat.
GreenHome ÎNDEPĂRTEAZĂ
PRAFUL & CONFERĂ LUCIU
elimină extrem de simplu orice urmă
de mizerie eliberând un parfum
proaspăt de curăţenie în mediul în care
este folosit.

Conţinut

Cod produs

400 ml

75.070.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 432208

STICLĂ STRĂLUCITOARE
PRODUS DE CURĂŢARE PENTRU
STICLE, CRISTALURI ŞI OGLINZI
GreenHome STICLĂ
STRĂLUCITOARE curăţă, conferind
strălucire fără a lăsa urme şi face
sticla, cristalurile şi oglinzile
strălucitoare, lăsând în aer un parfum
proaspăt de curăţenie.
GreenHome STICLĂ
STRĂLUCITOARE este foarte bun
inclusiv pentru toate suprafeţele din
casă. Datorită compoziţiei şi formulei
sale simple economisiţi timp şi efort în
comparaţie cu agenţii de curăţare
tradiţionali.

Conţinut

Cod produs

400 ml

75.080.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 431461

DEZVĂŢ IGIENIC
PENTRU CÂINI ŞI PISICI
GreenHome DEZVĂŢ IGIENIC pentru
Câini şi Pisici schimbă într-un timp
foarte scurt proastele obiceiuri igienice
ale
câinilor
şi
ale
pisicilor,
îndepărtându-le de zonele neindicate
pentru nevoile acestora, eliminând
mizeria şi mirosurile neplăcute din
mediile domestice şi împrejurimile
externe cum ar fi: balcoane, terase, boxe,
beciuri, grădini, cărări, pereţi, trotuare,
garduri, felinare şi jante de maşină.
Produsul este realizat pe bază de
substanţe vegetale naturale, fiind
inofensiv şi nefolosind gaz propulsant
respectând astfel ecologia şi mediul.

Descriere
Pulverizator

Descriere
Spray

Descriere
Spray

Conţinut

Cod produs

375 ml

75.077.001

Ambala
re buc
12

Cod EAN
8 005860 750777

LO SPOLVERONE
SPRAY PENTRU PRAF
CU O SINGURĂ TRECERE ATRAGE ŞI
REŢINE PRAFUL
GreenHome SPRAY PENTRU PRAF este
produsul indispensabil pentru a scăpa de
efortul curăţării pardoselii, ramelor, mobilei,
mobilierului, etc.
GreenHome SPRAY PENTRU PRAF
pulverizat pe o lavetă sau pe un spălător, are
capacitatea de a le face electrostatice: printr-o
singură ştergere, praful este atras şi reţinut,
ca de un magnet.
Conţinut

Cod
produs

400 ml

75.075.001

Conţinut

Cod
produs

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 431478

DETERGENT LUSTRE
FĂRĂ SĂ ZGÂRIE CURĂŢĂ ÎN
PROFUNZIME LĂMPILE DIN CRISTAL
GreenHome DETERGENT LUSTRE reduce
efortul depus pentru curăţarea lămpilor cu
ornamente.
Pulverizat direct pe părţile lămpii, elimină
orice urmă de mizerie şi lasă suprafeţele curate
şi strălucitoare.
GreenHome DETERGENT LUSTRE nu
conţine substanţe dăunătoare pentru utilizator
şi pentru lustrele pe care este pulverizat.

400 ml

75.085.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8005860431454

CEARĂ RAPIDĂ, MARMURĂ, GRANIT

SOLUŢIE PENTRU SCOATEREA PETELOR
FĂRĂ SPĂLARE
ELIMINĂ PETELE DE GRASIME ŞI
MIZERIE DE PE ŢESĂTURI
SOLUŢIE PENTRU SCOATEREA PETELOR
FĂRĂ SPĂLARE elimină rapid petele de
grasime şi mizerie de pe ţesături, fără să lase
urme.
Este ideal pentru pete de ulei, grăsimi, sosuri,
unt, ciorbă, ruj, fond de ten, rimel, briantină,
cremă de pantofi, pix, tăciune, catran şi multe
alte tipuri de pete. Nu conţine tricoloretan
respectând mediul şi utilizatorul.

CURĂŢĂ DELICAT
STRĂLUCIRE PUTERNICA SI DURABILA

Special creat pentru a asigura maxima
splendoare a suprafeţelor din marmură şi
granit de dimensiuni medii şi mici, atât
interioare cât şi externe.
Aplicate pe top de bucătărie şi baie, mese, pe
marginile şi extremităţile balcoanelor şi
ferestrelor, pe pietrele funerare, etc. conferă
un efect splendid până în profunzime
marmurei plombate.

Descriere
Spray

CEARA RAPIDĂ este rapidă si uneşte acţiunea cerantă
cu o delicatăacţiune de curăţare,cosimţind o întreţinere
rapidă.
Ambalare
Conţinut
Cod produs
Cod EAN
buc
400 ml

75.084.001

12

8 005860 750845

DEODORANT IGIENIZANT
PENTRU INSTALAŢII DE AERISIRE ŞI
DE AER CONDIŢIONAT
DEODORANTUL IGIENIZANT este un
produs special creat pentru
a elimina
mirosurile urâte care se formează după o
anumită perioadă de folosire a instalaţiei
de aer.
Asigură o igienă perfectă tuturor ţevilor şi
conductelor din componenţa instalaţiei.
Datorită sondei flexibile speciale se poate
adapta chiar şi sistemului de aer
condiţionat de maşină.
DEODORANTUL
IGIENIZANT
are
rezultate rapide şi sigure iar utiliyarea
este foarte simplă.
Descriere
Spray in
Display-Box
Spray

Descriere
Cutie

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

400 ml

75.076.002

24

8005860 750760

400 ml

75.076.001

12

8005860 750760

Descriere
Spray in
Display Box

Descriere
Spray

500 gr

Cod produs
75.125.001

Ambalare buc
8

Cod EAN
8 005860 721258

Cod produs

Ambala
re buc

150ml

75.090.001

12

Cod EAN
8 005860 431591

CALCĂ MAI BINE
 PENETREAZĂ FIBRELE
 FACILITEAZĂ CĂLCATUL
 ELIMINĂ CUTELE
GreenHome CALCĂ MAI BINE, datorită
formulei sale speciale, având în componenţa
sa amidon de orez şi agenţi de alunecare, care
facilitează călcatul favorizând alunecarea
fierului normal sau cu aburi, ajută la
eliminarea cutelor şi a îndoiturilor de pe orice
ţesătură.
GreenHome CALCĂ MAI BINE , penetrând
fibrele, apretează obiectul călcat.
GreenHome CALCĂ MAI BINE poate fi
folosit fie pentru îmbrăcămintea uscată fie
pentru cea umedă şi eliberează un miros
plăcut de curat.
Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

500 ml

75.086.001

12

8005860750869

WC OUTDOOR LICHID ŞI PASTILE
TRATAMENT BIOLOGIC PENTRU WC
MOBILE ŞI SUB FORMĂ DE CUTIE

BIG GREEN
DETERGENT PASTĂ UNIVERSAL
Unic şi polivalent. Formula sa brevetată
conţine 100% substanţe utile: astfel utilizarea
se dovedeşte a fi extrem de convenabila şi de
lungă durată. Folosirea acestui produs nu se
limitează doar la mediul casnic, ci se lărgeşte la
service-uri, laboratoare, localuri publice şi este
indispensabil pentru timpul liber.
Este utilizat cu succes pentru:
mobilier de bucătărie şi de grădină,
mese din casă sau de laborator, plăci
de fier pentru călcat şi instrumente,
calorifere, jaluzele şi obloane care se
rulează, ferestre şi tocuri de uşă de
casă şi magazin, faianţă, grupuri
sanitare şi robinete, suprafeţe de
gătit, maşini, piese de maşină,
motocicletă, rulotă, etc.

Conţinut

Conţinut

WC OUTDOOR este produsul noii generaţii,
special studiat pentru a menţine în perfectă
curăţenie şi funcţionale toate tipurile de wc-uri
mobile şi sub formă de cutie. WC OUTDOOR
elimină rapid orice miros neplăcut sau deranjant,
datorită formulei sale cu microorganisme şi enzime
selecţionate, care contribuie la o
descompunere rapidă a substanţelor
organice şi la o accelerare a degradării
hârtiei igienice. WC OUTDOOR este
biodegradabil în proporţie de peste 95%
iar dejecţiile acumulate pot fi descărcate
în reţeaua de canalizare sau în sistemele
ecologice de epurare, fără indicaţii
speciale de siguranţă deoarece nu conţine
formaldehidă. WC OUTDOOR este ideal
pentru rulote şi bărci.
Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

WC UTDOOR
LICHID BIDON

2l

75.106.001

4

8 005860 751064

WC OUTDOOR
LICHID Blister

12 pastile

75.107.001

12

Descriere

8 005860 751071

EXPOZOR DETERGENŢI GREEN HOME

58,5 cm (L) x 190 cm (Î) x 38,5 cm (G)
DESCRIERE

CONŢINUT

COD PRODUS

AMBALAJ BUC

Expozor Linie Green
Home

Sortimente

75.001.002

1

