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SPIRO KOLOR PROSZEK DO PRANIA
TKANIN KOLOROWYCH 15KG
Cena brutto

75,99 zł

Cena netto

61,78 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Clovin

Opis produktu

Spiro Kolor
Proszek do prania tkanin kolorowych
30O 40O 60O 95O
15 KG
215 prań
Dozowanie 70 gram na pranie (4,5kg)
Nowoczesny produkt stworzony dla biznesu
SPIRO Color – proszek do prania tkanin kolorowych to uniwersalny produkt stworzony z myślą o kompleksowym
zaspokajaniu potrzeb użytkowników. Wzmocniony o 3 aktywne enzymy skutecznie usuwa uporczywe plamy z
czekolady, krwi, kawy, herbaty. Dzięki temu produkt doskonale sprawdzi się podczas prania pościeli i obrusów w
pralniach hoteli i restauracji, ponieważ właśnie tam najczęściej dochodzi do tego typu zabrudzeń. Proszek Spiro
Color sprawia, że tkaniny są bardziej podatne na prasowanie. Dodatkowo produkt został wzmocniony o 4
składniki, które zapobiegają redyspozycji (ponownemu osadzaniu się) brudu, a użyte w nim nowoczesne
detergenty niejonowe sprawiają, że pranie można wykonać nawet w twardej wodzie. Duże, ekonomiczne
opakowanie 15 kg jest wygodne dla właścicieli firm i przedsiębiorstw.
Bezpieczny i ekologiczny
SPIRO Color– proszek do prania tkanin kolorowych jest polecany dla firm dbających o środowisko naturalne.
Proszek nie zawiera fosforanów i zeolitów, które są szkodliwe dla biologicznej różnorodności rzek i jezior i trudno

wygenerowano w programie shopGold

ulegają biodegradacji. SPIRO Colorpierze skuteczniejuż w temperaturze 30°C, jednak cechą wyróżniającą go na
rynku jest 95% rozpuszczalna i bardzo niski poziom inkrustacji, czyli pozostawania proszku na tkaninach.
Pomaga to uniknąć podrażnień skóry, dlatego produkt jest polecany dla pralni hoteli i pensjonatów. Dodatek
środku zapobiegającego osadzaniu się kamienia pozwala przedłużyć żywotność pralki i grzałki.SPIRO
Colorposiada też atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne wyniki badań dermatologicznych.
Ekonomiczny wybór
SPIRO Color – proszek do tkanin kolorowych 15kg jest wyjątkowo wydajny. Stworzony z troską o ochronę
środowiska i budżet klientów, pozwala wykonać pełne pranie już w 70 g produktu. Przy zakupie większego
opakowania wykonanie prania kosztuje tylko 37 groszy, a podczas promocji jeszcze taniej. Z tego powodu
proszek Spiro Color szczególnie polecamy w dużym, ekonomicznym opakowaniu 15 kg.
SPIRO Color – proszek prania do tkanin kolorowych 15kg – właściwości
usuwa plamy dzięki 3 aktywnym enzymom,
nie pozostaje na ubraniach,
bez fosforanów i zeolitów,
sprawia, że tkaniny są bardziej podatne na prasowanie,
skuteczny już w 30°C,
chroni pralkę przed osadzaniem się kamienia.
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