
• Általános törlőkendő
• Hosszú élettartam, kiváló száradási tulajdonság
• 4 színben: sárga (készletezett) kék, piros, zöld (rendelésre)
• Méret: 40x38 cm

Vileda® All Purpose kendő

Vileda® Breazy kendő

• Mikroszálat  tartalmazó, mosható általános törlőkendő
• „Zsebes-hullámos" szerkezete miatt darabos 

szennyeződés összegyűjtésére is alkalmas
• 4 színben: kék, sárga, piros, zöld
• Méret: 35 x 35 cm

Vileda® MicroTuff Base kendő

• Tisztítószer nélkül is képes eltávolítani a makacs 
szennyeződéseket.

• Hosszú élettartam, anyaga: 80% poliészter 20% poliamid
• 4 színben: kék, piros, sárga, zöld
• Méret: 36 x 36 cm

Vileda® PVAmikro kendő

• A kötött mikroszál garantálja a csíkmentes, hatékony tisztítást
• Többszázszor mosható, homogén szerkezete miatt rendkívül 

tartós
• 4 színben: kék (készletezett), sárga, piros, zöld (rendelésre)
• Méret: 38x35 cm

Vileda® Multipurpose kesztyű

• Rendkívül tartós 100%-ban 
természetes gumi kesztyű kiváló 
ár-érték aránnyal

• Ellenáll a zsíros 
ételszennyeződéseknek, növényi 
olajoknak, mosószereknek

• Akár 40%-kal vastagabb, mint 
más alacsonyabb árfekvésű 
kesztyűk

• 4 színben: piros (készletezett), kék, 
sárga, zöld (rendelésre)

• 4 méretben

• Kiváló minőségű PVA anyagból készült " szarvasbőr 
jellegű" kendő

• Perforált kivitel, így gyorsan száradó, csíkmentes felületet 
hagy maga után

• Kémiailag ellenálló
• Méret: 40x35 cm

PentaClean Care Kft.
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.
pentacleancare@pentacleancare.hu
Tel.: +36 23 545 650;  Fax: +36 23 370 094 www.pentacleancare.hu

Vileda® PVA Perfo kendő



Vileda® Miraclean szivacs

• Hatékonyan távolítja el a citrom, tea, kávé foltokat, 
cipőnyomokat

• Kiváló toll, alkoholos filctoll nyomok eltávolítására
• Kiemelkedő zsíreltávolító hatás
• Szín: fehér
• Méret: 12,5 x 7 cm

Vileda® Pur Active szivacs

• Nagy teljesítményű csiszolóhatás
• Könnyen eltávolítja a makacs szennyeződéseket

• Mop fej nem szőtt anyagból készült szalagokkal 
(kék-fehér színben)

• A mopban a baktériumok nem tudnak elszaporodni, 
nedvesen sem lesz kellemetlen szagú

Vileda® Supermop fej

• Mop fej nem szőtt anyagból készült szalagokkal 
(sárga színben)

Vileda® Supermop nyél

• Nyél Supermop fejekhez, pattintós 
csatlakozással

• 138 cm hosszú

Vileda® Supermop vödör és facsaró

• Könnyű, könnyen hordozható, 
kis helyen is elfér

• Ovális kialakítás
• Integrált nyéltartó
• Űrtartalom: 10 liter

• Az ovális forma lehetővé teszi, 
hogy a moppal könnyebben 
elérhessük a sarkokat

• Supermop micro préselt 
mikroszálas szalagjai növelik 
a szennyeződés felvevő 
képességet

• A  mopban a baktériumok 
nem tudnak elszaporodni, 
nedvesen sem lesz kellemetlen 
szagú

• Magas nedvszívó képesség, 
könnyen kifacsarható

• Az ovális forma lehetővé teszi, 
hogy a moppal könnyebben 
elérhessük a sarkokat

Vileda® Supermop micro fej
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• A legtöbb kényes 
felületet nem karcolja 
meg, nem tartalmaz 
ásványi 
csiszolóanyagot

• 4 színben: kék, piros, 
sárga, zöld

• Méret: 15 x 7 cm


