Temizlik
KURU BEZLER

ISLAK BEZLER

ENDÜSTRİYEL SİLME BEZİ

HİJYENİK YÜZEY SİLME BEZİ

Özel formülü ve yumuşak pamuksu dokusu sayesinde, kullanıldığı her alanda en iyi
sonucu sunuyor. Ultra emiş gücü derinlemesine temizlik sağlarken, zamandan ve
enerjiden tasarruf sağlayacaktır.
Tek kullanımlık olmasına rağmen güçlü mukavemet yapısı sayesinde istenildiğinde
uzun süre kullanılabilir. Derinlemesine temizlik sağlar. Tüy, hav, toz ve leke bırakmaz.
Ergonomik, pratik, hijyenik ve ekonomik çözüm sunar.

Sıvı temasının uygun olmadığı, yüksek neme hassas yüzey (Ahşap yüzeyler hariç)
fayans, mermer, seramik, plastik, cam gibi sıklıkla el ve cilt temasının olduğu tüm
yüzeylerin, masa, sandalye, tezgah, raf, ev eşyaları ve işyerlerindeki eşyaların iz bırakmadan hızlı, kalıcı ve hijyenik temizliği için kullanıma uygun mendildir. İçeriğinde
bulunan hammaddeler sayesinde etkin hijyen sağlar. Alkole dayanıklı tüm yüzeylerde
kullanımı uygundur. Mendil formu ve pratik ambalajıyla kullanım kolaylığı sağlar.
Malzeme üzerinde renk solması veya boyaması yapmaz. Alkol bazlı formülü ile hızla
kuruyarak silinen yüzeylerde iz ve leke bırakmaz.

Kullanıldığı alanlar: Her türlü araçlarda ve teknelerde...
Uygulanabilecek özellikler: İstediğiniz ölçüde, katlı veya
şeklinde alabilirsiniz.

perforeli/perforesiz rulo

Kutu içinde 450 yaprak bulunur...

ÖNLÜK GRUBU
RULO CATERİNG BEZİ

BOYUNDAN ASKILI ÖNLÜK ÇEŞİTLERİ

Özel formülü ve yumuşak pamuksu dokusu sayesinde, kullanıldığı her alanda en iyi
sonucu sunuyor. Ultra emiş gücü derinlemesine temizlik sağlarken, zamandan ve
enerjiden tasarruf sağlayacaktır.
Tek kullanımlık olmasına rağmen güçlü mukavemet yapısı sayesinde istenildiğinde
uzun süre kullanılabilir. Derinlemesine temizlik sağlar. Tüy, hav, toz ve leke bırakmaz.
Ergonomik, pratik, hijyenik ve ekonomik çözüm sunar.
Kullanıldığı alanlar: Her türlü araçlarda ve teknelerde...
Uygulanabilecek özellikler: İstediğiniz ölçüde, katlı veya
şeklinde alabilirsiniz.
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PE hammaddeden üretilen, boyundan askılı vücut koruma önlüğü, insan ile çevre arasında
dış ortam koruması ve hijyen sağlar. Yapısı gereği, hafif, pratik ve ergonomik kullanım
sunarken, partikül geçirmez, bakteri oluşturmaz ve sıvı iticidir. Tek kullanımlıktır. Virüs ve
dışarıdan gelecek kimyasallara karşı koruma sağlar.
Kullanım alanları: Kozmetik sektörü, Sağlık sektörü, hayvancılık sektörü, laboratuvar
çalışanları, gıda sektörü, hijyenin yüksek oranda düşünüldüğü üretim yerleri ve hastane
ziyaretçileri için uygundur...

perforeli/perforesiz rulo

w w w.f i b r i l p r o f e s s i o n a l .com

w w w.f i b r i l p r o f e s s i o n a l .com
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