Streeploos zemen
Met deze nieuwe glasdoekenset van Benvenido op schoonmaak gebied kunt u direct
u ramen binnen en buiten streeploos zemen maar ook spiegels ,roestvrijstaal ,
tegels, keramische kookplaten , worden als nieuw door dat onze microvezel
glasdoeken 16 x krachtiger zijn in hun reinigingsvermogen dan andere doeken.
Daar een oppervlak is niet altijd glad, maar kan ook oneffenheden, verlagingen en
structuren hebben. Zijn onze doeken zo gemaakt, dat ook oneffen oppervlakken
grondig worden gereinigd. De inzet van moderne microvezels in deze set staan
bovendien garant voor een pluisvrije reiniging, dit is met natuurlijke vezels zoals wol
of katoen niet mogelijk is. Het voordeel van Benvenido glasdoekenset leverbaar in
drie kleuren, dat moeizame en herhaaldelijke nabewerking van de oppervlakken niet
nodig is omdat er geen vet of kalkaanslag achterblijft en dat zonder
schoonmaakmiddelen .
Onze set bestaat uit twee doeken een profidoek van 45x45 om voor te reinigen en
droogdoek van 40x65 om streeploos na te drogen .
Gaat u ramen zemen heeft u geen wisser,spons of zeem meer nodig u vouw gewoon
de profidoek op maakt hem vervolgens nat onder kraan of in emmer met water en
knijpt hem uit en haal deze dan vochtig over glas,spiegel enz. en door zijn sterke
opname verwijdert hij dan moeiteloos alle vuil en zelfs sterke vervuiling zonder
schoonmaakmiddelen.
Vervolgens vouw u de droogdoek op en zeemt u de ramen streeploos schoon door
dat u de droogdoek vouwt heeft u altijd 8 droog kanten en doet u moeiteloos u
ramen,spiegels hiermee streeploos droog zemen zonder er zelfs een wisser bij te
gebruiken op grote ramen.
Ook kunt u onze droogdoek apart gebruiken in combinatie met een plantenspuit
alleen dan even sprayen en na drogen
Onze systeemset is uitwasbaar op 40,60 en 90 graden uiteraard zonder
wasverzachter en heeft u handdoeken in wasmachine is het aan te bevelen de
doeken in een waszakje te doek hiermee voorkomt u dat er pluizen in doek komen.
Uiteraard zijn onze systeemdoeken geschikt voor de wasdroger. Daarmee zijn ze
superonderhoudsarm en hebben tegelijk een lange levensduur voor wat hun
reinigingsvermogen betreft.
Onze doeken zijn ook na te bestellen via internet www.benvenido.nl
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