GEFELICITEERD MET U AANKOOP VAN DE RAAMSET MAX
Met deze raamset Max is het zemen van ramen , douchecabine spiegels gladde oppervlakken ,
tegels houtwerk zo klaar door deze uitvinding van het jaar bespaart u 80% water gegarandeerd
geen strepen meer te zien.

Dankzij deze set bestaande uit 2 ecologische 5 laags droogdoeken een hoogpolige
voorreiningsdoek welke u op de Max vastzet.

Bekroond als schoonmaakproduct van het jaar met 5 sterren tijdens internationale beurs in
Stockholm Sweden januari 2020 dankzij zijn duurzame werking.

De bijgeleverde doeken zijn 1000x fijner dan een microvezel, daardoor is het de eerste vezel die
in de poriën komt dankzij de dieptewerking.
Elk oppervlak bevat namelijk poriën (hele kleine gaatjes in het oppervlak, die je alleen met een
microscoop kan zien) waar altijd een rest laagje vet, vuil en stof achter blijft. Dit noemt men
residu, hier wordt alles telkens weer snel vies en stoffig omdat dit laagje stof en vuil aantrekt.
Dit is de enigste doek ter wereld die dit laagje weg krijgt, waardoor alles beter en ruim 10x
langer schoon blijft. Dankzij de diepte reiniging i.p.v. als ieder ander doekje oppervlakte reinigt.

Samengevat:

Het absorbeert vocht, stof, vuil en vet als een magneet uit de poriën van het oppervlak komt
door de samenstelling 65 % polyester en 35 % polyamide.
En dan zonder de chemische reinigingsproducten die u normaal gebruikt (oppervlakte
reiniging) dat bespaart u honderden Euro's per jaar, is goed voor uw gezondheid , beter voor
het milieu en zeker beter voor uw portemonnee .Het oppervlak is echt schoon omdat er geen
residu laag achterblijft die telkens stof en vet aantrekt, dit heet diepte reiniging, hierdoor blijft
alles tot ruim 10x langer schoon! Uiteraard is u doek uitwasbaar tot 90 graden geen
wasverzachter.

Gebruiksaanwijzing:

De voorreiningsdoek maak u nat wring dan deze goed uit en vervolgens zet u hem vast aan de
Max daarmee reinigt u de ramen tussendoor uitspoelen indien nodig. Vervolgens verwijdert u
de voorreiningsdoek en breng u de 5 laags droogdoek aan op de Max u zult verbluft zijn van
resultaat geen water meer op de grond en streeploop gezeemde ramen.

HET SCHOONMAAKPRODUCT VAN JAAR ONDERSCHEIDEN MET SCHOONMAAKAWARD VAN
STOCKHOLM JANUARI 2020 DE RAAMSET MAX IS EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ

NABESTELLEN WWW.BENVENIDO.NL
Tijdelijk een losse nadroogdoek cadeau ter waarde van € 9,95

