Vanliga städprodukter V.V STÄD AB

Ajax Golvrengöring

Badrumspray AJAX

Cif eller Jif

Denna universalrengöring är
utmärkt lämpad för rengöring
av golv. Ingen eftersköljning
krävs! AJAX Allrengöring
Citron klarar dock även svåra
fläckar. Ta lite rengöringsmedel
direkt på svampen och gnugga.

Avlägsnar effektivt alla
kalkbeläggningar, tvålrester och
fetthinnor samt avlägsnar dålig
lukt i ditt badrum. Spraya direkt
på ytan som ska rengöras. Låt
verka några sekunder och skölj
sedan. För envisa
kalkavlagringar, spraya
noggrant, låt verka i max 10
minuter och skölj sedan. Torka
torrt med en mjuk torkduk för
optimalt resultat och 100%
skinande rena ytor.

Tar bort smutsen som du trodde
att du aldrig skulle bli av med.
Den avancerade formulan med
mikropartiklar avlägsnar smuts
och fett i hela hemmet. Upptäck
kraften i Cif Cream Lemon för
skinande rena ytor och en
fräsch doft av citron.

Dammvippa – strutsfjädrar

Dammvippa Smart
Microfiber

Dammsugare

Klassisk dammvippa med äkta
strutsfjädrar. Läderdetaljer och
FSC®-märkt bokträ i skaftet.
Statisk vippa som suger åt sig
torrt damm. Kan tvättas i
handljummen mild tvållösning.
Fjädrarna är skonsamma mot
underlaget och repar inte de
ytor som dammas. LÄNK

Det ultimata redskapet för
effektiv damning! Ergonomisk
design och böjbart blad gör att
du kommer åt nästan överallt.
Mikrofibern drar till sig
dammet och håller det kvar.
Många användningsområden: i
och runt kylskåp, bakom skåp
och element, runt böcker och
lampor, i bilen etc. Rengör
dammvippan genom att skaka
den utomhus eller rengör den
grundligt i varmt tvålvatten.
LÄNK

Cif Fönsterputs

Grumme Såpa

Keramikhäll Krem

Tar snabbt bort smuts och
fettfläckar. Rengör ala
vattentåliga hårda ytor som t ex
gas, speglar och bord.
Efterämnar ett skinande rent
resultat

Grumme Såpa är ett naturligt
och mycket effektivt
allrengöringsmedel och har
varit städhjälten i svenska hem i
över 125 år. Vår såpa tillverkas
av tallolja och rengör det mesta
i hemmet samtidigt som den är
skonsam mot underlaget. Du
känner igen den redan på
doften. Förutom klassikerna
Gul och Grön såpa, kan du välja
vår friska Citronsåpa. Grumme
Såpa är fritt från
konserveringsmedel och är
enkelt och ofarligt att använda.
Grumme Såpa är dessutom helt
biologiskt nedbrytbar samt är
miljömärkt med Bra Miljöval.

Mr Muscle Keramikrent är
speciellt utvecklad för enkel
och effektiv rengöring av
keramiska spishällar. Repar ej,
motverkar fastbränning, även
av socker.

Ajax Köksspray

Mikrofiberdukar

Städmopp Smart Microfiber
och Hink

AJAX Köksspray har en
effektivt avfettande formel.
Det avlägsnar enkelt fett,
brända matrester och ingrodd
smuts, för ett skinande rent kök.

Universalduk som kan
användas vid både våt- och
torrstädning. Fyra olika färger
att andvända till olika typer av
städning tex kök, badrum osv.

Högabsorberande mopp för
rengöring av alla golvytor. Lätt
att vrida ur, lämnar minimalt
med fukt. Skyddande
gummiring - repar inte.
Teleskopskaft 85-150 cm.
LÄNK

Svitno

Ungspray

WC Rent

Svinto Stålull har länge använts
för att rengöra effektivt utan att
repa ytor. Gjort av finspunnen
stålull och ren såpa gör Svinto
till ett effektivt och miljövänligt
val. Kan användas på alla ytor
där du vill göra rent och ta bort
intorkade fläckar som
exempelvis strykjärn,
gummistövlar, kastruller, ugnen
med mera. Bör inte användas på
mjuka ytor av aluminium och
liknande.

Mr Muscle Ugn tar bort fett och
fastbränd smuts i ugn och grill.
Använd endast i kall ugn.
Skydda golv och måladelackade
ytor. Använd ej på aluminium,
zink eller självrengörande
ugnar. Kan användas på
bakplåtar.

Mr Muscle WC Rent är ett
effektivt, färdigblandat
toalettrengöringsmedel som
avlägsnar kalk och andra
avlagringar från toalettskålar.

Vi kommer själva med ett paket av vita trasor som vi använder att torka vatten och putsa
efter alla medel.

