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Navlhčené čisticí ubrousky na obrazovky
pro všechny typy monitorů, filtrů a zrcadel

Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob čištění. Šetrný k pokožce i k životnímu 
prostředí. Navlhčené čisticí sady nabízejí jednoduchý, rychlý a bezpečný způsob 
čištění. Ubrousky jsou šetrné k životnímu prostředí i k pokožce. Pomerančový 
terpen zajistí, že je povrch správně vyčištěn a bez šmouh, a navíc osvěží vzduch. 
Preventivně chrání vyčištěné povrchy před statickým nábojem po dobu 6-8 týdnů. 
Tento výrobek byl testován v souladu s DIN 1995 
(bezpečnostní listy jsou k dispozici).

Navlhčený čisticí ubrousek: polyester Sontara, 
trvanlivý a nelínající plně absorbuje rozpuštěné 
nečistoty a zajistí čistý povrch beze šmouh
Suchý ubrousek: netkaná textilie Sontara, 
vysoce savý, nelínající pro vysušení čištěných 
povrchů

Balení s 80 navlhčenými čisticími ubrousky
výrobek č.: D-1308                 1 balení

Balení s 10 páry čisticích ubrousků
navlhčený/suchý, včetně 3 čisticích 
tyčinek, každý se dvěma pružnými 
pěnovými konci
výrobek č.: D-1609              1 balení

Balení s 40 páry čisticích ubrousků
navlhčený/suchý
výrobek č.: D-1305                  1 balení

Balení s 10 páry čisticích ubrousků
navlhčený/suchý
výrobek č.: D-1605                1 balení

Příslušenství:

Ubrousky z netkané textilie, 
15×15 cm
netrhají se, nelínají, vysoce savé
75 ubrousků v jednom balení
výrobek č.: D-1617         1 balení
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Příslušenství:
Netkané ubrousky, 15×15 cm
netrhají se, nelínají a jsou vysoce savé
75 ks v balení
výrobek č.: D-1617                1 balení

Čisticí tyčinky na klávesnice,
každá se dvěma pružnými pěnovými konci
balení se 30 tyčinkami
výrobek č.: D-1642                1 balení
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Čisticí prostředek pro obrazovky
Čisticí prostředek pro obrazovky DISKO obsahuje vysoce účinné antistatikum. Díky 
tomu v jednom pracovním kroku čistí, neutralizuje statický náboj a preventivně zabra-
ňuje jeho vytvoření po dobu 6 – 8 týdnů. Pomerančový terpen skvěle čistí a svěže 
voní. Ve spojení s nelínajícími ubrousky z mikrovlákna zaručuje, že monitory, filtry 
na monitory ze skla a umělých hmot, akrylátové tabule i zrcadla budou beze 
šmouh.
Výrobky jsou testovány v souladu s DIN 1995 (bezpečnostní listy jsou k dispozici). 
Láhve jsou vyrobeny z recyklovatelného PE.

Čisticí prostředek pro obrazovky 100ml, 
doplnitelná láhev, se snímacím 
rozprašovačem pro vytváření jemné mlhy
výrobek č.: D-1622                        1 láhev

Kompletní čisticí souprava pro obrazovky
Obsah:
1 čisticí prostředek pro obrazovky láhev 100ml
25 netkaných ubrousků, 15×15 cm
výrobek č.: D-1670

Čisticí prostředek pro obrazovky
náhradní náplň 1000ml
výrobek č.: D-16221            1 láhev


