Professionella städprodukter
Hos oss på Klivet har du en unik möjlighet att köpa några av våra professionella städmaterial, som vi
köper in via grossist och som inte finns att få tag på i ”vanliga” butiker. Vi hoppas att våra
professionella produkter kommer att göra det enklare för dig med städningen, precis som de gör för
oss! Är du osäker, säg bara till så kan vi gå igenom med dig hur du ska hantera produkterna.

 Dammvippa Stor – Sahlins struts 45 cm

240 kr

Strutsar har fettfria fjädrar som lätt blir statiska och suger åt sig allt torrt och lätt damm.
Vippan är av hög kvalitet och i ett vanligt hushåll klarar den sig i flera år. Skaka bara ur vippan
efter du har dammat.

 Dammvippa Liten – Sahlins struts 20 cm

180 kr

Samma vippa som ovan men lite smidigare för mindre och trånga ytor.

 Milizid Shine – Kakel & badrumsrent

140 kr

3-stegs sanitetsrengöring och kalklösare. Ett extremt effektivt medel med väldigt lågt pH,
för alla syratåliga ytor.

 Tvättbjörn oven cleaner – Ugnsrengöring

170 kr

Trögflytande och kraftfullt medel som fastnar på väggarna i ugnen och löser upp gamla
fastbrända matrester i din ugn. Tar även bort den brända doften som kan finnas i en smutsig
ugn och ersätter med en svag citrusdoft.

 Tuff Pro – Industrirengöring

140 kr

Extra kraftfull och snabbverkande sprayrengöring som snabbt och lätt tar bort alla typer av
fläckar som till exempel fingeravtryck, nikotin, olja, bensin och svår smuts på golv och interiörer.

 Fönstertvätt Aktiva – Glasrent

140 kr

Svanenmärkt fönstertvätt som blandas med vatten och används tillsammans med duk och
sedan skrapa. Smutsen på på glaset lossnar, skrapan glider lättare och ger ett skinande
resultat utan ränder efter skrapan.

 Smell Plus – Luktborttagare

200 kr

Smell Plus används för att eliminera obehagliga lukter, som orsakats av urin och avföring från
t.ex. husdjur. Innehåller selektivt anpassade icke-patogena bakterier för kontroll av dålig lukt.
Finns i två utföranden, en för badrum och en för möbler och textilier.

 Max mirakelsvamp – 3 st

40 kr

Det behövs inga kemikalier - fukta med vatten, krama ur, gnugga lätt och fläckarna försvinner.
Har en lätt slipande effekt så det är bra att först testa på ett undanskymt ställe på ytan som ska rengöras.

 Label off – Klisterborttagare
Effektiv borttagning av lim- och tejprester. Hanterar även borttagning av andra material som
tuggummi, klisteretiketter, tjära och kåda. Kan användas på de flesta plast-, metall, och lackytor.
Skonsam mot underlaget.

Med Rena Hälsningar, Klivet AB

100 kr

