
Dla LEPSZEGO   
czyszczenia...

TylkoColad!

Szukasz najlepszych rozwiązań do czyszczenia rąk? Zamów 
produkty do czyszczenia rąk firmy Colad już teraz! Prosimy
o kontakt pod adresem emmbiuro@blowtherm.pl lub z 
lokalnym dealerem Colad.

COLAD JEST MARKĄ EMM INTERNATIONAL
Blowtherm Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 31, 
41-940 Piekary Śląskie, Polska T +48 32 363 46 01  T +48 604 462 
337 E emmbiuro@blowtherm.pl 
www.blowtherm.pl    www.colad.com.pl

Colad opracowuje specjalne
możliwości dla użytkowników 
końcowych, którym zależy na 
efektywności procedur roboczych 
i zakładowych. Tutaj liczy się 
zadowolenie z pracy, wydajność, 
ekologia, profesjonalizm i zysk. 
Colad, inventing more.

Czyściwo do rąk, 
Butelka, 300 ml
•   nakrętka umożliwiająca 

precyzyjne dozowanie 
produktu 

•  ergonomiczny design; 
zapobiega wyślizgiwaniu 
się pojemnika z 
zabrudzonych i śliskich rąk

  Nr art. 8235

Czyściwo do rąk, 
Butelka z pompką, 
3.8 L
• gotowy do użycia! 
  Z wbudowaną pompką
•  uchwyt ułatwiający 

przenoszenie pojemnika
• duża ilość płynu
  Nr art. 8290

Dla milionów profesjonalistów z wielu branż ręce są najważniejszym narzędziem pracy. Skóra rąk potrzebuje 
dokładnego mycia i niezawodnej ochrony przed różnego rodzaju płynami oraz trudnymi warunkami pracy. 
Należy starannie dbać o ręce, aby uniknąć problemów ze skórą.
Ten skuteczny środek do czyszczenia został stworzony specjalnie do szybkiego czyszczenia zabrudzonych 
rąk. Nawilża ręce i zapobiega podrażnieniu skóry. Łatwo usuwa takie zabrudzenia jak tłuszcz, atrament, klej, 
olej farby akrylowe i emulsyjne. Zawiera naturalne cząstki ścierające!

Rozwiązania Colad do czyszczenia rąk
Dla najcenniejszych narzędzi — Twoich rąk!
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Czyściwo do rąk, Wkład 
uzupełniający, 2 L
•    ±1000 dokładnych dawek 
  po 2 ml
•  łatwa wymiana
• możliwość składania
  minimalizuje ilość odpadów
  Nr art. 8260

Dozownik Czyściwa do Rąk, 2 L 
• zawartość widoczna przez okienko
• precyzyjne dawki:
  - niższe koszty
  - większa wydajność
• łączniki do montażu
• (dł. x szer. x wys.) 22x12x30 cm
  Nr art. 8265
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