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Colad opracowuje specjalne możli-
wości 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.

Szukasz szybkiego i higienicznego rozwiązania 
czyszczącego? Zamów Colad Higieniczny środek do czyszczenia 
powierzchni na: emmbiuro@blowtherm.pl lub u lokalnego 
dystrybutora Colad.

Dostępny:Korzyści 
•   Uniwersalny środek czyszczący
•   Do wszystkich twardych powierzchni w pojeździe
•   Wersja standardowa może być stosowana na wszystkich 
    powierzchniach i szczególnie nadaje się do stosowania na skórze i         
    tkaninach.
•   Skuteczny preparat czyszczący na bazie alkoholu
•   Gotowy i łatwy w użyciu
•   Gwarantuje szybkie czyszczenie  
•   Najlepsze rozwiązanie szybkoschnące
•   Bez plam: nie pozostawia żadnych śladów
•   W mgnieniu oka przywraca pojazdy do standardu salonu wystawowego
•   Oczyszczone nim przed naprawą samochody trafiają do blacharzy i      
    lakierników najczystsze, jak to możliwe
•   I  najczystsze, jak to możliwe, wracają po naprawie do właścicieli

Środek higieniczny do czyszczenia powierzchni 
Szybki, higieniczny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni.

Środek higieniczny do czyszczenia powierzchni - Standard
Szybki, higieniczny środek do czyszczenia wszystkich 
powierzchni

•   Wersja standardowa z umiarkowaną zawartością alkoholu (25%)
•   Można go bezpiecznie stosować do skór i tkani

Nr art. 8900 - Puszka 5 L

Środek higieniczny do czyszczenia powierzchni - Premium
Wysoce aktywny środek higieniczny do czyszczenia 
wszystkich twardych powierzchni

•   Wersja Premium o wyższej zawartości alkoholu (69,9%)
•   Nie można go stosować do skór i tkani

Nr art. 8901 - Puszka 5 L

Skuteczny i łatwy w użyciu środek czyszczący na bazie alkoholu i najlepszy roztwór szybkoschnący do szybkiego 
czyszczenia wszystkich powierzchni wewnątrz samochodu. Produkt ten służy do czyszczenia wszystkich 
powierzchni, których dotykają ludzkie ręce.Przykłady: maska, pokrywa bagażnika, drzwi, klamki, listwy dachowe, 
szyberdach, siedzenia skórzane i tekstylne itp. 


