Seria szczotek ręcznych (także w wersji z podłączeniem do szlauchu) oraz
ręczników z mikrofibry, ściereczek i szmatek oraz gąbek do mycia wszelkich
powierzchni na jachcie.

3000001 – Szczotka okrągła – Okrągła poręczna szczotka do mycia
trudno dostępnych miejsc, np. także felg samochodowych.
Cena detal. 25 zł

3000015 – Ściereczki z mikrofibry 20 cm x 20 cm, ekspozycja 9
rolek po 5 szt. – Profesjonalne, silnie chłonące ściereczki z mikrofibry
do używania na sucho bądź mokro. Do mycia lub osuszania.
Wym. 20 cm x 20 cm, pakowane po 5 szt. 9 rolek w paczce.
Cena detal. 25 zł, zestaw – 225 zł

3000003 – Gąbka z myjką z mikrofibry – Dwustronna gąbka:
gładka z jednej strony do zwykłego mycia i zbierania kurzu i z
frędzlami z mikrofibry z drugiej strony dla skutecznego mycia
trudniejszego brudu. Gładka strona z szeroką gumą do wygodnego
nałożenia narzędzia na rękę.
Cena detal. 23 zł

3000004 – Rękawica z mikrofibry do mycia – Rękawica do mycia
z gęstymi frędzlami z mikrofibry dla lepszego pochłaniania wilgoci i
czyszczonego brudu.
Cena detal. 29 zł

3000007 – Szczotka z podłączeniem do szlaucha, z włącznikiem
ON/OFF – Bardzo miękka szczotka do mycia z końcówką z przepływem
wody dopasowanej do systemów Gardena.
Cena detal. 55 zł

3000008 – Miękka szczotka
z długim uchwytem – Miękka szczotka z długą rączką z gumowym
zabezpieczeniem przeciwko ewentualnemu zarysowaniu krawędziami
mytej powierzchni.
Cena detal. 35 zł

3000010 – Miękka szczotka
z krótkim uchwytem – Miękka szczotka z krótką rączką z gumowym
zabezpieczeniem przeciwko ewentualnemu zarysowaniu krawędziami
mytej powierzchni.
Cena detal. 36 zł

3000011 – Gąbka skompresowana,
bardzo silnie chłonąca – Wysoce chłonąca wodę/płyny gąbka. Przed
użyciem umieścić gąbkę na chwilę w wodzie.
Cena detal. 15 zł

3000012 – Duży ręcznik z mikrofibry
o wym. 60 x 101 cm – Duży ręcznik z mikrofibry BTC Line do
ususzania powierzchni na zewnątrz, jak i wewnątrz absorbuje wilgoć
nawet z 6m2 powierzchni.
Cena detal. 35 zł

3000013 – Dwustronny ręcznik-polerka
z mikrofibry – 2 szt. – Dwustronny ręcznik-polerka wykonana z
różnych splotów mikrofibry gwarantuje więcej zastosowań i wyższą
skuteczność działania. Niebieska delikatna strona służy do
wycierania kurzy i mycia, biała zaś do polerowania powierzchni.
Cena detal. 30 zł

