PROFESJONALNE
ŚRODKI CZYSTOŚCI
DO BIUR I MIEJSC PRACY
Marka Nexxt Professional została stworzona, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Skład każdego
produktu opracowano, aby szybko i precyzyjnie usunąć wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Dodatkowo, środki czystości marki Nexxt
opracowane są zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej, dzięki temu można je bezpiecznie stosować w biurach i miejscach pracy.
MYDŁO DO RĄK

PEŁNA GAMA PRODUKTÓW
AKTYWNA PIANKA
DO KUCHNI

Skoncentrowana, uniwersalna
pianka przeznaczona do
czyszczenia i pielęgnacji
powierzchni kuchennych.
Doskonale usuwa zalegające
osady z tłuszczów, oleje
i inne zabrudzenia.
Poj. 500 ml, 5 L
RMW/1062/30/*

AKTYWNA PIANKA
DO ŁAZIENKI

Profesjonalny środek do mycia
łazienek i urządzeń sanitarnych.
Szczególnie zalecany do
umywalek, kabin prysznicowych
oraz pozostałej armatury
łazienkowej. Działa szybko
i skutecznie.
Poj. 500 ml, 5 L
RMW/0605/73*

AKTYWNY ŻEL DO WC

Aktywny żel do utrzymania
czystości w toaletach. Dzięki
odpowiednio dobranym
składnikom z łatwością usuwa
wszelkie naloty i nieprzyjemny
zapach.
Poj. 750 ml, 5 L
RMW/3506/02*

AKTYWNY PŁYN
DO SZYB I LUSTER

Specjalistyczny środek
przeznaczony do czyszczenia
szyb, luster i innych
powierzchni szklanych (blaty,
przeszklenia w drzwiach,
szafach itp.). Specjalna
technologia zapewnia, że
czyszczona powierzchnia jest
pozbawiona smug i zacieków.
Poj. 1 L, 5 L
RMW/1010/07*

MLECZKO
DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Specjalistyczne mleczko
przeznaczone do utrzymania
czystości w kuchni i łazience.
W łatwy sposób usuwa uporczywy
brud, naloty z kamienia, osady oraz
wszelkiego rodzaju przebarwienia.
Poj. 750 ml
RMW/1137/14*

AKTYWNY PŁYN
DO PODŁÓG

Specjalnie opracowana formuła
preparatu myjąco-pielęgnującego
do bieżącego utrzymania
czystości podłóg. Zalecany
do mycia powierzchni z płytek
gresowych, glazury i terakoty,
kamienia oraz podłóg
z tworzyw laminowanych.
Poj. 1 L, 5 L
RMW/2606/11*

Idealne do codziennego
użytku. Dzięki specjalnej
formule doskonale myje
i pielęgnuje skórę. Zawiera
glicerynę – składnik o
działaniu nawilżającym.
Poj. 500 ml, 5 L
RMW/1055/06*

PŁYN DO NACZYŃ

Profesjonalny płyn do
ręcznego mycia naczyń
na bazie anionowych
i amfoterycznych środków
powierzchniowo czynnych.
Poj. 500 ml, 5 L
RMW/2403/11*

ODŚWIEŻACZ
POWIETRZA

Unikalna kompozycja
zapachowa odświeżacza
powietrza w sprayu.
Idealna formuła eliminuje
nieprzyjemne zapachy,
pozostawiając uczucie
świeżości.
Poj. 430 ml
RMW/1007/08*

AEROZOL DO MEBLI

Delikatny aerozol do pielęgnacji
mebli. Dzięki nowoczesnej
technologii z łatwością usuwa
kurz, ślady dłoni, zatłuszczenia
i pozostały brud. Użycie
preparatu zapewnia efekt
antystatyczny.
Poj. 250 ml
RMW/4213/57*

* wg Karty Charakterystyki.
Każdy produkt marki Nexxt posiada "Kartę Charakterystyki Produktu" zgodnie z wymogami Rozporządzenia
REACH Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego.
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