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ייעודאריזהמק“טמוצר

TING נוזל ריצפה ורוד

TING נוזל ריצפה כחול

TING מסיר שומנים

TING סבון גוף כחול

נוזל כלים ירוק-
TING  12% תפוח

702012631

נוזל לניקוי רצפות, מנקה ביסודיות 
ומשאיר ריח נעים לאורך זמן.

תכשיר מבושם לניקוי כל סוגי הרצפות
במטבחים, חדרי אמבטיה וקרמיקה.
מינון:  100-200 מ“ל לדלי 10 ליטר

נוזל לניקוי רצפות, מנקה ביסודיות 
ומשאיר ריח נעים לאורך זמן.

תכשיר מבושם לניקוי כל סוגי הרצפות
במטבחים, חדרי אמבטיה וקרמיקה.
מינון:  100-200 מ“ל לדלי 10 ליטר

נוזל לניקוי כלים בניחוח ירוק רענן. 
מעניק ברק לכלים, יעיל בהסרת 

שומנים, לניקיון יסודי ושמירה על עור 
הידיים.  מכיל לפחות 12% חומר פעיל.

סבון רחצה מלטף עם פעולה כפולה 
המעניקה לעור ניקיון ומראה זוהר. 

עשיר בלחות. לשימוש יומיומי.

מסיר שומנים, שאריות שרופות וליכלוך 
קשה ממשטחי עבודה, תנורים, כיורים, 

נירוסטה ועוד.

מיכל 4X6 ליטר

מיכל 4X6 ליטר702011631

712460631
712460633

מיכל 4X6 ליטר

מיכל 4X6 ליטר711404631

מיכל 4X6 ליטר710030634

מיכל 1.5X12 ליטר
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ייעודאריזהמק“טמוצר

TING  ניקוי אסלות

701384632

701383632

מרכך כביסה בייבי 
TING  לבן/צבעוני

TING  מרכך כביסה ורוד

TING  מרכך כביסה כחול

703100632

אבקת כביסה סגולה
TING פרחונית

100055509

אבקה לכביסה לבנה וצבעונית.
בעלת ניחוח חזק במיוחד.
מסירה כתמים קשים תוך 

שמירה על הבד.

705000606

מרכך כביסה מבושם. מעניק רכות 
ורעננות לבגדים. מכיל חומרי עזר 

המונעים חשמל סטטי באריגים 
סינטטים. מגן על סיבי הבגד ומונע את 

שחיקתם. ידידותי לסביבה ופריק 
ביולוגית.

מרכך כביסה מבושם. מעניק רכות 
ורעננות לבגדים. מכיל חומרי עזר 

המונעים חשמל סטטי באריגים 
סינטטים. מגן על סיבי הבגד ומונע את 

שחיקתם. ידידותי לסביבה ופריק 
ביולוגית.

מרכך כביסה מבושם. מעושר באלוורה. 
מותאם לבגדי תינוקות.

מכיל חומרי עזר המונעים חשמל סטטי 
באריגים סינטטים. מגן על סיבי הבגד 
ומונע את שחיקתם. ידידותי לסביבה 

ופריק ביולוגית.

מיכל 4X6 ליטר

מיכל 4X6 ליטר

מיכל 4X6 ליטר

שק 8 ק“ג

מיכל 1X12 ליטר
תכשיר לניקוי אסלות. 

מסיר משקעי אבן, חלודה, 
כתמים ולכלוך.

מנקה ומבריק ביסודיות. 
מפיץ ריח נעים.


