
 
StrongClean
Nový rad 
čističov

EXKLUZÍVNE V



ŠETRNÝ K VÁM 
AJ K VÁŠMU OKOLIU.

Výrobky StrongClean neobsahujú žiadne škodlivé prvky, ktoré by ste  
počas ich používania vdychovali, alebo by vám mohli poleptať kožu.

Čistiace prostriedky na prírodnej báze, ktoré vás účinne zbavia 
všetkých problematických nečistôt spojených s výrobou a balením nábytku.

SKVELÁ SPRÁVA

TERAZ UŽ NAČISTO!

Maximálne 
účinný

Nenaleptáva 
pokožku

Neškodný 
pri vdychovaní

Šetrný 
k životnému 
prostrediu

Nevyžaduje 
špeciálny spôsob 

skladovania



Účinný, zdravotne 
nezávadný, bezpečný 
čistiaci prostriedok, 
na nábytkové dielce

Rýchloschnúci,  
ekologický, čistiaci  
prostriedok pre  
finálny vzhľad

StrongClean E13 na ručné 
čistenie hrubých nečistôt 
na nábytkových dielcoch 
má vďaka patentovanej 
receptúre skvelú 
účinnosť pri odstraňovaní:

•  nevytvrdnutých zvyškov lepidla,
• značkovacích ceruziek/fixiek,
•  mastných nečistôt (oleje, 

mazivá), separátorov,
• zvyškov od nálepiek,
•  odtlačkov rúk, unášačov 

na olepovačkách.

TIP: pre maximálny výsledok 
odporúčame dočistiť pomocou 
StrongClean E57

Hoci je vyrábaný na báze vody, 
jeho účinnosť sa ľahko 
vyrovná a niekedy dokonca prekoná 
prostriedky na báze alkoholu alebo 
obsahujúce ropné deriváty. Na prácu 
s ním nie je potrebná žiadna špeci-
álna ochrana ani podmienky 
na skladovanie. Nehorí. 

Určite vás poteší, že jeho 
odparovanie je mnohonásobne  
nižšie ako pri alkoholových čističoch. 
To znamená, že na väčšiu  
plochu spotrebujete menšie  
množtvo produktu.

Vyskúšanie necháme úplne na vás, 
ale mali by ste vedieť, že jeho 
použitím rýchlo a kompletne 
odstránite z vysokého lesku 
a hlbokého matu:

• oleje,
•  organické znečistenie, 

odtlačky rúk,
•  mastné nečistoty (oleje, mazivá),  

separátory,
• zvyšky od nálepiek,  
•  šmuhy od unášača 

na olepovačkách,
• smolu,
• dym,
• sadze,
• nikotín.

StrongClean E57 je vhodné použiť pri 
balení pred prevozom. Zachováte tak 
dokonalý vzhľad vysokého lesku aj 
hlbokého matu. Vyskúšali sme ho s na-
šimi zákazníkmi a všetci boli z výsledku 
nadšení. Dodávame ho v balení od 0,5 l 
použiteľnom aj v domácnosti!

0,5 l  473806 10 l  473807 0,5 l  473814 10 l  473815

https://www.demos24plus.com/product/473806
https://www.demos24plus.com/product/473807
https://www.demos24plus.com/product/473814
https://www.demos24plus.com/product/473815


Bezpečný, recyklovateľný, 
dravý čistič nástrojov

Zalepené kotúče, upchaté trysky, 
voskové šmuhy a ďalšie a ďalšie 
nečistoty StrongClean E25  
z nástrojova náradia spoľahlivo  
odstráni. Pri jeho použití  
dokonale zmiznú: 

• špeciálne tuky,
• gumové odery,
• zvyšky smoly (živice),
• vosky,
• oleje,
• pasty,
• dym, sadze, nikotín,
• separačné prostriedky
• prach a piliny,
• silné konzervačné oleje
•  čistič je bezpečný a nemusí  

sa skladovať žiadnym  
špeciálnym spôsobom.

Pri podobných produktoch sa  
ako prísada zvyčajne používa 
agresívny hydroxid sodný, ktorý 
spôsobuje poleptanie kože 
a poškodenie očí. StrongClean 
E25 nič takého neobsahuje!  
Na dokonalé odstránenie 
ho stačí opláchnuť vodou.

ODPORÚČANIE
Na čistenie pomocou StrongClean E57 odporúčame  
použiť handričku z mikrovlákna.

Pri práci s čistiacim prostriedkom E13  
odporúčame používať vedro s papierovými  
utierkami. Aké sú výhody tohto riešenia:

Kvalita a technológia výroby  
mikrovlákien sa pozitívne alebo  
negatívne odráža na výsledku 
práce a aj keď používate špičkové 
prípravky a dodržiavate správne 
postupy, nekvalitná handrička 
z mikrovlákna môže perfektný 
výsledok výrazne ovplyvniť! To 
je dôvodom, prečo sme si zvolili 
handričky z mikrovlákna od 3M. 
Ich kvalita je zaručená. Mikro-
vlákno priťahuje takmer všetky 
nečistoty, na čistenom povrchu 
nevznikajú žiadne škrabance,  
najmä pri vysokom lesku je to 
nevyhnutnosť. Handrička tiež  
dokonale odvádza vodu (čistič).  

Preto je tu všetko W-3CK.

Utierky sú okamžite pripravené 
na použitie. Vďaka špeciálnemu 
uzáveru nevysychajú. Zmenou 
drážky vo veku zmeníte stupeň 
ich vlhkosti po vybratí. Vedro je 
vyrobené z veľmi pevného plastu 
a vydrží pád z menšej výšky.
Aj keď sa otvorené vedro prevráti, 
čistiaci prostriedok sa nevyleje.
Ak máte viacero vedier, môžete 
ich odlíšiť zmenou farby krytky.
Utierky sa úplne vstrebú  
do 1 hodiny po vložení.

Vedro W-CK0 477699 a sadu 
150 utierok 477707 proste  
potrebujete!

0,5 l  473810

StrongClean W-3CK 
479353

10 l  473811

https://www.demos24plus.com/product/477699
https://www.demos24plus.com/product/477707
https://www.demos24plus.com/product/473810
https://www.demos24plus.com/product/479353
https://www.demos24plus.com/product/473811


VYSKÚŠAJTE SI!

StrongClean vás zaujal, ale chcete  
si ho pred kúpou najprv vyskúšať? 
Príďte si ho vyskúšať na jednu z naších  
predajní. Viac informácií na predajniach,  
alebo u obchodníkov.

Maximálne 
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Démos trade, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01  Žilina, Slovensko
tel.: 0800 004 206, objednavky@demos-trade.com

Demos trade Sp. z o.o., ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice, Poľsko
tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00  Ostrava-Kunčičky, Česká republika
tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com

Démos trade Kft, Baross u. 165/2, 2040 Budaörs, Maďarsko
tel.: 06 800 18 726, megrendelesek@demos-trade.com

Zákaznícky servis a príjem objednávok

www.demos-trade.com


