Nová řada čisticích produktů zvaná +30 vznikla u příležitosti 30. výročí
působení společnosti INTERCHEM ITALIA na trhu. Produkty byly
vyvinuty na základě bohatých zkušeností společnosti. Záměrem bylo
vytvořit takové produkty, které by nejlépe vyjádřily a zrcadlily historii
firmy a současně prezentovaly vizi pro budoucnost profesionálního
čištění: serióznost, efektivitu, zaujetí pro věc, zkušenosti a inovace.
Vše, co Interchem v průběhu 30 let existence provázelo.
Produkty řady +30 jsou tím nejlepším, co Interchem
nyní nabízí pro dosažení těch nejlepších
výsledků. Řada +30 byla vytvořena jako pocta
čistotě a jedinečná příležitost, jak jubileum
společnosti oslavit s jejími zákazníky.
Jednoduché a zároveň silné a poutavé gesto.
Podobné jako potřesení rukou. +30 je řada 5
čistících prostředků nezbytných pro očistu

běžných povrchů: koncentrovaný čistič na údržbu podlah, čistič
na okna a nábytek, odstraňovač nečistot na toalety a především
největší favorit řady: ochranný čistič pro koupelnové povrchy. Řada
je doplněna o vysoce perzistentní vonný parfém, skvělý pro okamžité
provonění interiéru. Produkty řady +30 pracují jako jednotný a silný
tým. Jsou určeny pro maloobchodníky a distributory, kteří chtějí
nabídnout svým zákazníkům něco nového – nejen
novou cenu nebo novou vůni, ale opravdu novou
koncepci čistícího systému v pouhých 5 produktech.
Díky kvalitě a jednotné svěží parfemaci je možné
používáním těchto 5 produktů dosáhnout těch
nejlepších výsledků! Za vším stojí jednoduchý, ale
efektivní nápad!
Pět produktů, stejně jako je 5 prstů na jedné
ruce.

Pri príležitosti 30. výročia spoločnosti
INTERCHEM ITALIA bola na základe
skúseností spoločnosti vytvorená nová séria
produktov, ktorá bola pomenovaná +30.
Chceli sme rad produktov, ktoré by najlepšie vyjadrovali náš príbeh
a našu víziu profesionálneho upratovania: serióznosť , schopnosť,
trvalý záväzok, skúsenosť a vášeň, ktoré nás sprevádzali počas
tých 30 rokov. Takisto sme chceli vysokokvalitné produkty, ktoré
najlepšie poslúžia pri ich spoločnom používaní, pretože len tímovou
prácou je možné dosiahnuť najlepšie výsledky. Rad +30 má všetko
uvedené. Je našou poctou čistote a presvedčivým spôsobom, ako
osláviť významné výročie spolu s našimi zákazníkmi. Jednoduché
a silné ako podanie ruky. +30 je rad čistiacich prostriedkov

obsahujúci 5 základných produktov pre
čistenie rôznych prostredí: koncentrát pre
údržbu podláh, prostriedok pre okná a tvrdé povrchy,
odstraňovač vodného kameňa pre toalety a nakoniec,
naša najväčšia pýcha: ochranný čistič pre kúpeľne. Rad uzatvára
dlhodobo pôsobiaci deodorant pre posilnenie vône prostredia. +30
je rad produktov navrhnutých pre tímovú prácu. Je vymyslený pre
predajcov a distribútorov, ktorí chcú ponúknuť svojim zákazníkom
niečo nové, nielen novú cenu alebo novú vôňu, ale skutočne nový
koncept upratovania pomocou len 5 produktov. Najlepšie výsledky
z hľadiska kvality a vône je možné dosiahnuť pri používaní všetkých
produktov spoločne. Je to extrémne jednoduchý a zároveň
efektívny koncept. Presne ako 5 prstov na ruke.
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Interchem Italia Srl
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Rozměry
Veľkosť

Počet kusů v kartonu
Počet v kartóne

Počet kartonů ve vrstvě
Počet kartónov v 1 vrstve

Počet kartonů na paletě
Počet kartónov na palete

EAN kód
EAN kód

750 ml

6 ks s rozprašovačem
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Koncentrov pro očistu podlah a ouby
cím účinkem užití pomocí mopu, h chopovrchů. Po o stroje. Není třeba oplaouhy
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bathroom protective cleaner
Řada +30 splňuje všechny požadované a potřebné nároky
na každodenní čištění interiérů (kanceláře, hotelové
pokoje, koupeny a společenské sály) a garantuje vysoký
účinek. Celá řada výrobků vyniká jednotnou, perzistentní
a současně velmi příjemnou parfemací, která byla
vyvinuta z celkově 200 druhů vonných látek a byla
testována více než na 100 spotřebitelích. Produkty řady
+30 jsou snadno rozeznatelné díky barevným obalům,
které se liší dle použití:
• ČERVENÝ obal - sanita, koupelny
• ZELENÝ obal – podlahy
• MODRÝ obal – okna, nábytek
• LILA (FIALOVÝ) obal – provonění interiérů
Rad +30 pokrýva všetky každodenné požiadavky na
upratovanie rôznych prostredí (kancelárie, hotelové
izby, kúpeľne a verejné priestory) a ponúka extrémne
vysoký výkon. Celý rad produktov má tú istú dlhodobo
pôsobiacu delikátnu a veľmi príjemnú vôňu. Bola
vybratá z 200 rôznych vôní na základe testovania viac
ako 100 zákazníkmi. Päť produktov je možné identifikovať
pomocou farebného kódu ich balenia, ktorý je rôzny v
závislosti od ich použitia:
• ČERVENÁ pre povrchy v ohrození (kúpeľne)
• ZELENÁ pre podlahy
• MODRÁ pre povrchy mimo ohrozenia (okná,
nábytok, zariadenie)
• FIALOVÁ pre prevoňanie prostredia
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Rozměry
Veľkosť

Počet kusů v kartonu
Počet v kartóne

Počet kartonů ve vrstvě
Počet kartónov v 1 vrstve

Počet kartonů na paletě
Počet kartónov na palete

EAN kód
EAN kód

1000 ml
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Produkt pre čistenie okien nábytku a umýpre odstránenie prachu z lo sa odparuje a
vateľných povrchov. Rých veľmi príjemnú
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Rozměry
Veľkosť

Počet kusů v kartonu
Počet v kartóne

Počet kartonů ve vrstvě
Počet kartónov v 1 vrstve

Počet kartonů na paletě
Počet kartónov na palete

EAN kód
EAN kód

Rozměry
Veľkosť

Počet kusů v kartonu
Počet v kartóne

Počet kartonů ve vrstvě
Počet kartónov v 1 vrstve

Počet kartonů na paletě
Počet kartónov na palete

EAN kód
EAN kód

Rozměry
Veľkosť

Počet kusů v kartonu
Počet v kartóne

Počet kartonů ve vrstvě
Počet kartónov v 1 vrstve

Počet kartonů na paletě
Počet kartónov na palete

EAN kód
EAN kód

750 ml
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750 ml

6 ks s rozprašovačem
6 so sprejom
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750 ml
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