מותגים אולימפיים

סקידר,
נעים מאד
עולם מנצח של נקיון וטיפוח בניחוח אולמיפי
אנו בסקידר מבינים את השאיפה של אוהבי הניקיון למוצרים ואביזרי עזר איכותיים ויעילים.
אנחנו מאמינים בניקיון בלי פשרות ,בוהק וזוהר כמו שלג בסקי אולימפי.
אנחנו יודעים שלא רק הפסגה הצחורה חשובה ,גם הדרך לפסגה חשובה ומשמעותית,
ולכן מקפידים על חווית ניקיון ריחנית ,מרעננת ואיכותית.
אנו משווקים את טובי המותגים הידועים והאהובים על הציבור,
מוצרי פיסגה מנצחים ואביזרי עזר שהוכיחו יעילות ואיכות בנקיון וטיפוח.
מעבר לתוצאות המבריקות בשטח ,אי אפשר שלא לציין את השירות של סקידר ,כחברה אמינה ומקצועית,
שמתוך אהבה אישית לטיפוח מביאה את המחירים והתנאים הטובים ביותר.
את מותגי סקידר תמצאו בנקודות המכירה המובחרות ,וכן באתר הבית,
יעידו כל נאמי המותג ,שלא יוותרו על שימוש במוצר מבית סקידר שהתרגלו אליו.
גם אתם מוזמנים ,להצטרף למעגל הנאמנים למותג סקידר,
להנות מהדרך ,מהתוצאה ,מהנקיון הנוצץ והריח המשכר ,לזכות בגביע אולימפי ,גביע הנקיון של סקידר.
סקידר ,שיווק מותגי ניקיון וטיפוח בניחוח אולמיפי skiider.co.il

מנצחים בשבילך עם מותנים בניחוח אולימפי
שרה דרי

ספוג יהלום

יהלום שבת

עשוי מבד ייעודי ,ארוג בסליל מתכת
עדין .מעולה להברקת סירים ,הדחת
כלים ,הסרת שומנים ,ואבנית.

עשוי מסיליקון איכותי ,עמיד לאורך
זמן ,אנטי בקטריאלי ,מתאים לניקוי
כלים עדינים ולשטיפת פרות.

 24יחידות בקרטון

עם מרכך כביסה
מומלץ לא לכבס

www.cleanart.co.il
מושב אודים
החרוב  6ת.ד 143
קלינארט

מאושר מטעם בד"ץ
5 cm

מטלית ספיר
מטלית לניקוי ברטוב .מתאימה
לשיש ,כלים סנטריים ועוד.
כושר ניקוי וספיגה גבוהים.

*8562
לשוחח!
נשמח

 35-35ס"מ

פתאום הכל יהלום!
בוהקות במיוחד! קלינארט,
זה כשמגלים את המרצפות
היא חוויה מיוחדת? ..ככה
הידעת ששטיפת הרצפה

5 cm

10.5 cm

/

קלאסית
מרצפת
10.5 cm

25 cm
5 cm

מרצפת פוליש
של קלינארט
סחיטה קלה
ונוחה

50
80

עדי ל ק לי

28.3 cm

קלינארט
החרוב  6ת.ד 143
מושב אודים
www.cleanart.co.il

נשמח
לשוחח!

*8562

מומלץ לא לכבס
עם מרכך כביסה

כושר ספיגה
גבוה

ס"מ

המוצרים איכותיים ,בעלי ספיגה גבוהה ,כביסים
ועמידים לאורך זמן.
המוצרים מספקים בע"ה חווית ניקיון גבוהה ,חוסכים
זמן ומאמץ ומבטיחים תוצאות מבריקות.
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5 cm

מרצפת קלאסית

מרצפת פוליש

כושר ספיגה גבוהה ,סחיטה קלה
ונוחה .אטרקטיבית לשימוש.

סחבה ייעודית לפרקט ולמרצפות
פורצלן.

 50-80ס"מ

 50-80ס"מ

מברקת
מטלית פורצת דרך לניקוי והברקת
חלונות ,מראות ותכשיטים.
 40-40ס"מ

נא

ניקיון כריות קרצוף ומטליות

מוצרי קלינארט מיוצרים בטכנולוגיה מודרנית
מתקדמת בפיתוח מחקרים מדעיים.

ייעודית
למרצפות
מבריקות,
פורצלן וקרמיקה
מבריקים ,שיש
ופרקטים

בל

25.8 cm

לפילוש
ולהברקת
פרקטים
וגרניט
פורצלן

מה כבר יכול להיות מיוחד
בשטיפת רצפות? הא ...הגיע
הזמן לפנק גם את המרצפות
עם 'קלינארט .תראו ,הרצפה
תהיה נוצצת מאושר...

רט

ניקיון

מרצפת
פוליש

סחבת מיקרופייבר להברקה מושלמת

מרצפת
פוליש

מוצר מנ
צח
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40
40
ס"מ

בל

זוהרית

לעור
בריא
וטבעי!

עדי ל ק לי

רט

מוצר מנ
צח
נא

להסרת איפור ללא חומרים

זוהרית

מכספת

מטלית להסרת איפור באמצעות
מים בלבד .ניתנת לכיבוס .עמידה
לאורך שנים.

מטלית להברקת כלי כסף .תוצאות
מושלמות.
הבחירה של החנויות לכלי כסף.

 17-40ס"מ

 40-40ס"מ

 60-40ס"מ

ניקיון מטליות ייחודיות וכפפות

 80-50ס"מ

כפפת קיפי

כפפת ברק

לניקוי תריסים ומסילות .מתאימה
לשימוש ביבש/רטוב .מונעת פציעות
עור .אטרקטיבית לשימוש.

אפקט נייר זכוכית ,מעולה לניקוי
ריפוד -משטחי עור וז'מס ,קירות,
וכלים סניטריים .תוצאה מקסימלית
בשילוב חומר ניקוי.

מגבת מטבח
מגבת פיקה (וופל) .מעולה לייבוש
כלים וכמגבת ידיים במטבח .כושר
ספיגה גבוה.
 50-80ס"מ

 100-50ס"מ

שטיח שניל

שטיח רך ומפנק .מתאים לחדרי אמבטיה,
מתחת לכיורים ,ולחדרי שינה ואירוח .כושר
ספיגה גבוה ,כביס ,עמיד לאורך שנים.

 140-70ס"מ

למטבח ולחדר הרחצה שטיחים
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 70-50ס"מ
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מגבת ידיים
מגבת פיקה (וופל).
בעלת כושר ספיגה גבוה.
 50-80ס"מ

מגבת רחצה פיקה

טורבן עונג

בעלת ספיגה גבוהה ,נפח נמוך.
מתייבשת בקלות.

מגבת עוטפת לשיער ,לייבוש השיער
לאחר הרחצה.

 70-140ס"מ

 25-65ס"מ

/

מוצרי הטקסטיל של קלינארט מיוצרים בטכנולוגיה
מודרנית מתקדמת .המוצרים עשויים מקרופייבר
ועברו מחקר מדעי על מנת להגיע לפיתוח מקסימלי.
לקלינארט ליין של מגבות דקות בעלות משקל ונפח
נמוכים; חוסכות מקום בארון ,במכונת הכביסה
ובתיקי נסיעות .מעולות לבחורי ישיבות ,לחיילים,
מטיילים וכמובן לעקרות הבית.
המגבות סופגות מאוד ומתייבשות בקלות.
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חלוק פינוק
חלוק מגבת מיקרופייבר ,כולל כובע.
מידה L

עוטפנית קטיפה

עוטפנית

מגבת במרקם קטיפה נסגרת בסקוץ'
לעטיפה וניגוב לאחר הרחצה או
הבריכה .אידיאלי לתינוקות וילדים.

מגבת מיקרופייבר נסגרת בסקוץ'
לעטיפה וניגוב לאחר הרחצה או
הבריכה .אידיאלי לתינוקות וילדים.

 70-140ס"מ

 70-140ס"מ

למטבח ולחדר הרחצה מגבות

לחדר
הרחצה
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סקידר ,שיווק מותגי ניקיון וטיפוח בניחוח אולמיפי skiider.co.il

