BELSŐÉPÍTÉSZET
HÁZTARTÁSTECHNIKA

MÁRVIMPEX
MÁRVÁNY • GRÁNIT • MÉSZKŐ
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

Konyhapultok GRÁNITBÓL!

6 érv

Miért GRÁNIT
GRÁNIT?
?

cégünk mellett:

 Cégünk vállalja a munkalapok felmérését, egyedi igények szerinti
gyártását és elhelyezést magába foglaló teljes körű szolgáltatást,
az ország egész területén.
 A mai világban különösen igaz, hogy az idő pénz. A pultokat rövid
határidővel gyártjuk le!
 Több mint 30 féle, a világ különböző pontjain bányászott természetes kőből (márvány, gránit) álló kínálatunk garantálja, hogy
mindenki biztosan megtalálja az elképzeléseinek leginkább megfelelő színű és mintázatú anyagot.
 Alapanyagainkat közvetlenül importáljuk a világ bányáiból, ezért
áraink versenyképesek.
 60 éves szakmai tapasztalatunk garancia az Ön és Ügyfelei elégedettségére!
 Utoljára, de nem utolsó sorban profi szakembereinknek és korszerű
gépparkunknak köszönhetően a termékek magas minőségűek, és
a fantázia szülte elképzelések szinte bármelyike megvalósítható.

A gránit kristályos szerkezetű, a világ
harmadik legkeményebb anyaga, savnak,
lúgnak kiválóan ellenáll, jól fényezhető,
hőálló, karcálló, színét, fényét
a szabadtéren is örökre
Legy
megtartja.
e

n a pa
rtnerünk!
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Belsőépítészet

Belsőépítészet

Gyémánt ablaktisztító
Hatékony sztószer a ragyogó sztaságért a természetes sav
erejével. Kiváló sztó és zsíroldó hatásának köszönhetően
gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsírt, piszkot,
nikonfoltokat, kéznyomokat az üveg- és ablakfelületekről.
Alkalmas ablaküveg, tükör, képernyő és minden lemosható
műanyag felület sztására.
Kiszerelése: 750 ml, szórófejjel

Korall WC-tisztító
Alaposan szt és friss, kellemes illatot hagy maga után.
Hosszantartó hatóerejével a vízkőoldás, a frissesség
és a higiénia verhetetlen kombinációját biztosítja.
A WC pereme ala és a lefolyóban is hatékonyan szt.
Kiszerelése: 1 l

Narancsvirág padló- és felülettisztító
Használata ajánlo háztartásban, pékségben,
hentesüzletben, hotelben és éeremben egyaránt.
Hatékonyan távolítja el a zsírt és egyéb makacs
szennyeződéseket (pl. a vörösborfoltot) rozsdamentes acél-,
műanyag és kárpielületről, az erősen szennyeze grillrácsról,
sütőlapról, szagelszívóról, fürdőkádról, szőnyegről
és ruhadarabokból. Alkalmas lakkozás elő a felületek
előkészítéséhez, zsírmentesítéséhez, hajó, lakóautó,
ablak- és ajtókeret, ker bútor, kő- és márványpadló sztására,
eltávolítja az algát és a moszatot is.
Kiszerelése: 1 l, 5 l
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