
Softcare čistilo za umetno usnje

Učinkovito čistilo za umetno usnje in različne plastične površine v vašem domu in 
avtomobilu.
Narejeno je iz okolju prijaznih sestavin. Primerno je za uporabo na notranjih in 
zunanjih površinah.
Čistilo popršite po madežu in počakajte nekaj minut, da začne učinkovati.
Obrišite z vlažno krpo.

Količina: 500 m 
Cena: 14,40 EUR

Softcare čistilo za tkanine

Učinkovito čistilo za notranje in zunanje pohištvo, tepihe ter tekstil.
Nežno, a hkrati učinkovito čistilo deluje na vse vrste madežev, kot so npr. oljni in 
kavni madeži. 
Narejeno je iz okolju prijaznih sestavin. Lahko se uporablja tudi na tkaninah, ki jih 
je potrebno čistiti v čistilnici. 
Čistilo popršite po madežu in obrišite z vlažno krpo. 

Količina: 500 ml 
Cena: 14,40 EUR
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EKOLOŠKA ČISTILA
ZA SEDEŽNE GARNITURE

Za čiščenje in vzdrževanje vaše sedežne garniture priporočamo profesionalno linijo finskih čistil Softcare. 
Ta skandinavska znamka zagotavlja najvišje standarde učinkovitosti in kvalitete, poleg tega pa je tudi 
izjemno nežna do vaših rok in okolja.   
S čistilnimi sredstvi Softcare boste očistili trdovratne madeže in odstranili neprijetne vonjave. Z zaščitnimi 
sredstvi boste učinkovito zaščitili tkanino vašega kavča in mu s tem podaljšali življenjsko dobo ter 
vzdrževali videz nove sedežne garniture. 

Čistila Sofcare so prijazna in nežna tako do tkanine sedežne garniture in vaših rok, kot tudi okolja. Ne vsebu-
jejo fosfatov ali zeolitov, vsa embalaža, tako kartonska, kot plastična pa je biorazgradljiva. Ko čistila porabite, 
lahko embalažo odvržete med embalažne odpadke ali jo preprosto sežgete. 
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Softcare Power odstranjevalec vonjav

Učinkovito odstrani neprijetne vonjave z vseh vrst tkanin in usnja ter razgradi 
snovi, ki povzročajo neprijeten vonj.
Odstrani vonje, ki izvirajo iz organskih in anorganskih snovi.
Nežno, a hkrati učinkovito deluje na neprijetne vonjave na oblačilih, obutvi, športni 
opremi, pohištvu in ostalih površinah v vašem domu.
Narejen je iz okolju prijaznih sestavin, ki so varne za ljudi in živali. Lahko se upora-
blja kot osvežilec zraka, saj odstranjuje vonj po cigaretah, potu, in ostalih neprijet-
nih vonjih.
Čistilo popršite po viru neprijetnega vonja in počakajte, da začne delovati.

Količina: 300 ml 
Cena: 14,40 EUR

Softcare komplet za nego kavča iz tkanine na vodni osnovi

Ta komplet vsebuje vse, kar potrebujete za nego in vzdrževanje vaše sedežne 
garniture.
Učinkovito sredstvo za zaščito tkanin na vodni osnovi ustvari zaščitno plast pred 
vodo in umazanijo. Uporabljate ga lahko na sedežni garnituri, tepihu, usnju ipd.
Softcare čistilo za tkanine učinkovito deluje na vse vrste madežev, kot so npr. oljni 
in kavni madeži.

Vsebuje: Softcare čistilo za tkanine (500 ml), Softcare sredstvo za zaščito tkanin 
(500 ml) in brisačko za čiščenje.
Cena: 45,60 EUR

EKOLOŠKA ČISTILA
ZA SEDEŽNE GARNITURE
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Softcare komplet za nego usnja na vodni osnovi

Ta komplet vsebuje vse, kar potrebujete za nego in vzdrževanje vaše usnjene 
sedežne garniture.
Primeren je za čiščenje usnja in umetnega usnja bele ali katere koli druge barve.
Zaščitno sredstvo na vodni osnovi ustvari zaščitno plast, ki usnje ščiti pred umaza-
nijo in vodo. Visoko kakovostno čistilo nežno in učinkovito odstranjuje umazanijo, 
maščobo in ostale madeže, ne da bi poškodoval površino usnja. Balzam neguje, 
ščiti in vlaži usnje.

Vsebuje: Softcare zaščitno sredstvo na vodni osnovi (300 ml), Softcare čistilo 
za usnje (300 ml), Softcare balzam za usnje (60 ml) in brisačko za čiščenje. 
Cena: 36 EUR
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