
COCCINE ZESTAW ZAMSZ I NUBUK SZCZOTKA
PIANKA IMPREGNAT
Zestaw czyszczący do zamszu i nubuku

Szczotka do czyszczenia na sucho nubuku i zamszu.
Wydajna pianka czyszczącą, która doczyści nawet najbardziej zaniedbane buty!
Skuteczny i uniwersalny impregnat w sprayu.

COCCINE TOURIST WATER STOP 400 ml
Impregnat do odzieży, obuwia oraz akcesoriów turystycznych takich jak namioty, plecaki parasole i inne.
Bardzo skuteczny i łatwy w użyciu co sprawia że nie ruszysz się bez niego na wycieczkę lub wypad za miasto.
Żadna pogoda nie będzie nam straszna a nasza odzież i sprzęt będzie bezpieczny.
Wodoodporna powłoka jaką tworzy preparat sprawia że woda i wilgoć spływa po powierzchni, nie naruszając materiału.
Właściwości produktu:

impregnat wzmacniający wodoodporność
bardzo poręczny
łatwy w użyciu

PIANKA DO CZYSZCZENIA ZAMSZU I NUBUKU
NUBUCK CLEANER Pianka czyszcząca do każdego rodzaju skóry i tekstyliów. Zalecana szczególnie do obuwia
zamszowego.
Nieoceniona szczególnie w okresie jesiennym. Regularna pielęgnacja nubuku za pomocą tego środka jest jak
najbardziej wskazana.
Jeśli mają Państwo problem z sposobem użycia produktu na dole aukcji jest prosta, ale jakże skuteczna instrukcja.
Specyfikacja produktu:

do zamszu i nubuku
czyszczenie, impregnacja
pianka

SKUTECZNE CZYSZCZENIE SKÓRY



Szczotka jest dwustronna. Po jednej stronie znajduje się gumowa szczotka, którą usuwamy głęboko wbite i zlepione
plany.
Druga strona szczotki posiada nylonowo-miedzianą końcówkę, która służy do usuwania kurzu, brudu i delikatniejszych
plam.
Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę aby nie zniszczyć obuwia poprzez zbyt mocny nacisk na powierzchnię.
Po wyszczotkowaniu obuwia zalecamy impregnację skóry odpowiednimi kosmetykami do zamszu i nubuku.
Sposób użycia:

Wyczyścić obuwie trójkątna kostką do zamszu i nubuku.
Pozostałe zabrudzenia usunąć przy użyciu pianki NUBUCK CLEANER SUPER.
Zabezpieczyć obuwie TOURIST STOP WATER.

Opis producenta

Coccine jest to polska firma, założona w 1999 roku. Przez te lata firma znacząco się rozwinęła, co przełożyło się również
na jakość produktów, która już od samego początku i tak była wysoka. Dzisiaj tworzą oni jedne z lepszych środków,
które pozwolą nam dbać o naszą odzież, a w szczególności butów. Stawiając na Coccine, nie tylko wspieramy polską
markę, ale również otrzymujemy profesjonalne produkty!


