
Przedstawiam Państwu ofertę płynów do spryskiwaczy.  
Nasza produkcja opiera się na dbałości w doborze surowców produkcyjnych.  
Wszystkie płyny do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych  
skutecznie usuwają błoto, sól, lód lub martwe owady. 
Dodatkowo mają bardzo przyjemny zapach, który zachęca do używania. 

 
 
CleanON ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY  Jakość premium!!! 
Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych o 
przyjemnym cytrynowym zapachu. Skutecznie usuwa brud, sól i lód.  
Nie powoduje uszkodzeń szyb i lakieru. 
Zapewnia dobrą widoczność. Zapewnia skuteczną ochronę do -22°C 
Płyn do spryskiwaczy CleanON jest bezpieczny w użytkowaniu. 
Płyn do spryskiwaczy CleanON nie zawiera w ogóle trującego dla człowieka metanolu. 
PAKOWANIE: kanister 4L z lejkiem, paleta 144szt, IBC=1000L 
SPOSÓB UŻYCIA: gotowy do użycia, odkręcić i wlać do zbiornika na płyn do spryskiwaczy  
znajdującego się w samochodzie. 
Cena promocyjna od 10,80zł netto za opakowanie 4L* 
Cena – rabat ilościowy 8,25zł netto za opakowanie 4L (przy zakupie 1 palety)* 
Zapytaj o cenę w kontenerze IBC=1000L 

CleanON LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY Jakość premium!!! 
Gotowy do użycia letni płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych o przyjemnym zapachu. 
Skutecznie usuwa kurz, zacieki po deszczu i martwe owady. 

PAKOWANIE: kanister 4L z lejkiem, paleta 144szt, IBC=1000L 
SPOSÓB UŻYCIA: gotowy do użycia, odkręcić i wlać do zbiornika na płyn do spryskiwaczy znajdującego się w samochodzie. 

 
ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY  WERSJA EKONOMICZNA 
Gotowy do użycia zimowy, zapachowy płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów 
samochodowych. Skutecznie usuwa brud, sól i lód. Produkowany na bazie alkoholu etylowego 
jest bezpieczny w użytkowaniu. Zastosowanie do -22°C. 
PAKOWANIE: butelka 5L, paleta 120szt, IBC=1000L 
SPOSÓB UŻYCIA: gotowy do użycia, odkręcić i wlać do zbiornika na płyn do spryskiwaczy  
znajdującego się w samochodzie. 

 

Cena promocyjna 7,90zł netto za opakowanie 5L* 
Cena – rabat ilościowy 6,98zł netto za opakowanie 5L (przy zakupie 1 palety)* 
Zapytaj o cenę w kontenerze IBC=1000L 

                       
                       ARCHEM Sp. z o.o. 

ul.Wesoła 8, 55-002 Łany (k/Wrocław), trade@archem.com.pl 
tel. 501 436 686, dz.handlowy tel. 71 381 25 12-14 

*Oferta cenowa ważna do dnia 31.12.2019r. lub do odwołania. 


