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EASYPLUS – TISZTÁN AZ IGAZI

Az Easyplus az Alföldi hagyományaihoz 

   ken nÖ itíynnökgem ylema ,gásnodjú ótlém

 nes   ej  let etnizs ,tásátrat nátzsit ajábozs ődrüf

 kerezs   ót ítzsit őzöbnölük evét éssegel selef

használatát. Így az Easyplus egyszerre 

  knu iynnadnim sé tájácrátznép nÖ za il émík

 .tétezeyn rök

MI AZ EASYPLUS?

Az Easyplus egy speciális fejlesztésű 

telülef  zám  az Alföldi szaniter termékein. 

 set nemcrak sé römöt ,amis sulpysaE zA

-    nelle ylema ,nekeretinazs a zepék tetel ülef

 kavas sotalánzsah nabkosátrat    záh a llá

-jal ut sulpysaE zA .kaniasátah ko g  úl sé

donságait,  tég és sep ék óllánelle sótrat

.káj lozagi ketzset nelteg  güf

NAGYOBB TISZTASÁG – KEVESEBB MUNKÁVAL

A speciális eljárásnak köszönhetően az 

 zív a netelülef ttetísemen lazssulp ysaE

ezssö llá ékkep  pesc -ezs  yge keylema ,

 ólláezssö zA .lőrtelülef a kenlüdrög el  ne   űr

- áv daram naylo za ttüyge lekköygnöyg  zív

 .ko zsip a sé őkzív a tnim ,kanzovát si  koyn

 KÍMÉLI A PÉNZTÁRCÁT ÉS A KÖRNYEZETET

-at gem sigém sédőzeynnezs neylimalav aH

  sik ,nebbeynnök lavój za ,netelülef a dap

-ovát le lerrezsótítzsit ehyne ,űgés  iynnem

 keteh gém kotlofőkzív tdarázsár A .ót ah tíl

 si av lúm egyszerűen letörölhetők egy 

 lazssulpysaE zA .levégéstíges ahur sev den

a fürdőszoba tisztán tartása valóban csak 

 erkerezs ót ítzsit nebzökim ,taludzom ynáhén

is jóval kevesebbet kell költenie! 

MIÉRT ELŐNYÖS A KÖRNYEZETRE NÉZVE?

Az Easyplus a könnyű tisz tí thatósága révén -eyn rök a lurájázzoh

zohsátratzáh tárab  tez -ozs ődrüf ajtahtísotzib novát úzssoh nÖ .

- ól or ús sé -ósom segésretsem őzöbnölük ygoh ,lükléna tájáinéigih aj áb

szereket alkalmazna. A szennyeződést taszító felület  et nizs 

-án zsah kerezsótítzsit őlehret tetezeynrök a izset éssegelselef nesej let

-an rotasc a kanassuj káilákimek vízsserga ygoh ,őtehzőlegem ygí ,tát  al

.ebknieziv setezsémret nanno sé ebrezs dner

Az Easyplusnak köszönhetően a speciális mázzal ellátott 

 táinéigih a kenlelefgem nebtetniket nednim keretin azs

.kenieynégi kniólrásáv őzövtö laggássotaduttez eynrök

Az Alföldi legtöbb szaniter terméke választható Easyplus réteggel is!
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