
Sprawdzona ochrona przed wilgocią!



Przedstawiamy produkty niemieckiej firmy Brauns-Heitmann,
cieszące się zaufaniem Klientów od 120 lat. Unikalne właściwości
preparatów pozwalają m.in. na:

impregnację każdego rodzaju materiału
usunięcie brudu z tkanin membranowych
wyczyszczenie i pielęgnację odzieży puchowej oraz śpiworów
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Impragnol Spray 400 ml
Impregnat do wszystkich rodzajów skór
i tekstyliów (także tkanin syntetycznych
i membran funkcyjnych)
Zabezpiecza przed działaniem wody
i zabrudzeniami
Przedłuża wodoodporne właściwości
tkanin
Bezbarwny, nie powoduje zmian koloru
Prosty w użyciu i bardzo wydajny
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Impragnol Schmutz-Stopper 200 ml
Zapewnia efekt łatwego czyszczenia
(Easy-Clean Effekt)
Trwale chroni przed plamami, brudem,
olejami, wilgocią i błotem pośniegowym
Idealny do skór oraz delikatnych,  jasnych
tkanin
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Impragnol Spezial 400 ml
Specjalna formuła impregnująca dla
odzieży outdoorowej i funkcyjnej
Odnawia wodoodporne właściwości ubrań
Zwiększa ochronę przed działaniem brudu
Chroni i przedłuża właściwości membran
Dba o komfort cieplny
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Impregnaty i środki czyszczące o uniwersalnym zastosowaniu

W naszej ofercie znajdą Państwo najlepsze preparaty przezna-
czone do prania oraz konserwacji tkanin i materiałów stosowanych
m.in. w odzieży outdoorowej i funkcyjnej, a także obuwiu,
namiotach, śpiworach i wielu innych zastosowaniach.



Impragnol Spezial-Waschmittel 250ml
Przedłuża właściwe funkcjonowanie odzieży
outdoorowej i sportowej
Czyści odzież utrzymując funkcję oraz właściwości
membrany
Odnawia kolory
Idealny do prania przed impregnacją
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OxiWash Sport 50 g
Preparat wspomagający pranie odzieży
sportowej
Usuwa zabrudzenia i dezynfekuje ubrania
Pomaga pozbyć się nieprzyjemnych
zapachów
Zapewnia długotrwałą świeżość
Chroni właściwości tkanin
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Produkty Brauns-Heitmann dla aktywnych

Heitmann Spezial Wasche 250 ml
Czyści i pielęgnuje odzież outdoorową
i sportową
Skutecznie usuwa zabrudzenia
Przedłuża żywotność membran
Zachowuje funkcjonalność odzieży
sportowej
Prosty w użyciu i bardzo wydajny
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Daunen Wasche 250 ml
Środek do prania odzieży i śpiworów
z wypełnieniem puchowym lub z piór
Usuwa zabrudzenia i nieprzyjemne zapachy

Zawiera naturalną lanolinę, która odnawia
naturalną warstwę ochronną puchu i piór
Nadaje puszystość
Zachowuje kolory

Bardzo wydajny i prosty w użyciu
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Tel. +48 33 819 28 64
E-mail: biuro@impragnol.pl

Impragnol
ul. Słowackiego 28

43-502 Czechowice-Dziedzice

Generalnym dystrybutorem
marki Impragnol jest:

www.impragnol.pl


