Nr 1 wśród impregnatów do obuwia i odzieży w Niemczech.

Numer 1 wśród impregnatów do odzieży i obuwia
Przedstawiamy niezawodne środki, dzięki którym skutecznie zabezpieczą Państwo odzież i obuwie przed
szkodliwym działaniem wody i brudu, a także usuną wszelkie zabrudzenia, nawet z najbardziej wymagających
materiałów.
Oferujemy niezawodne preparaty impregnujące cenionej marki Impragnol, a także środki czyszczące przeznaczone
do odzieży zwykłej, sportowej i outdoorowej. Ich producentem jest niemiecka ﬁrma Brauns-Heitmann, działająca
na rynku od 120 lat. Produkty Brauns-Heitmann od lat cieszą się uznaniem użytkowników oraz prestiżowych
magazynów konsumenckich.
W naszej ofercie znajdą Państwo:

■ szeroką gamę środków do impregnacji i pielęgnacji, przeznaczonych do odzieży i obuwia
■ preparaty, które chronią i pielęgnują każdy rodzaj materiału, nawettak wymagający jak tkanina membranowa
czy wypełnienie kurtek puchowych
■ produkty dostępne w formie wygodnego w użyciu aerozolu, a także płynu lub proszku stosowanego w praniu
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Uniwersalny i łatwy w aplikacji
Przedstawiamy numer 1 wśród impregnatów do obuwia i odzieży
w Niemczech. lmpragnol Spray to środek oparty na sprawdzonej formule,
rozwijanej przez ﬁrmę Brauns-Heitmann od 65 lat.
Zastosowanie
lmpragnol Spray to wysokiej jakości produkt o szerokim zastosowaniu:
■ chroni i impregnuje wszystkie rodzaje skóry, zamszu i tekstyliów
■ zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody i brudu m.in. ubrania,
buty, torby, namioty i parasole; jest przyjazny dla tkanin syntetycznych
i membran funkcyjnych (np. Gore-Tex, Sympatex)
Właściwości
■ preparat chroni przed wodą i wilgocią, przedłuża wodoodporne właściwości skóry i tkanin
■ podnosi odporność na zabrudzenia
■ skład impregnatu nie wpływa negatywnie na jakość nawet najbardziej delikatnych materiałów
■ jest bezbarwny, nie powoduje zmian kolorów i przedłuża ich trwałość
■ pozwala oddychać materiałom, dzięki czemu długo utrzymują one swój naturalny wygląd
Jak działa?
Preparat jest bardzo prosty w użyciu. Wystarczy rozprowadzić go równomiernie na danym materiale i pozostawić do
wyschnięcia. Regularne powtarzanie tej czynności pozwala uzyskać najlepsze efekty.
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Impregnat dla aktywnych
Specjalna formuła dla odzieży z membranami.
Specjalna formuła tego preparatu pozwala w prosty sposób skutecznie
zaimpregnować każdy rodzaj odzieży outdoorowej i funkcyjnej.
Zastosowanie
Odzież funkcyjna jest wykonana z materiałów, które podobnie jak ludzka
skóra, chronią nasze ciało i pozwalają mu oddychać. lmpragnol Spezial to
prosty w użyciu impregnat w spray'u, który zapewnia maksymalną ochronę
przed wodą i pielęgnację wielu odmian odzieży funkcyjnej i outdoorowej.
Właściwości
■ trwale i skutecznie odnawia naturalną wodoodporną impregnację ubrań
■ zwiększa ochronę przed działaniem brudu
■ zachowuje takie cechy membrany, jak wentylacja oraz ochrona przed wiatrem i wodą
■ dba o komfort cieplny
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Zablokuj brud i plamy w prosty sposób.
Impragnol Schmutz-Stopper z efektem Easy-Clean tworzy niewidoczną,
oddychającą powłokę ochronną na skórze i tekstyliach, dzięki której kurz i brud
można łatwo usunąć. Trwale chroni przed plamami, brudem, olejami, wilgocią i
błotem pośniegowym. Powoduje, że kolory nabierają blasku, a jasne nie ciemnieją.
Zastosowanie

Idealny do skór oraz delikatnych, jasnych tkanin.
Właściwości
■ chroni przed plamami, brudem, olejami i wilgocią
■ zapewnia efekt łatwego czyszczenia (Easy-Clean Eﬀekt).

www.impragnol.pl
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Mistrzowsko czyści i pielęgnuje
Heitmann Spezial Wasche to najlepszy sposób na bezpieczne pranie odzieży
sportowej wszelkiego typu, także tkanin z membranami oddychającymi. Preparat nie
tylko usuwa zabrudzenia, ale także dba o kolory i funkcjonalność ubrań.
Zastosowanie
Formuła tego środka została opracowana z myślą o materiałach stosowanych w odzieży sportowej oraz outdoorowej wszelkiego rodzaju. Charakteryzują się one specjalnymi właściwościami, a pranie w zwykłych płynach i proszkach może powodować ich
utratę. Heitmann Spezial Wasche bezpiecznie czyści i podnosi trwałość wszystkich
tkanin, nawettak wymagających jak tkaniny membranowe (Gore-Tex, Sympatex itp.).
Właściwości

■ środek skutecznie usuwa zabrudzenia
■ zachowuje kolory i funkcjonalność odzieży
■ przedłuża żywotność membran
■ bardzo wydajny i prosty w użyciu
Jak działa?
Przed praniem automatycznym należy odpowiednią ilość płynu (podaną w instrukcji dołączonej do opakowania)
wlać do środka pralki. Podczas prania ręcznego do wody należy wlać 1-2 nakrętek płynu na 10 litrów wody.

Odzież i śpiwory puchowe jak nowe
Co zrobić, by przywrócić przyjemny zapach i wysoką jakość ulubionej puchowej
kurtce? To zadanie dla Daunen Wasche.
Zastosowanie
Środek zawiera Ianolinę, która przy każdym praniu odnawia naturalną warstwę ochronną puchu i piór. Dzięki temu Daunen Wasche idealnie sprawdza się zarówno
podczas usuwania zabrudzeń, jak i pielęgnacji odzieży oraz śpiworów z wypełnieniem
puchowym lub z piór.
Właściwości
■ delikatnie czyści i przywraca miły zapach materiałom
■ nadaje puszystość wypełnieniu i chroni „oddychające” właściwości tkanin
■ zachowuje kolory
Jak działa?
Przed praniem automatycznym należy odpowiednią ilość płynu (podaną w instrukcji dołączonej do opakowania)
wlać do środka pralki. Podczas prania ręcznego do wody należy dodać 1-2 nakrętek płynu na 10 litrów wody.
Aby zwiększyć wytrzymałość materiału na działanie wody i brudu, należy regularnie impregnować go środkiem
Impragnol Spray lub innym impregnatem dostępnym w naszej ofercie.
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Przedłuża właściwe funkcjonowanie Twojej odzieży outdoorowej i
sportowej
Odzież outdoorowa, sportowa czy funkcyjna potraﬁ bardzo wiele i aby taka jak najdłużej
pozostała powstał Impragnol Spezial-Waschmittel. Czyści Twoją odzież z membranami,
Symphatexem®, Gore-Texem®, Soft i Hardschellem, Fleece ,Lycra®, odnawia kolory i
utrzymuje membranę w dobrym stanie. Przedłuża właściwe funkcjonowanie Twojej
odzieży outdoorowej i sportowej.
Zastosowanie
Odzież outdoorowa i sportowa z membranami, Symphatexem®,
Gore-Texem®, Soft i Hardschellem, Fleece ,Lycra®.
Właściwości
■ dobrze pierze utrzymując funkcję membrany
■ idealny do prania przed impregnacją
■ do odzieży outdoorowej i funkcyjnej
■ z funkcją ochrony właściwości membrany

Odświeża i dezynfekuje odzież sportową i outdoorową
0xiWash Sport skutecznie wzmacnia efekt prania, troszcząc się o jakość
nawet najbardziej delikatnych tkanin.
Zastosowanie
Środek powstał z myślą o osobach aktywnych, noszących ubrania sportowe
oraz outdoorowe. Do wykonania tego typu odzieży wykorzystuje się
materiały o specyﬁcznych właściwościach, m.in. gwarantujących
odpowiednią wentylację, niezbędną podczas treningów czy górskich
wypadów.
Właściwości
■ zawiera specjalną formułę deoenzymów, która gruntownie usuwa
wszelkie zabrudzenia oraz nieprzyjemne zapachy
■ nadaje delikatny zapach, efekt świeżości utrzymuje się długo po praniu
■ zwiększa siłę prania
■ bardzo prosty w użyciu
Jak działa?
OxiWash Sport jest niezwykle prosty w użyciu. Wystarczy wsypać zawartość jednego opakowania do głównego
otworu pralki i rozpocząć pranie.

www.impragnol.pl
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