NATURLIGE GULVE
SOM BEVARER
UDSEENDET
Dr. Schutz betyder langvarig beskyttelse,
let påføring og derfor mere glæde af dit gulv.

Dr. Schutz - et brand af

DEN BEDSTE
PLEJE TIL
LAKEREDE TRÆ& KORKGUVLE
Vedvarende beskyttelse til dine gulve
Det noble udseende af lakerede træ- og korkgulve
sætter stemningen i dine rum - sammen med den
bedste pleje og rengøring på længere sigt. Til dette
formål har Dr. Schutz udviklet en komplet plejeserie til
dine krav og behov: fra grundpleje efter køb, til
effektiv

genopfriskning

beskyttelse

imod

ridser

af
og

et

gammelt

gulv,

specialrengøring.

til

Fordi

eksklusive ting kræver kvalitetspleje.
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Wood & Cork Floor Cleaner opløser skidt og snavs uden
at opbygge sæbefilm. Wood & Cork Floor Polish Satin
beskytter imod ridser og mærker, og giver gamle, triste
gulve ny glans. Wood & Cork Floor Polish Mat beskytter
også imod ridser og mærker, og giver gamle gulve en
mat plejende belægning. Wood Floor Deep Clean
egner sig særligt til mild og nænsom rengøring.

før

efter

DEN BEDSTE
PLEJE TIL
OLIEREDE TRÆ& KORKGULVE
For et naturligt og elegant udseende
Nye olierede træ- og korkgulve har en visuel effekt som
mange er passionerede for. Med det nye plejesystem fra
Dr. Schutz kan denne effekt bevares uden det store
besvær!

H2Oil er en vandbaseret plejeolie til genopfriskning af gamle
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olierede træ- og korkgulve. Dette produkt gør pleje af olierede
gulve let som en leg: Påfør H2Oil med en moppe og det er alt ingen polering, ingen fjernelse af overskydende olie! Gulvet opnår
en satin-mat overflade af høj kvalitet med optimal beskyttelse. Til
hvide gulve er H2Oil White tilgængelig. Wood Care for Oiled Floors
rengør grundigt og nænsomt og har en særlig rengøringskraft
baseret på naturlig sæbe med lav pH-værdi. Til hvide gulve er
Wood Care White tilgængelig. Plejesættet til olierede træ- og
korkgulve er det perfekte startsæt til nyligt monterede gulve.
Udover Wood Care for Oiled Floors og H2Oil indeholder sættet en
Padmaster med grøn rondel og plejeinstruktioner iht. den tyske DIN
18356 norm for trægulve.

før

efter

DEN BEDSTE PLEJE
TIL ELASTISKE
GULVBELÆGNINGER
Tilpasset perfekt til dine gulve
Det specielle udseende som linoleum, designgulve eller CV
og LVT belægninger skaber i rummet, kan bevares i lang
tid, med den rette pleje. Til dette formål tilbyder Dr.
Schutz

de

optimale

produkter,

specielt

tilpasset

til

forskellige gulvbelægninger, så de opfylder ethvert krav,
både

til

rengøring

og

eksponering,

opfriskning

og

pletfjernelse.
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PU Cleaner / Schutz Cleaner er velegnet til daglig rengøring. Ideel
til gulve som er behandlet med PU Sealer/Waxnomor eller som har
en fabrikspåført PU belægning. Anvend Floor Mat til genopfriskning
af

slidte

begge

overflader.
disse

Plejesættet

produkter,

og

til

designgulve

indeholder

desuden

kombinerer
en

hvid

håndrondel til fjernelse af hælmærker, så vel som rengørings- og
plejeinstruktioner iht. den tyske DIN 18365 norm. Til gulve med
glans, er versionen Floor Shine tilgængelig. Floor Mat/Shine er også
velegnet til genopbygning af den plejende belægning i en hurtig
proces.

før

efter

DEN BEDSTE
PLEJE TIL DINE
LAMINATGULVE
Hygiejnisk og rent - sådan forbliver et gulv
attraktivt
Selvom laminat er slidstærkt og praktisk, sætter dagligt brug
og slid sine mærker på gulvet. Lige meget om det er jord,
fedt, skomærker eller lugt som f.eks. nikotin, sikrer den
specielle Laminate Cleaner fra Dr. Schutz høj beskyttelse
og et fejfrit udseende.
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Laminate Cleaner rengør grundigt og nænsomt, danner ikke
sæbefilm, og kan anvendes efter montering eller til regelmæssig
rengøring. Anbefalet af Association of European Laminate Floor
Manufactuers (EPLF).

før

DR. SCHUTZ GARANTIEN
100% Sikkerhed for dine gulve

efter

CERTIFIKAT

Alle Dr. Schutz produkter er udviklet i tæt samarbejde med gulvproducenter for at sikre dit
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de tyske DIN-normer, hvilket danner basis for garantien.
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gulv den optimale vedligeholdelse. Ved at udlevere denne brochure lever din forhandler op til
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RENGØRING OG
PLEJE GJORT
SIMPELT MED
SPRAYMOP
Et passende produkt til enhver opgave
Den ideelle moppe til daglig rengøring af alle hårde
belægninger, som f.eks. PVC, LVT, lino, CV, designgulve,
stengulve og alle træ-, kork-, og laminatgulve. Ved et
simpelt tryk på sprayhåndtaget, bliver gulvet rengjort
med en let fugtig moppe. Dette er en simpel og let måde,
at rengøre fugtsensitive gulve. Denne metode er også
velegnet til rengøring efter montering.

Spraymax er et miljøvenligt sprayrengøringsapparat til alle typer
hårde gulve. Til hurtig og ukompliceret rengøring. Binder løst støv
og fint snavs på en hygiejnisk måde. Rengør uden at trække
streger og danner ikke sæbefilm. Overdreven dosering og
udbuling i gulvet grundet for meget fugt forhindres dermed.
Særligt velegnet til fugtsensitive overflader.

før

efter

DEN BEDSTE
PLEJE MED
FLOORBOY
Pas på dine gulve som en professionel
Med den praktiske Floorboy fra Dr. Schutz bliver rengøring og
pleje

af

dit

gulv

bevægelser
anvendes
rondel.

Så

let

garanterer
til

alle

du

og

gulvtyper

kan

vellykket.

let og

Dens

ubesværet

ved

brug

roterende
brug.

Kan

af passende

rengøre, genopfriske og beskytte

dine gulve - lige meget om de er af træ, kork, PVC/FVT,
linoleum eller sten.

Tilgængelig hos din
forhandler.

før
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PLEJEOVERSIGT FOR TRÆ-,
KORK, LVT- & LAMINATGUVLE
Wood & Cork
Floor Cleaner
Wood & Cork
Floor Polish satin/mat
Premium Care Oil
H2Oil /white
Wood Care for
oiled floors/white

Wood Floor Deep Clean

Anvendelse

Træ/Kork
lakeret

Træ/Kork
olieret

Kork med keramisk
forstærkede WRToverflader

Rengøring efter
montering & daglig
rengøring

█

█

Grundpleje /
genopfriskning

█

█

Grundpleje

█

Genopfriskning

█

Daglig rengøring

█

Intensiv rengøring &
eksponering

█

█

LVT

█

PU Cleaner

Rengøring efter
montering

█

Floor Mat/Shine

Genopfriskning

█

Laminate Cleaner

Rengøring efter
montering & daglig
rengøring

█

Dr. Schutz DK
Dr. Schutz Scandinavia A/S
A.P. Møllers Allé 39A
2791 Dragør
+45 7021 4747
www.dr-schutz.dk
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