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AttitudeEco
 
 Biologiskt nedbrytbar 
badrumsrengöring med doft av 
tea tree och lime. Attitudes 
produkter är växtbaserade och 
innehåller inte fosfater, 
blekmedel, sulfater, färgämnen, 
carcinogener, parabener, SLS 
eller syntetisk doft. Doften 
kommer från eteriska oljor. Alla 
produkter är ekologiskt 
certifierade av EcoLogo. De 
innehåller inga animaliska 
tillsatser och är inte testade på 
djur. 

AttitudeEco
 
 Nu kan du putsa dina fönster 
med gott samvete. Biologiskt 
nedbrytbar fönsterputs med doft
av lavendel och lime. Attitudes 
produkter är växtbaserade och 
innehåller inte carcinogener, 
ammoniak, sulfater eller 
färgämnen. Doften kommer 
från eteriska oljor. Alla 
produkter är ekologiskt 
certifierade av EcoLogo. De 
innehåller inga animaliska 
tillsatser och är inte testade på 
djur

AttitudeEco

 Biologiskt nedbrytbar rengöring
i sprayform för köket med doft 
av citrus. Attitudes produkter är 
växtbaserade och innehåller inte 
fosfater, carcinogener, 
blekmedel, sulfater, färgämnen, 
parabener, SLS eller syntetisk 
doft. Doften kommer från 
eteriska oljor. Alla produkter är 
ekologiskt certifierade av 
EcoLogo. De innehåller inga 
animaliska tillsatser och är inte 
testade på djur.

AttitudeEco

Miljövänlig Allrengöring 
CitrusAttitude Biologiskt 
nedbrytbar allrengöring med 
doft av citrus. Attitudes 
produkter är växtbaserade och 
innehåller inte fosfater, 
carcinogener, blekmedel, 
sulfater, färgämnen, parabener, 
SLS eller syntetisk doft. 

Dammsugare Dammvippa – strutsfjädrar

 Klassisk dammvippa med äkta 
strutsfjädrar. Läderdetaljer och 
FSC®-märkt bokträ i skaftet. 
Statisk vippa som suger åt sig 
torrt damm. Kan tvättas i 
handljummen mild tvållösning. 
Fjädrarna är skonsamma mot 
underlaget och repar inte de ytor 
som dammas. LÄNK

http://www.clasohlson.com/se/Dammvippa,-strutsfj%C3%A4drar/44-1802?LGWCODE=441802000;83823;6341&gclid=CPTM4f_-zNMCFRPgGQodifgNIw&gclsrc=aw.ds


Dammvippa Smart Microfiber

 Det ultimata redskapet för 
effektiv damning! Ergonomisk 
design och böjbart blad gör att 
du kommer åt nästan överallt. 
Mikrofibern drar till sig dammet
och håller det kvar. Många 
användningsområden: i och runt
kylskåp, bakom skåp och 
element, runt böcker och 
lampor, i bilen etc. Rengör 
dammvippan genom att skaka 
den utomhus eller rengör den 
grundligt i varmt tvålvatten. 
LÄNK

WC RENT

 Ecovers naturliga 
toalettrengöring med "Ocean-
doft" är tillverkad med växt- 
och mineralbaserade 
ingredienser.

Grumme Såpa 

 Grumme Såpa är ett naturligt 
och mycket effektivt 
allrengöringsmedel och har varit 
städhjälten i svenska hem i över 
125 år. Vår såpa tillverkas av 
tallolja och rengör det mesta i 
hemmet samtidigt som den är 
skonsam mot underlaget. Du 
känner igen den redan på doften. 
Förutom klassikerna Gul och 
Grön såpa, kan du välja vår 
friska Citronsåpa. Grumme Såpa 
är fritt från konserveringsmedel 
och är enkelt och ofarligt att 
använda. Grumme Såpa är 
dessutom helt biologiskt 
nedbrytbar samt är miljömärkt 
med Bra Miljöval.

Mikrofiberdukar

Universalduk som kan användas
vid både våt- och torrstädning. 
Fyra olika färger att andvända 
till olika typer av städning tex 
kök, badrum osv.

Städmopp Smart Microfiber 
och Hink

Högabsorberande mopp för 
rengöring av alla golvytor. Lätt 
att vrida ur, lämnar minimalt 
med fukt. Skyddande 
gummiring - repar inte. 
Teleskopskaft 85-150 cm. 
LÄNK

Universalpasta för polering av
rostfritt.

Vi kommer själva med ett paket av vita trasor som vi använder att torka vatten och putsa
efter alla medel.

http://www.clasohlson.com/se/St%C3%A4dmopp-Smart-Microfiber/34-6750
http://www.clasohlson.com/se/Dammvippa-XL-Smart-Microfiber/34-2206
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