Produkty Scotch-Brite přicházejí do českých
hypermarketů
Společnost 3M rozšiřuje portfolio svých produktů Scotch-Brite
pro péči o domácnost na českém trhu
Tisková zpráva, 11. června 2008
Praha, 11. června 2008 – Společnost 3M uvedla v červnu do vybraných obchodů Hypernova
v České republice rozšířené portfolio svých Scotch-Brite produktů pro péči o domácnost.
Řada Scotch-Brite nabízí především „chytré“ pomocníky při mytí nádobí v podobě houbiček
z celulózy, syntetických houbiček a spirálových drátěnek. V nabídce je ale i několik druhů
utěrek na různé povrchy, hadry na podlahu, rukavice a čistící válečky. Řada Scotch-Brite byla
navržena tak, aby vyhovovala současným trendům moderního bydlení. Nejen že úklid vaší
domácnosti se s produkty Scotch-Brite pro vás stane zábavou, ale díky vývoji nových
technologií a inovací, vám zaručí i požadovaný výsledek. Značka Scotch-Brite je už 50 let
známá svou kvalitou a dlouhodobě si udržuje vedoucí pozici na trhu v mnoha zemích světa.
Celulózové houbičky – stop baktériím!
Vývoj nových technologií se nevyhýbá ani domácnostem. Po dlouholetých zkušenostech se
syntetickými mycími houbičkami přichází Scotch-Brite s novým materiálem – celulózou!
Celulóza je 100% přírodní, rychle vysychá, ideálně stírá dosucha a tím omezuje vznik
nežádoucích bakterií. Tuto výhodu oceníte především v kuchyni, kde je podle studií výskyt
bakterií největší. Celulózové houbičky vám usnadní nejen mytí nádobí, ale i čištění
choulostivých povrchů v kuchyni i koupelně. Houbičky z řady Scotch-Brite Celula se vyrábí
v ojedinělých ergonomických tvarech, které zvyšují komfort při práci, usnadňují odstraňování
nečistot i z nepřístupných míst a zároveň chrání vaše nehty. K navození příjemné, veselé a
voňavé atmosféry jsou určeny houbičky s veselými potisky, nebo vůní máty a citrónu.
Syntetické houbičky – ergonomický tvar přináší komfort a ochranu nehtů
Syntetický materiál mycích houbiček patří ke klasickým materiálům. Scotch-Brite nabízí
širokou škálu syntetických houbiček, které se vyznačují především vysoce kvalitní drátěnkou,
vhodnou na citlivé a silně znečištěné povrchy. Stejně jako celulózové houbičky, i ty
syntetické, se vyznačují rovněž unikátním ergonomickým tvarem, který vám zaručí lepší
uchopení a tím zajistí ochranu i vašim nehtům.V nabídce syntetických houbiček najdete
houbičky speciálně určené na čištění silně znečištěných povrchů, připálenin i teflonu.
Spirálové drátěnky – připáleniny na plotně jsou již minulostí
Další z řady Scotch-Brite produktů jsou spirálové drátěnky. Dodávají se ve dvou modelech klasickém a se speciální ochrannou houbičkou pro ochranu nehtů. Tyto drátěnky zaručují
kvalitní odstranění připálených nečistot ze všech druhů povrchů. Snadno se čistí, nerezaví a
díky tomu, že nemění svůj tvar, mohou se pochlubit dlouhou životností.
Utěrky – domácnost bez prachu snadno a rychle

Ve zmíněných českých hypermarketech lze nyní zakoupit universální i víceúčelové,
kuchyňské nebo koupelnové utěrky z celulózy, viskózy nebo polyesteru. Dle zvoleného typu
lze tyto utěrky použít k ošetření nejrůznějších povrchů, za mokra i za sucha. Výhodou je jistě
i možnost praní těchto utěrek v pračce, aniž by ztratily své původní schopnosti.
Hadry na podlahu – vyčistí i naleští
Hadry na podlahu Scotch-Brite dodává společnost 3M ve dvou provedeních – víceúčelové a
universální. Víceúčelový hadr můžete použít buď za mokra, k běžnému mytí podlahy, anebo
za sucha, kdy vám pomůže vaši podlahu dokonale vyleštit. Tento podlahový hadr se
vyznačuje vysokou savostí, která dosahuje až osminásobku jeho váhy. Dá se použít na
všechny druhy povrchů, včetně dlaždic, PVC nebo na plovoucí podlahy. Univerzální hadr na
podlahu vás dostane svou vysokou absorpcí vody a nečistot. Zaručeně oceníte to, jak lehce se
díky jednoduchému ždímání používá a jaký výsledek za sebou zanechá.
Rukavice – uklízet v rukavicích se dá i s citem
Také si při většině domácích činností, kdy musíte své čerstvě nalakované nehty máčet ve vodě
plné saponátů, stýskáte a toužíte po rukavicích, které byste na rukou skoro necítila a které by
vám tolik nepřekážely při práci? Scotch-Brite představuje hned několik variant – jednorázové,
univerzální, extra odolné a extra jemné rukavice. Jednotlivé typy lze použít na koupelnu,
kuchyň, zahradu, do lesa, na stavbu a nebo tam, kde potřebujete mít při práci v rukách hodně
citu. Každé z nich mají několik předností, ať už je to snadné navlékání, komfortní vnitřní
úprava proti pocení, zesílený povrch, který je odolný vůči chemii, vysoká citlivost při
používání a nebo jsou obohaceny o vůni vanilky.
Čistící válečky – dokonalá depilace vašich oděvů, auta i sedačky
Hlavně majitelé domácích zvířecích mazlíčků uvítají vysoce účinné čistící válečky ScotchBrite. Tento váleček vás zbaví všech nežádoucích chlupů, vlasů a nečistot, které se denně
zachycují na vašich oděvech, látkou potaženém nábytku nebo v autě. Dokáže odstranit
nečistoty již po jednom použití, nevysychá a nemusíte se ani bát, že by zanechal na tkanině
jakékoli stopy. Jeho výhodou je jeho stále čistý povrch, který je vždy připraven k dalšímu
použití. Zakoupit ho můžete v několika velikostech, dámy jistě ocení jeho mini variantu,
kterou si lehce schovají do kabelky, nebo zabalí sebou na dovolenou.
Produkty Scotch-Brite je od června možné zakoupit v následujících Hypernovách po celé
republice: Beroun, Brno, Děčín, Frýdek Místek, Hodonín, Hradec Králové, Cheb,
Jihlava,,Karlovy Vary, Klatovy, Mladá Boleslav, Náchod, Olomouc, Orlová, Ostrava,
Pardubice, Plzeň, Plzeň-Černice, Praha – Chodov, Praha - Nové Butovice, Praha – Ruzyně,
Průhonice, Přerov, Šumperk, Teplice, Třinec a Ústí nad Labem.
Od července naleznete produkty Scotch-Brite i v hypermarketech Interspar. Podrobný seznam
obchodů najdete na stránkách http://www.interspar.cz/ v sekci „kde nás najdete“.
Pokud se rozhodnete produkty Scotch-Brite vyzkoušet, máte možnost zapojit se do soutěže o
velký úklid vaší domácnosti a řadu věcných cen od společností 3M (Scotch-Brite), Unilever
(Cif, Domestos) a Fagor (sady nádobí, hrnce, pánve). Více informací o soutěži získáte na:
www.scotchbritesoutez.cz

O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro
architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny,
zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko
se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací
najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje
tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je
schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často
v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů
3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
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