Vánoční úklid může být letos opět snazší
Společnost 3M připravila nabídku savých víceúčelových houbiček a drátěnek, které vám
ulehčí vánoční přípravy
Praha, 13. listopadu 2009. Vánoce se nezadržitelně blíží a mimo radosti z pěkných dárků
a klidných chvil s rodinou je tu i druhá, méně příjemná fáze svátků. Pečení cukroví, starost
s nakupováním a také perfektní úklid jsou úkoly, které čekají na všechny v domácnosti.
Speciální houbičky a drátěnky z řady Scotch-Brite od společnosti 3M mají dlouholetou
tradici a jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly dnešním trendům moderního bydlení.
Díky své kvalitě si udržují vedoucí pozici na trhu v mnoha zemích.
Víceúčelové celulózové houbičky pro každodenní čištění v kuchyni, koupelně i obývacím
pokoji jsou opravdu praktickými pomocníky pro malý i větší úklid. Dle zvoleného typu je lze
použít k ošetření nejrůznějších povrchů, za mokra i za sucha. Velice rychle vysychají, což
zabraňuje vzniku bakterií i nepříjemnému zápachu. Celulózové houbičky Scotch-Brite mají
unikátní savost a jsou vyrobeny z materiálu, který má mnohem delší životnost než běžné
čisticí prostředky.
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****
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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