
Dostępne od teraz w    

Świetlane perspektywy  
na każdym stanowisku pracy.
Produkty do czyszczenia goobay są dostępne już teraz!
Preparat czyszczący do monitorów i tworzyw sztucznych, ściereczki czyszczące i sprężone powietrze w sprayu:  
im większy profesjonalizm panujący na stanowisku pracy, tym wyższe wymagania wobec odpowiednich środków 
czyszczących.

Nowe produkty do czyszczenia goobay są ściśle dostosowane do tych wymagań. Produkty z serii umożliwiają solidne  
czyszczenie urządzeń technicznych oraz delikatnych powierzchni, takich jak wyświetlacze smartfonów lub monitory  
komputerów osobistych – łagodnie, szybko i gruntowniedegli.

Goobay 
Zestaw do czyszczenia ekranów 4 w 1: spray 250 ml 
+ spray 30 ml + 2 ściereczki z mikrofibry
do czyszczenia i pielęgnacji ekranów LCD, LED, plazmowych i szklanych 

•  zawartość: 2 spraye czyszczące 250 ml + 30 ml i 2 ściereczki z  
mikrofibry (20 cm x 20 cm i 30 cm x 30 cm)

•  czyszczenie ekranów komputerowych i wyświetlaczy notebooków  
bez smug

•  w łagodny sposób usuwa odciski palców, kurz i brud
•  nadaje się do delikatnych powierzchni; nie zawiera alkoholu, jest niepalny

72446 Retail Box
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Goobay 
Środek do czyszczenia ekranów 
w sprayu 250 ml
Czy wiesz, że czytanie na brudnym ekranie 
jest trudniejsze i może prowadzić do bólów 
głowy i zmęczenia oczu? Pamiętaj, aby regu-
larnie czyścić ekran za pomocą odpowiednich 
środków czystości. 

•  specjalna formuła płynu czyści i chroni  
plastikowe ekrany LCD/LED/plazmowe oraz  
ekrany szklane

•  w łagodny sposób usuwa odciski palców, kurz 
i brud

•  nadaje się do delikatnych powierzchni; nie 
zawiera alkoholu

72444 Bulk

72447 Bulk

Goobay 
Zestaw do czyszczenia  
ekranów: spray 250 ml + 
ściereczka z mikrofibry
do czyszczenia i pielęgnacji ekranów LCD, LED, 
plazmowych i szklanych 

•  zawartość: spray czyszczący 250 ml  
i ściereczka z mikrofibry (20 cm x 20 cm)

•  czyszczenie ekranów komputerowych  
i wyświetlaczy notebooków bez smug

•  w łagodny sposób usuwa odciski palców,  
kurz i brud

•  nadaje się do delikatnych powierzchni; nie 
zawiera alkoholu, jest niepalny

72445 Bulk

Goobay 
Zestaw do czyszczenia 
ekranów: spray 100 ml + 
ściereczka z mikrofibry
do czyszczenia i pielęgnacji ekranów LCD, LED, 
plazmowych i szklanych 

•  zawartość: spray czyszczący 100 ml 
i ściereczka z mikrofibry (20 cm x 20 cm)

•  czyszczenie ekranów komputerowych 
i wyświetlaczy notebooków bez smug

•  w łagodny sposób usuwa odciski palców, kurz   
   i brud
•  nadaje się do delikatnych powierzchni; nie 

zawiera alkoholu, jest niepalny

62059 Retail Box

400 ml 72442 600 ml 7244372441 Bulk

Goobay 
Chusteczki do czyszczenia w  
cylindrycznym pojemniku, 
100 szt.
do czyszczenia ekranów LCD, LED, plazmowych 
i szklanych

•  miękkie, delikatne, biodegradowalne chusteczki 
do czyszczenia ekranów LCD/LED/plazmowych, 
notebooków, monitorów, smartfonów i paneli 
dotykowych

•  nettoie délicatement les traces de doigts, la 
poussière et la saleté

•  nadaje się do delikatnych powierzchni; nie  
zawiera alkoholu, jest niepalny

•  składniki antystatyczne 

Goobay 
Spray ze sprężonym 
powietrzem do biura 
do łatwego czyszczenia sprzętu biurowego, 
klawiatury, drukarki, obudowy komputera, 
kopiarki, faksu itp.

•  podmuch powietrza o wysokim ciśnieniu  
wydmuchuje brud i kurz także 
z niedostępnych miejsc

• z końcówką przedłużającą dyszę

Goobay 
Środek do czyszczenia tworzyw 
sztucznych 250 ml
do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni 
wykonanych z tworzyw sztucznych 

•  specjalna formuła płynu czyści i chroni  
powierzchnie wykonane z tworzyw  
sztucznych

•  w łagodny sposób usuwa odciski palców,  
kurz i brud

•  zawiera alkohol, co pomaga lepiej czyścić  
powierzchnie wykonane z tworzyw  
sztucznych
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