
ČISTIACE A IMPREGNAČNÉ PROSTRIEDKY od 

nemeckej firmy COMODO pod značkou LC 

PARTNERS-COLLECTION

Firma COMODO je prestížny výrobca preparátov na čistenie a ošetrovanie

výrobkov z kože, ekokože a látok. Firma spolupracuje s prémiovými výrobcami

automobilov ako je AUDI, BMW, MERCEDES a.i. pre ktoré vyvíja a vyrába

prostriedky na čistenie a údržbu sedačiek v automobiloch.

Teraz Vám predstavujeme kolekciu špeciálnych prípravkov pod značkou LC

PARTNERS - COLLECTION na ošetrovanie a údržbu čalúneného nábytku.

Táto kolekcia vznikla s myšlienkou profesionálnej starostlivosti o nábytok a

interiéry automobilov Vašich zákazníkov s tým, aby im výrobky slúžili mnoho rokov

poskytujúc im úžitok z ich nákupu, pretože správna starostlivosť a údržba čalúnenia

predlžuje jeho životnosť, trvanlivosť a atraktivitu. Starostlivo zvolené preparáty

navyše oživia farbu koží, látok a lakov, ale aj umožujú odstrániť väčšinu znečistení z

ošetrovaných povrchov.

V kolekcii LC PARTNERS - COLLECTION ponúkame tieto preparáty:

- sadu na ochranu a ošetrovanie čalúneného nábytku – hladká koža

- preparát na čistenie látok

- čistiaca fixa na odstraňovanie stôp po jeansoch.

V prípade záujmu o našu ponuku, môžete nás kontaktovať. Vynaložíme

maxímálne úsilie, aby sme splnili Vaše očakávania.

Nižšie predstavujeme detailnú ponuku a cenník.

LC PARTNERS, s.r.o. tel. +421 905 921 005
Bitarová 207 e-mail: objednavkylcpartners@gmail.com
010 04 Žilina, Slovensko tel. +421 903 759 156 
http://www.nabytoklcpartners.sk e-mail: zivak.vladimir@live.com



Odporúčaná 
cena:

26,-€
720,- Kč 

s DPH

ŠPECIÁLNA SADA NA ČISTENIE A OCHRANU ČALÚNENÉHO 

NÁBYTKU – KOŽA HLADKÁ

Sada obsahuje:  

čistiaci prostriedok SOFT CLEAN - 200 ml

konzervačný prostriedok LV PROTECTOR – 200 ml

špongia

handrička

Použitie:

- čistenie a ochrana kože (opakované použitie 2 - 4-krát ročne, v 

závislosti od spôsobu využitia) 

- odstraňovanie znečistenia a fľakov

Účinok:  

Čistiaci prostriedok SOFT CLEAN - „preniká” do povrchu kože a

odstraňuje väčšinu nečistôt a fľakov.

Konžervačný prípravok LV PROTECTOR – vytvára ochrannú vrstvu

proti odieraniu, vysychaniu a praskaniu kože, zároveň impregnuje

povrch kože a zvyšuje jej odolnosť. Znižuje riziko prenosu farby z

jeansov a iných materiálov.

Sada nie je vhodná na použitie pri kožiach anilinových, otvorených,

ekokoží a velúru.
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ČISTIACI PROSTRIEDOK NA LÁTKU

Špeciálne vyvinutá receptúra roztoku umožňuje oddeľovanie

čiastočiek špiny z povrchu látky. Rýchlo, ľahko a účinne čistí

špinavé povrchy a zároveň zabraňuje prenikaniu nečistôt do

hĺbky látky v miestach, kde bola ošetrená.

Neoslabuje farbu látky.

Objem - 200 ml
Odporúčaná 

cena:

13,-€
365,- Kč 

s DPH

CERUZKA NA ČISTENIE ŠKVŔN Z KOŽE OD JEANSOV

Čistiaca ceruzka obsahuje preparát na lokálne čistenie

škvŕn od farby prenesenej z jeansov a oblečenia. Vhodná

na kože, ale aj ekokože v prípadoch, kedy účinok prípravku

SOFT CLEAN nie je dostačujúci na vyčistenie povrchov.

Vzhľadom k spôsobu prenosu pigmentov z iných materiálov

na kožu, účinok tohoto preparátu závisí od doby, kedy prišlo

k prenosu pigmentov na kožu do času čistenia. V prípade

potreby je vhodné opakovať nanášanie preparátu

opakovane 2 - 3-krát.

Ceruzka v niektorých prípadoch účinkuje aj v odstraňovaní

stôp po popísaní kože perom. Obzvlášť pri čerstvom

znečistení.

Nie je vhodné používať ceruzku na miestach, ktoré

už predtým bolo čistené inými prípravkami,

spôsobujúce porušenie ochrannej vrstvy kože

(koža je lepkavá).

Odporúčaná 
cena:

19,-€
535,-Kč

s DPH
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