RENUWELL - to szwajcarska firma zajmująca się

od blisko 45 lat produkcją środków do
pielęgnacji mebli. Szczególnie polecana przez
restauratorów mebli stylowych i antyków, a
także warsztaty stolarskie. Podkreślić należy
ekologiczne podejście firmy do produktów.
Większość środków powstaje na bazie
naturalnych półproduktów.
Renuwell Swiss Reiniger – do czyszczenia i
pielęgnacji
Uniwersalny
preparat
czyszczący
oparty
na
naturalnych składnikach.
Środek do pielęgnacji mebli
drewnianych od antyków po
meble
współczesne.
Bezproblemowo usuwa ślady po nikotynie,
resztki owoców, napojów, tłuszcz, nalepki z
cenami, flamastry, tusz. Wywabia kolor z
gładkich powierzchni. Bez polerowania
przywraca błysk.
Pachnie kwiatem dzikiej róży. Przywraca połysk
a czyszczone powierzchnie są gładkie i bez
smug.
Aplikacja: bez spłukiwania, bez wycierania, bez
alkoholu – spryskaj czyszczoną powierzchnię,
chwilę odczekaj i przetrzyj miękką szmatką.
Jeden
do
wszystkiego:
surowego
i
lakierowanego drewna, tworzyw sztucznych,
szkła, kamienia, metalu, chromu.
Idealny do: mieszkań, biur, sklepów,
restauracji, hoteli, firm sprzątających.
Zaleca się stosowanie wraz z innymi
preparatami
Renuwell,
szczególnie
z
Regeneratorem drewna.
Swiss Reiniger dostępny w specjalistycznych
sklepach w butelce z atomizerem o pojemności
500 ml.
Renuwell Schnellpfelge - do codziennej
pielęgnacji mebli olejowanych
Preparat
do
codziennej
pielęgnacji mebli olejowanych,
bez
rozpuszczalników
i
silikonów, oparty na wosku
pszczelim.
Szwajcarski środek na bazie mleczka
pszczelego do pielęgnacji mebli drewnianych i
innych artykułów (torebki ze skóry, buty a
nawet skrzypiące zamki w drzwiach). Idealny

preparat do częstej pielęgnacji, który zapewnia
odżywienie
powierzchni
drewnianych
zabezpieczając ją przed zmianą koloru oraz
odparowywaniem naturalnej wilgoci.
Delikatna pielęgnacja i ochrona przez
zastosowanie preparatu z naturalnym woskiem
pszczelim. Do wszystkich rodzajów drewna,
tworzyw sztucznych, lakierów i powłok
malarskich, metalu, skóry gładkiej i kamienia.
Sposób użycia: rozpyl, zostaw na 1 minutę i
wytrzyj szmatką. Jeśli mebel z drewna nie był
dawno olejowany zastosuj podwójna dawkę
preparatu.
Efekt:
czysty
mebel
bez
używania
rozpuszczalników. Mebel zyskuje satynowy
połysk i dogłębne odżywienie struktury
drewna. Polecamy szczególnie do mebli
olejowanych jako środek do czyszczenia i
pielęgnacji. Przedłuża trwałość mebli poprzez
natłuszczenie jego powierzchni.
Produkowany na bazie kremu, wosku
pszczelego, bez rozpuszczalników i silikonów.
Schnellpfelge występuje w butelce
atomizerem o pojemności 500 ml.

z

Renuwell olej – do pielęgnacji drewna
Do
wszystkich
rodzajów
drewna olejowanego i drewna
o otwartych porach (surowe,
ługowane, woskowane, w
każdym kolorze). Idealny
również do mebli ogrodowych i okiennic.
Aplikacja: nałóż olej miękką szmatką na całą
powierzchnię mebla. Uważaj, żeby nie zaplamić
ścian i innych powierzchni. Jeśli to konieczne,
powtórz kilka razy, w zależności od podłoża.
Usuń pozostały olej miękką, niepylącą szmatką.
Efekt: odświeżona struktura drewna. Olej
czyści, orzeźwia, odżywia i chroni podczas
jednej operacji. Przywrócone pierwotne
piękno, miły dotyk i naturalny zapach. Olej
tworzy naturalną i oddychającą warstwę
ochronną. Chroni przed plamami i płynami.
Olej z mebli nadaje drewnu wilgoć. Drewno
staje się piękniejsze i delikatniejsze w dotyku.
Wykonane na bazie olejów naturalnych i
roślinnych z dodatkiem oleju z drzewa
herbacianego. Jedna butelka wystarcza na 5 10 m2.
Dobrze stosować w połączeniu z woskiem.
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Dostępne w specjalistycznych sklepach, w
butelkach po 500 ml.
Renuwell Wosk – do pielęgnacji drewna
Do wszystkich rodzajów
drewna
olejowanego
i
drewna o otwartych porach
(surowe,
ługowane,
woskowane, w każdym
kolorze). Idealny również do
mebli ogrodowych i okiennic, okładzin z
kamienia, gładkiej skóry, parkietu itp
Aplikacja: nałóż cienką warstwę za pomocą
miękkiej, bawełnianej i niepylącej szmatki.
Pozostaw do wyschnięcia a następnie
wypoleruj. W razie potrzeby powtórz zabieg. W
przypadku mebli surowych nałożenie wosku
należy poprzedzić aplikacją oleju a następnie
nanieść równomiernie wosk. Za każdym razem
należy powierzchnię wypolerować. Zabieg
powtórzyć aż do uzyskania gładkiej, miłej w
dotyku powierzchni.
Efekt: odżywiony, odświeżony i i zabezpieczony
mebel w jednej operacji. Zapewnia ciepły i
naturalny
blask.
Rezultatem jest odporna powierzchnia
zabezpieczona przed plamami, płynami i
odwodnieniem. Mebel może być woskowany i
polerowany wielokrotnie, raz za razem przez
wiele lat.
Skład: Wyprodukowany według sprawdzonej
szwajcarskiej receptury. Zawiera w 100%
naturalną carnaubę i wosk pszczeli oraz inne
sprawdzone surowce. Produkt wymieszany
ręcznie, dostępny w puszkach po 500 ml
Renuwell Regenerator – do czyszczenia i
pielęgnacji drewna
Preparat do czyszczenia i
pielęgnacji mebli drewnianych.
Regenerator nadaje się do
każdego gatunku drewna bez
względu na usłojenie czy kolor. Można
stosować
również
przy
meblach
fornirowanych, pokrytych politurą, lakierem,
woskiem czy olejem, nadaje się do mebli
jasnych i ciemnych. Środek dociera do
głębokich warstw drewna, dzięki czemu
odżywia i regeneruje. Idealny do mebli
antycznych jak i współczesnych. Odżywia kolor,
przedłuża trwałość powierzchni i usuwa z nich
różnego rodzaju zanieczyszczenia (m.in brud,

osady z nikotyny, zacieki z wody czy alkoholu).
Idealny na plamy i zadrapania.
Sposób użycia: nasącz czystą, miękką szmatę
płynem i przetrzyj mebel. W ciągu kilku sekund
znikną pozostałości po alkoholu, zacieki wodne,
osady z nikotyny i brudu, drobne rysy.
Efekt:
powierzchnia
jest
intensywnie
oczyszczona i odnowiona. regenerator działa
też w głębi, nie tylko powierzchownie.
Regenerator wykonany jest z wysokiej jakości
surowców bez użycia oleju silikonowego.
Receptura sprawdzona od ponad 40 lat.
Renuwell
Masło
–
do
bezzapachowe, uniwersalne

pielęgnacji,

Pielęgnacyjne masło Renuwell
to prawdziwe SPA dla drewna.
Szwajcarska receptura oraz
wyłącznie naturalne składniki
odżywiają i zabezpieczają każdy rodzaj drewna,
bez względu na wykończenie. Powierzchnie
surowe,
lakierowane,
olejowane
lub
woskowane zyskują świeżość, satynowy blask
oraz wodoodporne właściwości na długie lata.
Preparat podkreśla naturalny rysunek drewna
oraz zapobiega jego rozsychaniu. Masło
Renuwell jest absolutnie bezzapachowe i
bezpieczne dla użytkowników, dlatego można
nim pielęgnować również drewniane kuchenne
blaty oraz deski do krojenia, a także dziecięce
zabawki.
Aplikacja: wystarczy wetrzeć i pozostawić na 2
– 3 godziny a po tym czasie wypolerować.
Podczas aplikacji nie trzeba używać rękawiczek
– masło delikatnie pielęgnuje dłonie, a nawet
spękane usta!
Uwaga - masło Renuwell lekko przyciemnia
surowe drewno.
Efekt:
powierzchnia
jest
intensywnie
natłuszczona i nawilżona. Masło działa też w
głębi, nie tylko powierzchownie.
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