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Tara do prania ręcznego LINDA
 

Cena: 89,00 pln

Opis słownikowy

Producent Giganplast

Opis produktu
 

Przenośna tarka do prania ręcznego w warunkach turystycznych i kempingowych. Umożliwia ona szybkie przepranie zanieczyszczonej
odzieży lub innych wyrobów, które ze względu na właściwości materiału najlepiej prać ręcznie.

Tara ma zdejmowane podpórki boczne co pozwala na zabranie jej i rozłożenie na wyjeździe turystycznym za miasto, biwaku, pod
namiotem czy tam gdzie nie ma możliwości ze skorzystania z pralki.

Wycięcie w podpórkach tary umożliwia założenie jej np. na krawędzi wanny i skierowanie do jej wnętrza, dzięki czemu można prać bez
obawy o rozlanie wody lub zachlapanie podłogi. Ponadto tarka posiada wgłębienie, w którym umieścić można mydło w kostce podczas
prania by mieć je pod ręką.

Chociaż pranie ręczne w dzisiejszych czasach nie jest już tak popularne, to pranie z użyciem tary Linda jest skuteczniejsze i
efektywniejsze, a przede wszystkim bardziej przyjazne dla środowiska, gdyż do jej użycia nie wymagana jest energia elektryczna, a
jedynie wysiłek fizyczny, co można potraktować jako swego rodzaju formę ćwiczenia kończyn górnych.

Materiał: Moplen

Wymiary: 58 x 39 cm

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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