
Vigonez VENUS   Utěrky na čištění stříbra, mědi a mosazi  
 
PŘEDNOSTI: 

• Rychle a perfektně odstraní nánosy, zašlou špínu, usazeniny, atd. 
• Jsou úsporné, na čištění je potřeba pouze malé množství vody. 
• Jsou bezpečné, nedráždí pokožku a neškrábou povrchy.  
• Pohodlné čištění: jemná utěrka, drsná houbička a tekutý čistič v jednom. 
 

Všichni víme, jak problematické může být odstraňování nánosů a dalších usazenin ze 
stříbrných, měděných a mosazných předmětů. Ještě složitější je vyčištění předmětů, které 
přichází do kontaktu s jídlem nebo vodou. Dosažení toho, aby naše předměty ze stříbra, mědi 
a mosazi vypadaly opět úhledně a čistě, si vyžádá hodně času a práce.   
K vyčištění potřebujeme většinou utěrku, kartáč a detergent. 
Copak to musí být tak problematické? Ale vůbec ne! 
 
PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÝ VÝROBEK: VIGONEZ VENUS – UT ĚRKY NA 
ČIŠTĚNÍ STŘÍBRA, M ĚDI A MOSAZI. 
 
Utěrky VIGONEZ VENUS již obsahují vhodné detergenty, takže na čištění je potřeba pouze 
malé množství vody. Vlhko aktivuje koncentrovanou čistící látku, která se v průběhu čištění 
postupně uvolňuje a odstraňuje dokonce zašlou špínu. Díky tomu se utěrky VIGONEZ 
VENUS staly ideálním pomocníkem v moderních domácnostech. 
 
VLASTNOSTI: 
Inovační utěrky VIGONEZ VENUS s nejnovější technologií čištění předmětů ze stříbra, mědi 
a mosazi. Jejich použití je snadné a pohodlné. Stříbrné, měděné a mosazné předměty vyčistíte 
díky nim rychle a důkladně. 
 
K čištění nepotřebujete kartáče, žínky, tekuté čističe ani čistící prášky. Stačí pouze menší 
množství vody, protože utěrky již obsahují detergenty.  
Utěrky VIGONEZ VENUS skvělé vyčistí veškeré nánosy a další usazeniny na předmětech ze 
stříbra, mědi a mosazi. 
 
ZPŮSOB POUŽITÍ:  
Utěrku po vytažení z obalu navlhčete vodou. Pokud je to možné, místo utěrky navlh čete 
čištěný povrch. Poté očistěte utěrkou nánosy, špínu a usazeniny.  
 
Po odstranění nečistot omyjte všechny povrchy vodou. 
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