Jämijärven Miilunvartijat ry – MOOT Irlanti 2022
48 €

CareNess Excellent wc-paperi

3-kertainen, 34.2m/ rulla, 244 arkkia/rulla, 72 rullaa/säkki, valkoinen
tilausnumero: 6047

30 €

Wepa Comfort toilet wc-paperi
2-kertainen, 38m/rulla, 400 arkkia/rulla, 48 rullaa/säkki, valkoinen
tilausnumero: 027060

28 €

CareNess talouspaperi
28 rullaa/ säkki, valkoinen
tilausnumero: 6080

Perfect pyykinpesupulveri

4kg

20 €

8kg

35 €

Pehmeässä ja kovassa vedessä tehokkaasti toimiva vähänvaahtoava
pyykkipulveritiiviste kaikelaisen pyykin pesuun eri lämpötiloissa.
Entsyymipitoisena irrottaa hyvin rasva- ja proteiinipitoisen lian. Säilyttää
pyykin oman värin ja jättää miedon tuoksun. Sopii käytettäväksi hieno-,
kirjo- ja valkopyykin pesuun.
tilausnumero: 333254 (4kg)
333248 (8kg)

Bio Luvil Sensitive Color pyykinpesujauhe8kg 38 €
Hajusteeton pesujauhetiiviste värillisten tekstiilien pesuun 30–90 °C. Hyvä
tahranpoistokyky, sopii mikrokuituisten siivoustekstiilien pesuun. Mukana
annostelumitta.
tilausnumero: 7518488

Bio Luvil Color pyykinpesujauhe 8kg

38 €

Hajustettu pesujauhetiiviste värillisten tekstiilien pesuun 30–90 °C. Hyvä
tahranpoistokyky, sopii mikrokuituisten siivoustekstiilien pesuun. Mukana
annostelumitta.
tuotekoodi: 7518446

Serto Biocolor pesujauhetiiviste 8kg

38 €

Serto Biocolor pesujauhetiiviste on erityisesti värillisten vaatteiden
pesuun soveltuva valkaisuaineeton ja hyvin huuhtoutuva jauhemainen
tekstiilienpesuaine. Soveltuu myös mikrokuitupyyhkeiden ja moppien
pesuun. Sisältää värisuojan, joka pitää tekstiilien värit kirkkaina.
Liukenee ja huuhtoutuu hyvin. Pesulämpötila 40°C-95°C.
tilausnumero: 63251

LV-Color pyykinpesujauhe 8kg

45 €

Erityisesti ammattikäyttöön kehitetty pyykinpesujauhe liukenee
helposti ja pesee pyykin puhtaaksi haalistamatta värejä. Ei
sisällä hajusteita, väriaineita, zeoliittia, eikä optisia kirkasteita.
Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.
tilausnumero: 15767716

Omo Sensitive pyykinpesuneste 5l

49 €

Herkkäihoisille kehitetty pyykinpesunestetiiviste, joka soveltuu värillisten ja
kirjavien tekstiilien pesuun. Ei sisällä hajustetta, väriainetta eikä optisia kirkasteita.
Pesulämpötila 30 - 60 ºC. Joutsen-ympäristömerkki, kehitetty
yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa. 5l
tilausnumero: 101102299

LV huuhteluaine 5l

20 €

Erityisesti ammattikäyttöön kehitetyllä huuhteluaineella kankaan
kuidut pysyvät pehmeinä, sähköisyys poistuu ja pyykin jälkikäsittely
helpottuu. Tuote soveltuu käytettäväksi niin kone- kuin käsipesussakin. Hajusteeton
ja väriaineeton. Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tunnus.
tilausnumero: 21772

Comfort Professional huuhteluaine 5l

18,50 €

Hajustettu huuhteluaine poistaa sähköisyyttä, hoitaa tekstiilikuituja ja
saa tekstiilien värit näyttämään kirkkailta. Se tekee tekstiileistä pehmeitä
ja auttaa pidentämään niiden käyttöikää. Soveltuu useimmille tekstiilimateriaaleille.
tilausnumero: 7508496

Silver Tabs konetiskitabletit

15 €

Poistaa tehokkaasti rasva,valkuais-ja tärkkelyslikaa sekä värjäytymiä.
Jättää astiat loistavan kirkkaiksi ja estää kalkkisaostumien
muodostumisen koneeseen. 100 tablettia/ paketti
tilausnumero: 180106

Sun Classic Professional konetiskitabletit

18,50 €

Astianpesukoneisiin, joihin pesuaine annostellaan käsin. Tehokas
kaikenkovuisissa vesissä, voi käyttää pitkissä ja lyhyissä pesuohjelmissa.
Tabletin metallifoliopäällyste tulee poistaa ennen astianpesukoneeseen laittoa.
100 tablettia / paketti
tilausnumero: 100949339

Sun Professional koneastianpesujauhe 6kg

34 €

Koti- ja laitoskäyttöön sopiva koneastianpesujauhe kaikenkovuisiin vesiin.
Voi käyttää sekä pitkissä että lyhyissä pesuohjeilmissa. Käsiannostelu.
Tuote soveltuu myös astioiden ja ruokailuvälineiden liotukseen.
tilausnumero: 10903261

Sun huuhtelukirkaste 1l

14 €

Neutraali huuhtelukirkaste astianpesukoneisiin, joissa on huuhteluainesäiliö.
Nopeuttaa astioiden kuivumista ja ehkäisee pisaranjälkien muodostumista.
tilausnumero: 7510326

Perfect käsidesi 500ml

8,50 €

Hajusteeton, väriaineeton, etanolipohjainen desinfektiohuuhde.
tilausnumero: 30920

Myyjät
MOOT-leirille Irlantiin kesällä 2022 lähtijät
Jämijärven Miilunvartijat ry

Iida Voutilainen 050 9128989
iida.voutilainen@gmail.com
Jenna Huhtanen 040 8228145
jennah.huhtanen@gmail.com

Ilmoita tilauksesi Jennalle tai Iidalle sunnuntaihin 11.7.2021 mennessä!

