
Støtt Hasle-Løren håndball J2003/04 

Sport & Reise 

Helse & Velvære 

Rengjøring 

  Laget av polyester og polyamid 
  To ganger finere en ull og hundre ganger finere en menneskehår 
  Absorberer fem ganger mer fuktighet en bomull 
  Holder ca syv ganger sin egen vekt i vann 
  Lett, kompakt og mykt 
  Antibakteriellt, luktfritt og fri for kjemiske stoffer 
  Lofritt 
  Trenger ikke kjemikalier ved rengjøringsbruk 
  Ekstremt god holdbarhet 

 Microfiberets kvaliteter: 

 Produktinformasjon: 

Her leveres microfiber av høyeste kvalitet og produktene er produsert etter strenge miljømessige krav. 
Produktene har blitt utviklet over flere år og vi har valgt å være litt annerledes ved at vi selger og ikke minst dekker et stort 
område for microfiber produkter fordelt på fire sammensatte produktpakker.  



microfiber  
    til alle formål Klutepakke Spesial 

En fantastisk støvklut på 30x30cm. Brukes 
tørr eller med litt rengjøringsmiddel. Kluten 
har en ekstrem evne til å absorbere støv.  
Klutens bakside er for å polere møbler.   

En utrolig konstruert kjøkkenklut.  Nettingen 
på baksiden vasker av fett og smuss på ovn 
og andre flater mens klutens forside tørker 
og tilnærmet polerer alle flater på ditt 
kjøkken. Str. 30x30cm. 

Vår glass og vindusklut er i str. 30x30cm og 
gir deg de beste resultater på glass og 
vinduer. 

Ved å bruke vår elektroklut på tv, pc, mobil 
og briller med mer, er du sikret et godt og 
ripefritt resultat.  Kluten har str. 30x30cm. 

Vår klutepakke Spesial dekker alle dine 
behov for rengjøring i hjemmet.  
 
Pakken består av syv forskjellige 
kluter/Håndklær, Alle produsert på høyeste 
kvalitet for sitt formål. 
 
Rett microfibertekstil på rett plass gir et 
utrolig resultat  i din daglige rengjøring og vi 
har derfor merket alle klutene med det 
formål de er produsert for. 

Tørke opp vann, tørrvask av parkett med 
mer, eller lett fuktet rengjøring.  Vår gulvklut 
er produsert for akkurat dette. Kan brukes på 
Jif moppestativ. Str. 55x20cm. 

Vårt oppvaskhåndkle leveres i fargene hvit 
eller mørke grå i str. 40 x 60cm. Håndklærne 
er produsert i et pent storrutete mønster.  
Håndklærne har stor absorberingsevne og er 
produsert for sitt formål.  Håndklærne er 
myke, lo og ripefrie.    

Vårt tørke/håndhåndklær leveres i fargene 
hvit eller mørke grå i str. 40 c 60cm. 
Håndklærne er myke og gode med stor 
absorberingsevne. 

Produktene er: 
• Støvklut 
• Kjøkkenklut *2 
• Glass og Vindusklut 
• TV, PC og Mobilklut 
• Gulvklut 
• Oppvaskhåndkle 
• Håndhåndkle 



Håndklepakke 
microfiber  
    til alle formål 

Vår håndklepakke består av 2 store 
badehåndklær og 2 håndhåndklær i fargene 
hvit eller mørke grå 
 
Her har vi lagt stor vekt på komfort og 
mykhet som kombinert med stor 
oppsugningsevne gir et komplett håndkle. 
 
Med bruk av microfiber håndkle vil du alltid 
føle en renhet.  Dette henger sammen med 
at microfiber er antibakterielt, tørker 50 % 
raskere en frotté og er luktfritt. 
 

Vår Håndklepakke består av 2 hvite eller 2 mørke grå badehåndklær i str. 70 x 
140cm. 

Pakken inneholder i tillegg 2 hvite eller 2 grå håndhåndklær i str. 50 x 80cm. 



Beautypakke 
microfiber  
    til alle formål 

Vår Beautypakke består av et komplett 
baderomssett for damer i alle aldre. 
 
Her har vi lagt stor vekt på komfort, 
eleganse og bruksområder i det daglige. 
 
I håndkleet og i hårturbanen  har vi benyttet 
en tett innveving med store løkker, noe som 
gir fylde og en særdeles mykhet i tekstilene. 
 
Dette er også et fantastisk reisesett og ikke 
minst en fin gave i alle sammenhenger. 

Vår kroppshanske er meget behagelig under 
vask.  Den ene siden er myk og god for 
behagelig men effektiv vask, mens den andre 
siden er produsert for å skrubbe av døde hud 
celler. 

Et utrolig behagelig og lett brukelig håndkle for damer.  
Håndkleet festet rund kroppen med en borrelås øverst.  
Håndkleet er produsert med store løkker og høy tetthet 
og gir en behaglig og myk følelse mot kroppen.  Håndkleet 
har stor absorberingsevne og tørker hurtig etter bruk. Str. 
130 x 80cm. 

Vår hårturban er effektiv for tørking av hår.  Med 
store løkker og høy tekstiltetthet oppnår vi mykhet 
og en ekstrem absorberingsevne.  Hårturbanen er 
enkel og tilpasset både for kort og langt hår. 

Vår Beautypakke inneholder også en myk og 
effektiv klut for fjærning av sminke samt et 
pannebånd. 



microfiber  
    til alle formål Sport & Reisepakke 

Vår Sport & Reisepakke består av to 
kvalitetshåndklær i størrelse tilpasset for 
bruk på tur og sport. 
 
Håndklærne er produsert i et meget lett og 
eksklusivt microfibermateriale med 
følgende funksjon og formål som grunnlag: 
 

   Lav vekt 
   Tar liten plass 
   Høy absorberingsevne 
   Hurtigtørkende 
   Mykt og godt mot svett og våt hud  
   

Vårt sportshåndkle er i str. 35 x 80cm og er fint til bruk rundt nakken under løping 
eller som et lite men effektivt reisehåndkle.  Vekt 105gr. 

Vårt reisehåndkle er i str. 70 x 120cm og er et fint ”allround ”håndkle. Vekt 308gr. 
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 Pristilbud: 

Kjøp 1 pakke   200 kr

Kjøp 2 pakker 350 kr (175 kr pr stk)

Kjøp 3 pakker 450 kr (150 kr pr stk)

Kjøp 6 pakker 800 kr (133 kr pr stk)


