Aika laittaa koti joulukuntoon!

Revi tästä

JOULUN SIIVOUSLISTA
Ihana kamala joulusiivous. Sen aika koittaa joka vuosi, joidenkin kohdalla hiukan aiemmin kuin toisten.
Tämä muistilista auttaa sinua valitsemaan itsellesi tärkeimmät siivouskohteet ja valjastamaan avuksi
perheen ja ystävät. Joulusiivouksen ei tarvitse olla tylsää, ja oikeilla välineillä homma hoituu leikiten!

SAUNAN PESU
Ai että, pian on taas joulusaunan
aika! Sauna on hyvä pestä ja huoltaa
perusteellisemmin pari kertaa vuodessa. Tarkista kiukaan kivien kunto,
imuroi ja pese lattia, lauteet ja seinät
ja puhdista lattiakaivo. Kruunaa puhdas sauna jouluisella löylytuoksulla
ja puhtailla laudeliinoilla.

JÄÄKAAPIN JA UUNIN PESU

TUO JOULU KOTIIN
Siivoa koti ylimääräisistä tavaroista, imuroi ja pese lattiat, tuuleta sohvatyynyt
ja petivaatteet rapeassa pakkassäässä ja
pese WC:t. Tähän vaiheeseen on helppo
ottaa mukaan koko perhe, myös lapset.
Nyt koittaakin se paras osa joulusiivousta
– anna joulun astella sisälle koristeiden,
kuusen ja tuoksujen muodossa!

Haistatko jo jouluruoan tuoksun? Niin mekin! Jääkaappi on hyvä tyhjentää tarpeettomista tuotteista
ja pestä ennen joulua, jotta kaikki herkut varmasti
mahtuvat viileään. Näin rosolli ei myöskään putoa
syliisi jääkaapin ovea avattaessa, kun hiippailet
yöllä huikopalalle! Puhdas uuni, parempi kinkku.
Hemmottele myös usein laiminlyötyä uunia kunnon joulupuhdistuksella!

LAPSET AUTTAVAT
Tämä on se vuodenaika jolloin
tontut kurkkivat selvittääkseen
kuka on ollut kiltti ja kenelle lahjat tuodaan. Lapset ja lapsenmieliset tekevät tilaa huoneisiin, jotta
uudet lahjat mahtuvat kotiin.

JOS SIIVOUSVÄLINEESI KAIPAAVAT PÄIVITYSTÄ, TUTUSTU TAUSTAPUOLELLA
KÄRCHERIN MONIPUOLISIIN PESUREIHIN, JOTKA TEKEVÄT JOULUSIIVOUKSESTA
ASTETTA STRESSITTÖMÄMPÄÄ JA HAUSKEMPAA! TOTTAHAN SE NIMITTÄIN ON
#PUHDASJOULU ON PARAS JOULU.

PUHDASTA JOULUA JA
RAIKASTA UUTTAVUOTTA

LATTIAPESURI FC5
Kärcher FC5 -lattiapesuri tekee
lattianpesusta helpompaa ja nopeampaa kuin koskaan. Se pesee
ja kuivaa samalla kertaa. Pyörivät
mikrokuitutelat puhdistavat tehokkaasti, ja likavesi imuroidaan siististi
ja hygieenisesti erilliseen säiliöön.

TESTIILIPESURI
SE 5.100 PLUS
Tekstiilipesurilla peset kangaspintaiset sohvat, nojatuolit ja matot näppärästi. Sen
avulla myös auton sisäpesu
on helppoa.
Mukana pesusuulake
autonistuimille ja
huonekaluille.

JOULUSIIVOUKSEN
APUVÄLINEET

IKKUNAPESURI WV 2 PREMIUM
10 YEARS EDITION*EU-I
Kätevä, akkukäyttöinen ikkunapesuri helpottaa
ikkunoiden pesua. Hyvännäköistä jälkeä mukavasti,
ilman valuvaa vettä ja vaivannäköä. Kärcherin VW
2 ikkunapesuri juhlii 10- vuotista taivaltaan juhlamallilla, jossa kelta/musta väritys.

SC 4 YELLOW
Luotettava höyrypesuri peruskäyttöön.
Laitteessa jatkuvatäyttöinen vesisäiliö,
höyryn määrän säätö käsikahvassa sekä
EasyFix lattiasetti.

