
Светът на новия успех! 

VOLCANO turbo wash ® - електронен уред за вибрационно пране 

Иновационен електронен уред с малки размер и тегло за изпиране на всякакви 
тъкани и дрехи чрез патентован метод на вибрационно въздействие.  

Повече от 300 000 вибрации на час в перилния разтвор, които напълно постигат 
ефекта на най-доброто машинно или ръчно пране.  

Отлични резултати само с 3 лесни стъпки: 
 

Първа стъпка: Изберете подходящ съд за пране в 
зависимост от количеството дрехи, които ще перете. 

Напълнете го с топла вода, добавете перилен  препарат 
и разбъркайте добре  до пълното му разтваряне. 

 

Втора стъпка: Поставете активатора в средата на съда. 
Прибавете дрехите, които ще перете, като помните, че 

е необходимо те да плуват свободно във водата. 
Включете захранващия блок в електрическия контакт. 

След 1-2 часа процеса е приключил. 
 

Трета стъпка: Изключете устройството. Изплакнете и 
прострете дрехите. Насладете се на отличния резултат 

и невероятната свежест на прането. 

1) До 100 % отличен резултат при изпиране на всякакви видове тъкани и дрехи, чрез 
патентован метод на вибрационно въздействие. 

2) В процеса на пране не се деформират и увреждат дрехите, което е особено     
важно при тънки и фини материи, трикотаж, памучни и вълнени тъкани,          
изделия с много дантели и апликации. 

3) Запазват се цветовете и структурата на тъканите. 
4) Спестяване до 80% на електроенергия, перилен препарат, вода и пари. 
5) Уредът е с малки размери и тегло, позволяващи използването му навсякъде: в дома, в 

командировка, на почивка, на вилата. 
6) Висока надеждност и голям работен ресурс. 
7) Безвредност и безопасност при експлоатация. 
8) Освен всички видове дрехи, уредът изпира отлично и одеяла, постелки, губери, 

килими, пътни чанти, маратонки, обувки, детски играчки ( пухени и гумени),   
пухени изделия, шалове, палта, шуби и всички други изделия, които могат да се  
перат с вода (при спазване на изискванията за изпиране на конкретното изделие 
зададени от техните производители). 

9) При покупка на VOLCANO turbo wash всеки клиент получава заедно с уреда и           
3 фантастични перилни продукта VOLCANO: Silverbaby, Oxybaby и Stain remover.  

Изберете VOLCANO turbo wash ® и спечелете следните преимущества:   

Захранващ 
блок 

Активатор 

Код:  20009  
Цена:  78 лв 

* Кабелът между активатора(топката) и захранващия блок е  с дължина 2 (два) метра!  
Уредът може да се използва с всички детергенти от серията VOLCANO на следващата страница! 



Светът на новия успех! 

VOLCANO  SILVERBABY® - супер концентриран 
 антиалергичен перилен препарат с pH 5.5 и колоидно сребро 

Универсален перилен препарат, изключително ефективен за всички тъкани и 
дрехи. Особено подходящ за дрехи, които са в пряк контакт с кожата – за избягване 
на дразнения и зачервявания. Дезинфекцира и хигиенизира със силата на 
сребърните йони. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Създаден само от суровини от растителен произход, без 
избелващи вещества, ензими и животински мазнини. Препоръчан от педиатрите за 
изпиране на дрехи и бельо на новородени и деца. За всички тъкани, които са в пряк 
контакт с деликатна кожа. Изпраните с него дрехи, дори и неперфектно 
изплакнати, не предизвикват сърбежи или зачервявания. Напълно биоразградим.  
ДОЗИРОВКА: За пране с VOLCANO turbo wash (или ръчно): 10 мл от VOLCANO 
SILVERBABY за всеки 10 л вода. За автоматични перални машини: 5 мл от VOLCANO 
SILVERBABY за всеки 1кг сухо пране. 

Количество: 330 мл 
Код: 20301; Цена: 10лв 

VOLCANO  OXYBABY® - Супер концентриран иновативен течен 
препарат за петна с pH 3.5 с избелващо и хигиенизиращо действие 

Количество: 100 мл 
Код: 20302; Цена: 5лв 

VOLCANO  Stain  remover ® -  
Стик за почистване на широк диапазон петна върху различни повърхности 

Количество: 10 гр 
Код: 20303 
Цена: 3лв 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Иновационен спомагателен агент за изпиране, който 
комбиниран със VOLCANO SILVERBABY или друг неалкален детергент и в 
препоръчаното количество, позволява да се получи много добро разграждане на 
всички петна. С избелващ ефект към бялото и хигиенизиращо действие. Запазва 
цветовете. Напълно биоразградим. 
ДОЗИРОВКА: За пране с VOLCANO turbo wash (или ръчно): за всеки 10 л вода се 
добавят 6 мл от VOLCANO OXYBABY към съответния перилен препарат малко 
преди прането (не по-рано от 2-3 минути). За автоматични перални машини: за 
всеки 1кг сухо пране се добавят 6 мл от VOLCANO OXYBABY към съответния 
перилен препарат малко преди прането (не по-рано от 2-3 минути). Внимание! 
Препоръчително е първо да се направи тест, като поставите капка от VOLCANO OXYBABY 
върху малка и невидима част от тъканта, за да се провери устойчивостта й (дрехи от 
синтетични материи и с некачествени бои могат да променят цвета си). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Стик за почистване на петна върху дрехи, тапицерии, 
мокети, мрамор, гранит и др. Наличието на съвременни ПАВ в съчетание с 
подходящи ензими прави препарата универсален за почистване на петна от 
различен произход като: червило, кръв, яйца, трева, вино, машинни и моторни 
масла, мляко, олио, химикал, фулмастри и др.; както и остатъците от дъвка 
върху мокети, дрехи и тапицерии. 
Внимание!! Препаратът премахва боята от некачествено обагрени тъкани. 1.Нанесете върху 
подгъва на плата или на невидимо място. Изчакайте 10-20 мин. и изплакнете с хладка вода 
или забършете с кърпа. 2.Като се убедите, че не поврежда материята, нанесете върху 
петното. 3.Нанесете тънък слой върху замърсената повърхност чрез втриване и изчакайте 10-
20мин. Изперете (измийте) с хладка вода и перилен препарат. 4.При по-упорити петна 
повторете процедурата.  

За контакти: www.green-master.eu  


