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ПОПИТАЙТЕ ВАШИЯ ТЪРГОВЕЦ
КАК ДА ПОЗИЦИОНИРАТЕ SANIDRY®,

ЗА ДА ГАРАНТИРАТЕ
ОПТИМАЛНОТО МУ ФУНКЦИОНИРАНЕ.

ПРОБЛЕМЪТ С ВЛАГАТА
СВЪРШВА СЕГА!

В гаража,
в автомобила,

в кухнята...
В гаража,

в автомобила,
в кухнята...

ВЛАГОУЛОВИТЕЛЯТ

КАПАНЪТ ЗА ВЛАГА, КОЙТО ПРЕДОТВРАТЯВА
МИРИЗМАТА НА МУХЪЛ И ПЕТНАТА ОТ НЕГО



Един природо-
съобразен продукт

• Опаковката на  SANIDRY® е 
изключително удобна за поставяне във 
всяко помещение. 
• Веднъж поставен, SANIDRY® поема 
влагата вътре в контейнера, без да отделя 
кондензираната течност.
• Когато нивото на течността стигне 
максимума, просто заменете   
SANIDRY® контейнера с нов.
• Изхвърлянето е лесно. Просто 
направете малка дупка в ъгъла на 
мембраната, изсипете съдържанието 
в тоалетната и изхвърлете контейнера в 
коша за пластмасови отпадъци.

Не изисква 
енергия

ПРИРОДО
СЪОБРАЗНО

Оригинална 
опаковка SANIDRY® 

SANIDRY® улавя влагата чрез 
специалната си пропускаща 
мембрана. [U]

Съдържанието на контейнера 
превръща влагата в течност. 
При случайно преобръщане, 
течността не се разлива. [G]

Течността е трайно и сигурно 
съхранена в контейнера, до 
неговото изхвърляне. [L]
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Най-ефективната 
система
SANIDRY® работи лесно и 
ефективно:

Здравословният и ефективен 
начин за намаляване на 
прекомерната влага
Здравословната среда изисква 
и подходящи нива на влажност. 
Прекомерната влажност на въздуха 
благоприятства появата на петна, мухъл, 
плесен и миризми, които могат да 
предизвикат здравословни проблеми. 
SANIDRY® е лесната и бърза система 
за намаляване на влажността по един 
евтин и екологичен начин.

SANIDRY® улавя влагата във въздуха 
чрез специалната си мембрана. 
Иновативната му формула превръща 
влагата във вода, събрана в 
пластмасовия контейнер.

SANIDRY® е изключително рентабилен, 
понеже не се нуждае от енергия, както 
останалите влагоабсорбатори.

SANIDRY® е универсален – може да се 
използва навсякъде, в дома, в колата, 
в гаража, в мазето... където и да се 
нуждаете от него.

Елиминиране на прекомерната влага, 
почистване на въздуха, подобряване на 
средата Ви... лесно е със SANIDRY®!

SANIDRY® е екологичен, при правилна 
употреба изключва замърсяването.

ЗДРАВОСЛОВЕН ВЪЗДУХ ЗА 
ВАШИЯ КОМФ ОРТ

ЛЕСЕН ЗА 
УПОТРЕБА


