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Nakładki materiałowe do parkietu
Do przystawki SPB100, SP600

Stworzone szczególnie do mycia delikatnych par-
kietów. Mają zintegrowaną warstwę przechowującą 
wodę.

Nr kat. 53615

Nakładki materiałowe uniwersalne
Do przystawki SPB100,  SP600 

Do każdego rodzaju podłóg twardych. Szczególnie 
nadaje się do mycia powierzchni z niewielkimi za-
głębieniami oraz gładkich, błyszczących lub bardzo 
brudnych podłóg. 

Nr kat. 71176

Nakładki materiałowe  Soft
Do przystawki SPB100, SP600 

Przeznaczone przede wszystkim do stosowania na 
porowatych lub gładkich i błyszczących podłogach 
(np. marmur, granit, sztuczny kamień, laminat).

Nr kat. 71180



Wkład zapachowy  
Dovina – Classic
Wkłady zapachowe do odkurzacza VK200, dzięki 
którym można neutralizować nieprzyjemne zapachy 
u samego źródła, w systemie filtrów odkurzacza. 
Wkłady Dovina pozostawiają w sprzątanych pomiesz-
czeniach świeży i piękny zapach.

Nr kat. 51333

Koboclean do parkietu
Do przystawki SPB100, SP600 

Płyn do czyszczenia na mokro z przystawką SP600. 
Uniwersalny płyn do parkietu Koboclean – do deli-
katnych podłóg drewnianych, takich jak parkiet czy 
laminat.

Nr kat. 53582

Koboclean uniwersalny
Do przystawki SPB100, SP600 

Płyn do czyszczenia na mokro z przystawką SP600. 
Uniwersalny płyn do mycia Koboclean jest przezna-
czony do mycia podłóg twardych.

Nr kat. 53581

Czy znasz kogoś, dla kogo 
utrzymanie czystości  
w domu jest ważne  

lub kogoś, komu sprzątanie 
stwarza problemy?  

Kogoś, kto ma w rodzinie 
alergika lub posiada w domu 
zwierzęta? Kogoś, kto byłby 
zainteresowany prezentacją 

Systemu Kobold?  
Poinformuj o tym swojego 

Doradcę. 

W przypadku, gdy polecona 
przez Ciebie osoba 

zakupi dowolny zestaw 
Kobold, otrzymasz jeden 

z wyjątkowych prezentów.



Voucher na abonament Cookidoo®  
na 6 miesięcy
Dla użytkowników urządzenia Thermomix®.

Voucher na Abonament Cookidoo® na 6 miesięcy 
umożliwia dostęp i zarządzanie prze pisami opubliko-
wanymi na plat formie Cookidoo®. Wszystkie przepisy 
mają funkcję gotowania z ustawieniami, dzięki której 
Thermomix® prowadzi użytkownika krok po kroku 
przez wszystkie etapu przepisu.

Nr kat. PLL5040

Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław, tel. 71 78 07 200, e-mail: kontakt@vorwerk.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie vorwerk-kobold.plZdjęcia do celów poglądowych.

Worki filtrujące FP100
Do odkurzacza VB100

Worki filtrujące składają się z 3 warstw:
• Filtru wstępnego jest wykonanego z bardzo grubej 

tkaniny, która pochłania gruboziarnisty kurz.
• Higienicznego mikrofiltru HEPA dokładnie zatrzy-

mującego drobny pył i mikrocząsteczki.
• Zewnętrznej warstwy, wykonanej z bardzo mocnej 

tkaniny gwarantującej trwałość i stabilność worka 
filtrującego.

Jedno opakowanie zawiera 5 worków filtrujących 
Kobold FP100.

Nr kat. 58017

Worki filtrujące FP200
Do odkurzacza VK200

Worki filtrujące składają się z trzech warstw filtrują-
cych, zatrzymujących ponad 99,99% drobinek kurzu 
oraz odchodów roztoczy wywołujących alergię. Worki 
filtrujące posiadają certyfikat TÜV i są szczególnie za-
lecane dla osób z alergiami.
Jedno opakowanie zawiera sześć worków filtrujących 
Kobold FP200. 

Nr kat. 51552

Świeca zapachowa Jafra,  
imbir i eukalitptus, 125 g
Świeży i delikatny zapach pozwoli Ci zrelaksować 
umysł i odprężyć ciało w cieple domowego zacisza.
Czas spalania: do 28 godzin. 

Nr kat. PLL8055

Nowość!

Szczotka do mycia z dozownikiem 
wraz z wymiennymi końcówkami 
Szczotka ułatwia codzienne porządki. Posiada zbior-
nik na detergent oraz dozownik, co sprawia, że mycie 
jest skuteczniejsze i łatwiejsze. W zestawie z trzema 
końcówkami.

Nr kat. TL58521


