
  Σακούλες σκούπας Swirl® MicroPor® Plus Green 

Οι σακούλες σκούπας Swirl® με την ετικέτα Pro Nature είναι κατασκευασμένες έως και 65% ανακυκλώσιμο υλικό και ανανεώσιμες 

πρώτες ύλες. Έτσι η Swirl® συμβάλλει στην προστασία του   περιβάλλοντος και στη διατήρηση των πόρων.     

 

Συσκευασία Swirl® MicroPor® Plus Green 

Η συσκευασία της σακούλας αποτελείται από 100% ανακυκλώσιμο χαρτί. 

       

Μέγιστη αισθητή καθαριότητα 

Το φίλτρο αντι-αλλεργιογόνου Swirl MicroPor® Plus Green  δεν εμποδίζει μόνο τη συνηθισμένη σκόνη σπιτιού, αλλά και τη λεπτή 

αλλεργιογόνο σκόνη σε μορφή γύρης, σπόρων μούχλας, περιττωμάτων ακάρεων και βακτηρίων. Για τους πάσχοντες από αλλεργίες, 

αυτό σημαίνει ανακούφιση από την αλλεργιογόνο λεπτή σκόνη στον αέρα του δωματίου.                                                                                 

 

Κάλυμμα σκόνης για βολική και καθαρή απόρριψη 

Ειδικά όταν αλλάζετε τη σακούλα η λεπτή σκόνη μπορεί να εισέλθει στον αέρα και να βλάψει την υγεία σας. Το κλείσιμο Dirtlock® 

κάνει ό,τι υπόσχεται, όταν αφαιρείτε τη σακούλα, ένας έξυπνος μηχανισμός κλεισίματος κρατά με ασφάλεια τη σκόνη όπου ανήκει 

στη σακούλα.  

 

 

Διπλή ασφάλεια χάρη στο σύστημα AntiBac 

Το νέο σύστημα AntiBac -αναγνωρίσιμο από το μπλε χρώμα- μειώνει την ανάπτυξη βακτηρίων σε διαφορετικά στρώματα της 

σακούλας και διατηρεί την απορροφούμενη σκόνη και τη λεπτή σκόνη στη σακούλα, μέχρι την απόρριψή της. 

 



 

Πιστοποιημένη ποιότητα Swirl® MicroPor® Plus Green  

Διεθνή εργαστήρια έχουν δοκιμάσει και επιβεβαιώσει τη διήθηση λεπτής σκόνης, αλλεργιογόνων και μικροβίων, καθώς και την 

ικανότητα απορρόφησης σκόνης ηλεκτρικής σκούπας Swirl® MicroPor® Plus  Green. Αυτό ισχύει επίσης για συσκευές χαμηλής ισχύος, 

σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 666/2013. 

 

Διπλή ασφάλεια  

Το νέο σύστημα Πανί είναι μπλε χρώματος για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. Μειώνει την ανάπτυξη βακτηριδίων στα διαφορετικά στρώματα 

της σακούλας και διατηρεί την οικιακή σκόνη και την   αλλεργιογόνο λεπτή σκόνη με ασφάλεια στην τσάντα μέχρι να απορριφθεί.  

 

Πρακτικός οδηγός αγοράς 

Υπάρχει ένας πρακτικός οδηγός αγοράς με τον αριθμό μοντέλου σε κάθε συσκευασία για εύκολη κοπή και αποθήκευση στο πορτοφόλι. 

Έτσι βρίσκετε τη σωστή σακούλα στην επόμενη αγορά. 
 

 

 

 Μεγάλη διάρκεια ζωής 

Όλες οι σακούλες ηλεκτρικής σκούπας Swirl® MicroPor® Plus Green  έχουν συσσωρευτή όγκου σκόνης, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με 

χωρητικότητα αποθήκευσης σκόνης, η οποία εμποδίζει να μπλοκάρει η σακούλα διασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στη σκούπα. 

 

 

 

Κατασκευαστής  Swirl (Σακούλες Σκούπας) που κατασκευάζονται στη Γερμανία. 

 

 

 



 

Οι καταναλωτές αναζητούν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και συσκευασίες, με την ίδια ποιότητα. Η πλειοψηφία των αγοραστών προτιμούν τη πράσινη 

συσκευασία περισσότερο από την τρέχουσα. Η πράσινη συσκευασία επικοινωνεί καλύτερα και γίνεται κατανοητή η οικολογική ετικέτα. Έτσι η swirl 

κατασκεύασε σακούλες σ κούπας έως και 65% ανακυκλώσιμο υλικό και ανανεώσιμες πρώτες ύλες.  
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