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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu,
strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr.
J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea
608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța
Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind
vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin
Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și
garantăm faptul ca produsul Set perie wc Zorex mic diverse culori, la care se
refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii,
nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate
cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de
instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si
sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De
asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de
producător.
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Fișă Produs
Set perie wc Zorex mic diverse culori
Denumire

Cod Produs

Marca

Set perie wc Zorex mic diverse culori

M05839

Meco

Descriere
Set perie wc Zorex mic format din perie si suport din plastic . Setul este indispensabil
pentru igiena perfecta a vasului de WC indepartand murdaria si microbii. Produsul este
recomandat pentru orice casa sau spatiu sanitar public.
- Forma cu dimensiuni mici asigura depozitarea setului intr-un spatiu redus;
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- Manerul are un design potrivit astfel incat, nu aluneca din maini la contactul cu apa sau solutiile de
curatat;
- Suportul poate fi umplut cu apa sau detergent ca sa inlature murdaria si bacteriile de pe firele
periei;
- Peria pentru wc are in compozitie fire extrem de dure, din plastic rezistent;
- Se recomanda clatirea in substante chimice de curatare dupa fiecare folosire.
Avantaje si beneficii ale setului de toaleta Zorex Basic
Usor de curatat: Scoateti pur si simplu cupa pentru a usura curatarea
Robustete: Finisaj rezistent la uzura zilnica
Stabilitate: Suport detasabil pentru o mai buna stabilitate
Brand: ZOREX
Material: Polipropilena
Diverse culori.
Greutate: 0.21
Dimensiuni: 36x9.5x12.5 cm
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