
 

 

Tue toimintaamme ostamalla 

näitä tunnettuja ja laadukkaita 

pesuaineita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional sarjan tuotteissa on tavallista pienempi annostelu sekä  

riittoisat pakkauskoot ja ne ovat miedosti hajustettuja tai täysin hajusteettomia.  

Lisätietoja tuotteista www.puhtopojat.fi 

 

Lempo C05  



 

 

 
 Omo Professional Color   

Pyykkipulveri 

 
 Omo Professional Color   

Pyykkipulveri 

• Erityisesti värillisten ja tummien tekstiilien pesuun 

• Tehokas kirjopesujauhe 30°C, 40°C, 60°C, 95°C 

• Miedosti hajustettu, ei sisällä valkaisuainetta 

• Huuhtoutuu hyvin 

• Ei sisällä zeoliittia eikä fosfaattia 

• Sopii myös mikrokuituisille siivoustekstiileille 

• Tiiviste, yhdestä pakkauksesta jopa 83 pesua 

 

 

• Erityisesti värillisten ja tummien tekstiilien pesuun 

• Tehokas kirjopesujauhe 30°C, 40°C, 60°C, 95°C 

• Miedosti hajustettu, ei sisällä valkaisuainetta 

• Huuhtoutuu hyvin 

• Ei sisällä zeoliittia eikä fosfaattia 

• Sopii myös mikrokuituisille siivoustekstiileille 

• Tiiviste, yhdestä pakkauksesta jopa 222 pesua 

• Pakkauksessa kantokahva ja annostelumitta 

. 

 

1.  HINTA: 16 € / 3 kg pakkaus 2.  HINTA: 38 € / 8 kg pakkaus 
 

 
 Omo Professional Color 

Sensitive 

Pyykkipulveri 
 

 
 

Omo Sensitive Professional    

Pyykkipulveri  

• Hajusteeton kirjopesujauhe värillisten ja tummien tekstiilien 

pesuun 

• Sopii herkkäihoisille ja allergisille 

• Soveltuu erityisesti värillisille pyyhkeille, liinavaatteille, 

puuvilla- ja puuvillasekoitevaatteille 

• Sopii myös mikrokuituisille siivoustekstiileille 

• Ei sisällä valkaisuainetta eikä kirkastetta 

• Ei sisällä zeoliittia eikä fosfaattia 
• Tiiviste, yhdestä pakkauksesta jopa 83 pesua 

• Tuotteelle on myönnetty Joutsen-merkki 

 

• Valkoisille ja vaaleille tekstiileille 

• Ei sisällä hajustetta, kirkastetta, väriä eikä säilöntäainetta 

• Sopii herkkäihoisille ja allergisille 

• Valkaisuaineen ja aktivaattorin ansiosta puhdasta jo 40°C 

• Erittäin riittoisa, n. 220 pesua 

• Pakkauksessa kätevä kantokahva 

 

3.  HINTA: 16 € / 3 kg pakkaus 
 

4.  HINTA: 37 € / 7,7 kg pakkaus 

 
 

 

OMO Professional Color 

Sensitive  

Pyykinpesuneste 7,5 litran hanapakkaus 
 

 
OMO Professional  

Pyykinpesuneste 7,5 litran hanapakkaus 
 

• Helppokäyttöinen hanapakkaus, aina oikea määrä 

pesunestettä suoraan mittapalloon! 

• Hajusteeton, ei sisällä myöskään väriä, kirkastetta eikä 

valkaisuainetta 

• Sopii herkkäihoisille ja allergisille 

• Värillisten ja tummien tekstiilien pesuun 

• Mittapallo mukana 

• Muista sulkea hana huolellisesti! 

• Ei sisällä zeoliittia eikä fosfaattia 

• Yhdestä pakkauksesta jopa 188 pesua 

• Tuotteelle on myönnetty Joutsen-merkki 

 

• Helppokäyttöinen hanapakkaus, aina oikea määrä 

pesunestettä suoraan mittapalloon! 

• Värillisten ja tummien tekstiilien pesuun 

• Mittapallo mukana 

• Sisältää väriä ja hajustetta 

• Ei sisällä zeoliittia eikä fosfaattia 

• Yhdestä pakkauksesta 150 pesua 

 

5.  HINTA: 54 € / 7,5 l pakkaus 6.  HINTA: 41 € / 7,5 l pakkaus 
 

 
OMO Sensitive Professional  

Pyykinpesuneste 

 
 Comfort Professional  

Tekstiilien huuhteluaine 
 

• Hajusteeton, ei sisällä myöskään zeoliittia, fosfaattia, väriä, 

kirkastetta eikä valkaisuaineitta 

• Sopii herkkäihoisille ja allergisille 

• Värillisten ja tummien tekstiilien pesuun 

• Entsyymipitoinen ja fosfaatiton neste 

• Koostumus normaalia ohuempi, ei vaahtoa 

• Soveltuu mikrokuituisille siivoustekstiileille 

• Annostelu 40 ml / kotikone 

• Keskilikainen pyykki 125 pesua / plo 

• Pullon korkki toimii myös mittakuppina 

• Tuotteelle on myönnetty Joutsen-merkki 

 

• Miedosti hajustettu 

• Poistaa sähköisyyttä, antaa pyykille miellyttävää pehmeyttä ja 

helpottaa pyykin jälkikäsittelyä 

• Comfort Professional pyykinhuuhteluaineet soveltuvat 

useimmille tekstiilimateriaaleille – myös elastaanikuituja ja 

teknisiä kuituja sisältäville tekstiileille  

7.  HINTA: 37 € / 5 l pullo 
 

8.  HINTA: 15 € / 5 l kannu 
 



 

 

 
 

 
Comfort Sensitive Professional   

Tekstiilien huuhteluaine 
 

 Comfort DeoSoft Professional  
Tekstiilien huuhteluaine 

• Hajusteeton 

• Sopii herkkäihoisille ja allergisille 

• Poistaa sähköisyyttä, antaa pyykille miellyttävää pehmeyttä ja 

helpottaa pyykin jälkikäsittelyä 

• Comfort Professional pyykinhuuhteluaineet soveltuvat 

useimmille tekstiilimateriaaleille myös elastaanikuituja ja 

teknisiä kuituja sisältäville tekstiileille 

• Tiivistetty koostumus, 179 pesua 

• Tuotteelle on myönnetty Joutsen-merkki 

 
 

• Poistaa pahaa hajua mm. urheiluvaatteista, 

lemmikkieläinten tekstiileistä ja ratsastusvaatteista 

• Comfort Professional pyykinhuuhteluaineet soveltuvat 

useimmille tekstiilimateriaaleille myös elastaanikuituja ja 

teknisiä kuituja sisältäville tekstiileille 

• Mieto omenan tuoksu 

• Tiivistetty koostumus, 178 pesua 

• Hajunpoistoon annostele 8 ml/vaatekilo 

• Pullon korkki toimii myös mittakuppina 

 

9.  HINTA: 19 € / 5 l kannu 10.  HINTA: 24 € / 5 l pullo 

  

Comfort Lily & Rice Professional 
Tekstiilien huuhteluaine 

  

Sun Professional 
Koneastianpesujauhe 

 
 

• Ihana kukkaistuoksu 

• Poistaa sähköisyyttä, antaa pyykille miellyttävää pehmeyttä ja 

helpottaa pyykin jälkikäsittelyä 

• Comfort Professional pyykinhuuhteluaineet soveltuvat 

useimmille tekstiilimateriaaleille – myös elastaanikuituja ja 

teknisiä kuituja sisältäville tekstiileille 

• Tehokas Professional-koostumus 

• Annostelu 1-2 rkl pesuainelokeroon veden kovuuden ja 

astioiden likaisuuden mukaan 

• Pahvirumpupakkauksessa kätevä kantokahva ja suljettava 

muovikansi 

 

 
11.  HINTA: 15 € / 5 l kannu 
 
 

 
12.  HINTA: 34 € / 6 kg pakkaus 
 

  

Sun Professional  
Koneastianpesutabletti  
 

  

Sun All in 1 Extra Power  

Koneastianpesutabletti 
 

• Helppo ja tarkka annostelu 

• Turvallinen lapsiperheessä 

• 1 tabletti pesuainelokeroon, ruokailuvälinekoriin tai koneen 

altaaseen 

• Yksittäispakattu metallifoliopäällysteeseen, joka tulee poistaa 

ennen astianpesukoneeseen laittoa, energiajätettä 

• Sisältää lasien korroosiosuojan 

• Voi käyttää pitkissä ja lyhyissä pesuohjelmissa 

• Tuotteelle on myönnetty Joutsen-merkki 

 

• Tehokkain Sun-tabletti 

• Turvallinen lapsiperheessä 

• 1 tabletti pesuainelokeroon, ruokailuvälinekoriin tai koneen 

altaaseen 

• Yksittäispakattu, vesiliukoinen suojakelmu jokaisessa 

tabletissa 

• Kaikki yhdessä paketissa: - pesuaine – huuhtelukirkaste – 

suola – lasinsuoja – pesee puhtaaksi jo alhaisissa  

lämpötiloissa 50°C/55°C - koneen suoja 

 

13.  HINTA: 15 € / 100 tablettia 14.  HINTA: 37 € / 175 tablettia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

 
  



 

 

 

 
 

KIITOS 

kannatuksesta 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
OMO 
Color 
 
3 kg 

OMO 
Color  
 
8 kg 

OMO 
Color  
Sens. 
3 kg 

OMO 
Sens. 
 
7,7 kg 

OMO 
Color 
Sens. 
7,5 ltr 

OMO 
Prof. 
 
7,5 l 

OMO 
Sens. 
 
5 l 

Comfort 
Prof. 
 
5 l 

Comfort 
Sens. 
 
5 l 

Comfort 
DeoSoft 
 
5 l 

Comfort 
Lily&Rice 

 
5 l 

Sun 
jauhe 
 
6 kg 

Sun 
tabl. 
 
100 kpl 

Sun 
All in 1 
 
175 kpl 

              

TILAAJAN NIMI JA PUHELINNUMERO 16 € 38 € 16 € 37 € 54 € 41 € 37 € 15 € 19 € 24 € 15 € 34 € 15 € 37 € 
       

 
         

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
 
 

PROJEKTIN VETÄJÄ MYYJÄN NIMI 

Päivi Francke  

Puh. 050 547 5997  

  

Palautathan myyntiesitteet Päiville 
viimeistään 13.3.2020 mennessä. 

 

 

TILAUKSET VIIMEISTÄÄN SU 15.3.2020. TOIMITUKSET VKO 13

Lempo-Volley C05-tytöt
Lisätiedot;
Jukka Rajala
rajalanjukka@gmail.com
0405007221




