TUOTEOPAS

Avainlippu

KOKEMÄELLÄ

Osoituksena kotimaisesta alkuperästä on suurimmalle
osalle tuotteistamme myönnetty suomalaisesta työstä kertova Avainlippu-tunnus. Avainlippu-tunnuksen on myöntänyt Sinituotteelle Suomalaisen Työn Liitto osoituksena suomessa tehdystä työstä, vastuullisuudesta ja suomalaisesta
osaamisesta.

Viiden vuoden SINI-takuu
Annamme nyt kaikille Kokemäellä valmistetuille SINIsiivousvälineille viiden vuoden takuun. Markkinoiden
kattavimman takuun antaminen on mahdollista, sillä tuotteiden valmistus, testaus ja laadunvalvonta tehdään itse
omalla tehtaallamme.

100

%

Käytämme kierrätysmuovia

KIERRÄTYSMUOVIA

Vuoteen 2021 mennessä korvaamme 30 prosenttia
käyttämästämme muoviraaka-aineesta kierrätysmuovilla.
Näin Sinituote haluaa entistä vahvemmin olla mukana
kierrätystalkoissa ja vähentämässä maapallon hiilidioksidipäästöjä. Valmistamme SINI-siivousväline -tuoteperheen vaihtopäätiskiharjan, tiskiharjan vaihtopään, wcharjat, wc-harjan vaihtopään sekä suositun teippiharjan
muoviosat jatkossa aina 100 % kierrätysmuoviraakaaineesta.
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YKSI VARSI - kaikki
kodin siivouskohteet
Kestävään SINI-varteen sopii 30 siivousvälinettä.
Niillä siivoat koko kodin nopeasti ja helposti.

SINI-varret
SINI-välinevarsi sopii kaikkiin kodin siivouksessa tarvittaviin välineisiin, joissa on yhteensopiva SINI-kiinnitysmekanismi. Ostaessasi SINI-siivousvälineen voit olla aina varma, että se sopii kaikkiin erimittaisiin SINI-siivousvarsiin ja päinvastoin. Valitse oikean
mittainen varsi siivottavan kohteen mukaan: ahtaisiin tiloihin sopii lyhyt varsi ja pitkä
250 cm teleskooppivarsi tuo huimasti ulottuvuutta vaikkapa ikkunanpesuun. Uutuus
350 cm pitkä teleskooppivarsi!
Teleskooppivarsi 189-350 cm

Teleskooppivarsi 140-250 cm

Teleskooppivarsi 100-180 cm

Teräsvarsi 140 cm

Lasikuituvarsi 140 cm

Proffs-varsi 140 cm

Välineripustin 2 kpl
Välineripustin on tarkoitettu SINI-välinevarsien ja
lisäosien säilytykseen. Välineripustimen
avulla on vaivatonta pitää siivousvälineet järjestyksessä ja esimerkiksi lattiakuivain hygieenisenä. Se on helppo
kiinnittää seinään tarralla, ja se pitää
varret tiukasti paikoillaan. Välineripustin sopii kaikille SINI-varsille ja useille
välineille.
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YKSI MOPPI kaikki kodin lattiat
Mikrokuitumoppi
kaikille lattioille

KOKEMÄELLÄ
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Terävät kulmat helpottavat
nurkkien moppausta
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Monitoimimopin uusi litteä runko takaa erinomaisen siivoustuloksen, ja se mahtuu matalienkin
kalusteiden alle. Työvälineiden vaihtaminen on helppoa pohjassa olevien kestävien koukkutarrojen ja eripaksuisille liinoille suunniteltujen liinanpitimien ansiosta. Vahva ja napakka nivel
helpottaa työskentelyä ahtaissakin tiloissa, eikä kippaa. Rungon terävät kulmat helpottavat
nurkkien moppausta, ja sen pehmustetut
reunat suojaavat kolhuilta.
Päällä jämerät
painonapit eripaksuisille
liinoille
Kuivausreuna sopii myös
roskien lakaisuun ja
toimii puskurina
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SINI Monitoimimoppi on nyt entistäkin parempi!
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Tuolinjalkakolon
ansiosta moppaus
onnistuu aivan tuolintai pöydänjalan vierestä

Ker

Pehmustetut
reunat eivät
kolhi

Kostea moppiliina
Uutuus!

Vahva ja napakka
nivel helpottaa
työskentelyä ahtaissakin
tiloissa eikä kippaa

Viimeistele
&
pyyhi pölyt

SINI-moppirunkoon
sopii 9 erilaista
moppia ja liinaa.
KIINNITÄ JA SIIVOA!
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Moppeja erilaisille
pinnoille
Valitse moppi puhdistettavan kohteen mukaan. SINI-moppiperheestä löydät oikean
välineen, oli kodissasi sitten parketti-, laminaatti-, laatta- tai muovilattia. Voit valita
kuppipuristimen kanssa käytettävän parkettimopin, kaikille pintamateriaaleille sopivan
tehomopin tai muovi- ja laattalattioille tarkoitetun lankamopin.

MOPIT
SINI-mopeissa on uusi pyöreä runko, jonka ansiosta moppi on nyt entistäkin tuuheampi.
Parkettimoppi on tarkoitettu herkkien parketti- ja puulattioiden, jalkalistojen ja portaiden pesuun. Mikrokuidusta valmistettu Tehomoppi sopii kaikille lattiapinnoille. Lankamoppi sopii kosteutta kestävien lattiapintojen, jalkalistojen, portaikkojen ja nurkkien pesuun.

Pikamoppi
Pikamoppi sopii kuiva-, kostea- ja nihkeäpyyhintään kaikille kodin pinnoille ja lattiamateriaaleille. Keveytensä ansioista se on erinomainen jalkalistojen ja kattojen
pyyhkimiseen. Pikamoppi sopii myös kodin kapeisiin ja mataliin kohteisiin.

Sinisanko
Sinisanko on 15 litran vetoinen tekninen siivousämpäri, jonka pienet
yksityiskohdat helpottavat siivouksen aikana ja säilytyksessä. Tämä täydellinen setti on varustettu sekä kuppipuristimella että ikkunanpesuväline-telineellä. Ylöslukittuvassa kahvassa on reikä varrelle sekä
paikka mopille.
Mitta-asteikko helpottaa pesuaineen annostelua
Ämpärin sisäpohjassa on kolo varrelle ja
ulkopohjassa kantourat veden kaatamiseen
Nurkissa kaatonokat
Irroitettava pidike ikkunanpesimelle ja -kuivaimelle
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Mikrokuituliinat
Mikrokuitu on tutkitusti tehokkain rasvanpoistaja, ja se
irrottaa lian ja pölyn jopa ilman puhdistusaineita. SINImikrokuituliinavalikoimasta löydät juuri oikean mikrokuituliinan niin kuiva-, nihkeä- kuin kosteapyyhintäänkin
kodin kaikille pinnoille.

Mikrokuituliina

Mikrokuitusäämiskä

Mikrokuituliina on nihkeytettynä tehokas lian
ja rasvan irrottaja ilman turhaa hankaamista.
Kuivana mikrokuituliina poistaa pölyn tehokkaasti. Liina käy niin pölyn poistamiseen kuin
kosteiden tilojenkin siivoukseen.

Mikrosäämiskän kuidut sitovat pölyn
tehokkaasti. Mikrosäämiskällä saa
puhdasta jälkeä nukkaamatta ja ilman
kiusallisia raitoja.

Tähän perustuu mikrokuidun teho:
Pölymiekka
Pölymiekalla pyyhit pölyt aivan uudella tavalla. Pölymiekalla puhdistuu kätevästi pattereiden ja kodinkoneiden välit, ilmanvaihtoventtiilit, sälekaihtimet, kaappien päälliset sekä monet muut kodin
hankalasti puhdistettavat koloset. Tuote mahtuu kapeisiin koloihin
ja sitä voi taivuttaa tarpeen mukaan.Pölymiekkaan on saatavilla
myös vaihtopäällinen.
Voit liittää Pölymiekan myös SINI-välinevarteen.
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Mikrokuitutuotteilla saa puhdasta jälkeä nopeasti, 		
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.
Kuivana mikrokuitu latautuu sähköisesti ja sitoo pölyä.
Nihkeänä se irrottaa sormenjäljet ja rasvatahrat
vaivattomasti.
Märkänä mikrokuitu irrottaa pinttyneenkin lian
ja rasvan ilman pesuaineita.
Mikrokuitu irrottaa sellaisenkin lian, mihin
tavallinen kuitu ei pysty.
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Keittiö

Tiskikaveri Uutuus!
Tiskikaveri on pöydällä säilytettävä tiskiaineen annostelija.
Käyttämällä tiskikaveria säästät
pesuainetta. Tiskikaverin käyttö on
yksinkertaista ja vaivatonta: Lisää
pesuainekippoon tiskiaineliuosta
(osa tiskiainetta ja osa vettä) lähes
täyteen. Paina kansi paikoilleen ja
tiskikaveri on käyttövalmis.
Painamalla kantta päältä
tiskiharjalla tai sienellä tiskikaveri annostelee halutun
pesuainemäärän.

SINI-keittiövalikoimasta löytyvät tehokkaat mikrokuituliinat ja imukykyiset sieniliinat keittiön joka pinnalle. Tuoteperheeseen kuuluvat myös liinanpidikkeet, tiskialtaan sihdit sekä keraamisen lieden puhdistusterä.

Liinariipus 2 kpl

Puhdistusterä

Liinariipus on kätevä apuväline keittiöliinan
ilmavaan ja nopeaan kuivatukseen. Liina pysyy hajuttomana ja hygieenisenä. Liinariipus
on suunniteltu kiinnitettäväksi keittiön astiakaapin kuivausritilään.

Puhdistusterällä poistat kiinnipalaneen ruuan
keraamiselta liedeltä ja maalitahrat lasipinnoilta.
Ergonomisesti muotoillusta kahvasta saa pitävän otteen. Terän saa tarvittaessa vaihdettua.

Talousliina rulla
1,5 m, 3 m ja 5 m

Sporttipulloharja Uutuus!
Sporttipulloharja on suunniteltu urheilujuomapullojen, maljakoiden sekä termospullojen pesemiseen.
Harjan pyöreä, pehmeä
nailonharjas ulottuu hyvin
pullon joka nurkkaan ja
puhdistaa tehokkaasti, mutta hellävaraisesti. Erinomainen myös mm. tehosekoittimen puhdistukseen.

Talousliina on erittäin imukykyinen, kestävä ja
pehmeä liina. Rullaa on saatavana kolmessa eri pituudessa, ja siinä on kätevät repäisykohdat.Liina on valmistettu puuvillasta ja
selluloosasta. Se on helppo pitää puhtaan
raikkaana.
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Nysväri Uutuus!
Nysväri on kapeiden kolojen ja rakosten puhdistamisen
täsmäharja. Sillä voi puhdistaa hanojen ympärykset ja
pesualtaiden pienet koloset. Nysväri käy myös tiski- ja
pyykinpesukoneiden tiivisteiden puhdistamiseen. Napakka harjas kestää kovankin jynssäämisen.
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SINI-astianpesuharjoissa on
vaihdettava harjasosa. Samoihin tiskiharjojen varsiin käyvät
kaikki vaihtopäät. Myös herkille astioille, pannuille ja kattiloille on kehitetty oma harjansa. SINI-tiskiharjoja on
saatavilla kauden pirteissä väreissä, jotka
tuovat iloa arjen askareisiin.

Tiskiharja vaihtopäällä

Pannu- ja parilaharja

Kierrätysmuovista valmistettu SINIvaihtopäätiskiharja on ekologinen
vaihtoehto neitseellisestä muovista
valmistetulle tiskiharjalle. Tiskiharjan varsi ja vaihtopää on valmistettu 100 % kierrätysmuovista. Ehkä
juuri sinun käyttämäsi voirasia,
ketsuppipullo tai pesuainepakkaus
on päätynyt tiskiharjan varren materiaaliksi.

Kierrätysmuovista valmistettu Pannu- ja parilaharja on valurautapannujen ja pariloiden
puhdistamiseen suunniteltu, vahvasta nailonharjaksesta valmistettu harja. Harjas on
tehokas, mutta hellävarainen, joten harjaa
voi käyttää myös pinnoitettujen paistinpannujen ja kattiloiden pesemiseen.

Vaihtopääharja
luonnonharjaksella

Blue-tiskiharja vaihtopäällä

Erittäin imukykyinen ja kestävä
ekologinen kuituliina imee nestettä
10 kertaa oman painonsa verran

Kodin kaikkien pintojen
nopeaan pyyhintään

Helppokäyttöinen uudelleen avattava
ja suljettava pakkaus

Heti käyttövalmiita ja
miellyttäviä käyttää

Kestävän liinan voi huuhdella ja
käyttää uudelleen tiskirätin tavoin

Valmistettu Suomessa
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Tiskiharjan luonnonmateriaalista valmistetut
harjakset puhdistavat hellävaraisesti. Luonnonmateriaalilla harjastettu astianpesuharja
sopii kaikille astioille, mutta se on erityisen
hellävarainen laseille, kristallille ja posliinille.

Blue-tiskiharjan kumimainen kädensija istuu
käteen, ja siitä saa pitävän otteen myös märillä käsillä. Blue-tiskiharjaan käyvät kaikki
SINI-vaihtopäät.
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Tripla-ikkunanpesin
Tripla-ikkunanpesimessä on kolme leveää pesupintaa ja ympäri kääntyvä varsi.
Pesin on aina oikeassa asennossa ja se
pesee ylhäältä alas yhdellä vedolla.

KOKEMÄELLÄ

Ikkunanpesu
SINI-ikkunanpesuvälineet takaavat kirkkaasti puhtaamman pesutuloksen. Tripla-ikkunanpesimen
kolmisivuinen muoto ja leveät pesupinnat tehostavat ikkunanpesua. Erikokoisille ikkunoille kehitetyt kuivaimet tekevät puhdasta, kirkasta ja raidatonta jälkeä yhdellä vedolla.
SINI-ikkunanpesuvälineet sopivat kaikkiin SINI-välinevarsiin, mikä helpottaa korkeiden ikkunoiden pesua.

Tripla-ikkunanpesimeen on saatavilla
helposti vaihdettava vaihtopäällinen.
Ikkunanpesin sopii kaikkiin SINI-välinevarsiin.

15 cm

29 cm

40 cm

Erikokoisia kuivaimia
Ikkunankuivain on tarkoitettu ikkuna- ja peililasien sekä muiden tasopintojen kuivaamiseen.
Kahvan hyvän muotoilun ansiosta kuivain on koko ajan oikeassa asennossa kuivattavaan
pintaan nähden. Riittävän pitkä kahva ei paina kämmenpohjaa. Kumi on kuivaimen kiskoa
pidempi, joten kuivain ei naarmuta ikkunanpieliä.

Mikrokuitu ikkuna- ja peililiina
Sinisanko on suunniteltu ikkunanpesuun.

2

1
3
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Mikrokuituisen ikkuna- ja peililiinan kaksi erilaista pintaa varmistavat puhtaan ja kirkkaan
lopputuloksen. Mikrokuituliina ei nukkaa, eikä jätä raitoja pyyhittävään pintaan.

TRIPLA-pesinsetti

Setti sisältää Tripla-ikkunanpesimen,
Ikkunankuivaimen 29 cm ja mikrokuituisen ikkuna- ja peililiinan.
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Harjat ja rikkalapiot
SINI harjalla ja rikkalapiolla saat helposti poistettua roskat lattialta. Jämerät ja kestävät SINI rikkalapiot pysyvät
tukevasti pystyssä, ja niiden taipumaton etureuna asettuu
tiiviisti lattiaa vasten. SINI lakaisuharjoissa on reilunkokoinen harjasosa sekä ergonomisesti muotoiltu ja mukavan tuntuinen kahvaosa.

Talousrikkasetti

Rikkasetti
Täydellinen joka kodin lakaisusetti. Rikkasetti sisältää
pitkävartisen lakaisuharjan ja
tukevan teräksisen rikkalapion. Työskentelyasento on hyvä
harjan kahvan ergonomisen
muotoilun ja pitkän varren
ansiosta. Rikkalapio pysyy
tukevasti pystyssä ja siinä on
tilava rikkapesä. Rikkalapion
pehmeä kumireunus helpottaa
roskien ja pölyn keräämistä,
ja sen etureunan muoto pitää
roskat ja nesteet rikassa.

KOKEMÄELLÄ
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Talousrikkasetti on kätevä pienten roskien
ja murusten poistamiseen pöydältä,
takan edustalta ja lattialta. Rikkalapion
jämäkkä etureuna helpottaa lakaisua, ja
harjan laadukkaat harjakset kestävät
käytössä.

Kannellinen rikkasetti
Kannellinen rikkasetti sisältää
pitkävartisen lakaisuharjan
ja rikkalapion, jossa on suljettava kansi. Teräksisessä
rikkalapiossa on jalkapolkimella toimiva kansi, jonka
saa taitettua rikkapesän
päälle. Kumireunalliseen, tilavaan rikkapesään on helppo
lakaista roskat.

Rikkalapion kampa
Rikkalapion kampa on mainio apu lakaisuharjan puhdistamiseen. Sahalaitaisten piikkien ansiosta lakaisuharjan
harjakset kulkeutuvat hyvin piikkien läpi. Rikkalapion kampa irrottaa harjaksista helposti roskat, pölyn, hiukset ja
eläinten karvat.
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Kylpyhuone
ja sauna
Pesutilojen ja WC:n siivoukseen tarvitaan tehokkaat, oikeanlaiset
välineet, jotka valitaan puhdistettavan pinnan mukaan. Sauna pestään SINI Laudepesurilla, jolla saa puhdistettua myös lauteiden raot.
Laattapintojen ja saumojen puhdistamiseen on tarjolla erilaisia pesimiä ja
harjoja. Kylpyhuoneen pinnat kuivataan peseytymisen jälkeen kuivaimella,
jolloin hygieniataso säilyy hyvänä.

Tuplajynssäri
Tuplajynssärissä on suorat reunat ja kalteva
harjastus, joten sillä on kätevä puhdistaa
kylpyhuoneen lattian silikonisaumat kumartelematta. Nivelletyllä harjalla on helppo
puhdistaa lauteiden ja kalusteiden alustat.
Tuplajynssärissä on ainutlaatuinen kaksoisrunko - kuuraus onnistuu myös kalustejalkojen
ympäriltä.

Laudepesuri
Laudepesuri on suunniteltu saunan lauteiden
ja pesutilojen pesemiseen. Hankaussieni
poistaa pinttyneenkin lian eikä naarmuta
puu- tai kaakelipintoja. Laudepesurilla saa
pestyä myös laudelautojen välit. Laudepesurin hankaussienen saa vaihdettua uuteen,
kun sieni on likaantunut. Laudepesuri on
suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Jynssäri
Jynssäri on näppärä väline laattasaumojen ja pienten
kolojen pesuun. Kapea ja napakka harjasosa painuu
saumaan ja irrottaa tiukankin lian. Jynssärillä puhdistat
myös pesualtaat ja pesutilojen pienet kolot. Jynssärissä on ergonominen, käteen sopiva muotoilu.
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Kaakeliharja
Kaakeliharja sopii kylpyhuoneen ja saunan lattia- ja
seinäpintojen pesuun. Harjassa on tukeva kädensija,
josta saa hyvän otteen. Kalteva harjastus ylettyy hyvin
nurkkiin ja kulmiin. Napakka harjas irrottaa lian ja
pesuainejäämät tehokkaasti laattapinnalta.
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Kuivaimet

Puhdas lattiakaivo
Lattiakaivosuodatin helpottaa kylpyhuoneen puhtaanapitoa ja estää viemärin
tukkeutumisen. Suodatin on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja.

Lattiakaivosuodatin

Lattiakaivoharja

Lattiakaivoon ja sen hajulukkoon kerääntyy helposti hiuksia ja muita roskia. Kaivon
puhdistamista helpottamaan kannattaa lattiakaivoon laittaa lattiakaivosuodatin. Se pitää
kaivon puhtaana ja bakteerit loitolla.

Pitkävartinen lattiakaivoharja
on paras väline lattiakaivon perusteelliseen puhdistamiseen.
Lattiakaivon puhdistus sujuu pitkävartisella lattiakaivoharjalla
hygieenisesti käsiä likaamatta.
Harjan kapea harjastus sopii
ahtaaseenkin paikkaan. Harjan
kärjessä on koukku lattiakaivon
kannen irrottamiseen ja sen varren päässä on irrotettava ripustin.

Miksi lattiakaivosuodatin?

Kuivaimet
Kuivaimella kuivaat kylpyhuoneen ja muiden
kosteiden tilojen lattiat ja seinät. Hyvä kuivain
on ergonominen käyttää ja kerää veden tehokkaasti. Valitse kuivain oman mieltymyksesi
ja kotisi pintamateriaalien mukaan laajasta
kuivainvalikoimastamme.
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Vesilukollinen lattiakaivo.
Vesi estää bakteerien
pääsyn sisätiloihin.

Hiusnaru toimii siltana
bakteereille.
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Suodatin kerää hiukset,
pitää kaivon puhtaana ja
bakteerit loitolla.

WC-harjat

KOKEMÄELLÄ

Hillityn tyylikäs ja käytännöllisesti muotoiltu SINI wc-harja on kätevä säilyttää
tukevassa telineessä wc-istuimen vieressä. Näin harjaa ei siivotessa tarvitse
kaivaa kaapista, vaan se on heti saatavilla.

Hiussieppari
10

0%

Hiussiepparin ansiosta hajulukko
pysyy siistinä, eivätkä viemärikaasut ja -bakteerit pääse huoneilmaan.

KIERRÄT
Y
MUOVIA S-

Asenna hiussieppari peseytymisja kodinhoitotilojen pesualtaisiin
ja kylpyammeeseen.

Piilo wc-harja

wc-harjat kierrätysmuovia

Uutuus!

Piilo wc-harjassa on hygieeninen, lukittuva
kotelo, joka avautuu helposti painamalla
harjaa kevyesti alaspäin. Reunusharjallinen
vessaharja on kotelon sisällä näkymättömissä eikä harjaa saa erilleen avaamatta koteloa. Siksi se on turvallinen valinta etenkin
lemmikki- ja lapsiperheissä.

Reunusharjallisella wc-harjalla yletyt pesemään kätevästi myös wc-istuimen reunan
alta. Pitkävartisen wc-harjan varsi, harjapää
ja kuppiosa on valmistettu 100 % kierrätysmuovista. Wc-harjaan sopii reunusharjallinen vaihtopää.

Työnnä hiussieppari altaan pohjaventtiilin
reikään. Siepparin varsi jää näkyviin venttiilin pinnalle, mikä helpottaa vaihtoa. Hoitoohje: Vaihda hiussieppari noin kuukauden
välein. Nosta sieppari pois reiästä, jolloin
harjaksiin tarttuneet hiukset seuraavat mukana. Hävitä hiussieppari kotitalousjätteen
mukana.

Hiussieppari pitää viemärin
puhtaana.
Vaihtopää WC-harjaan

Vaihtopää on helppo vaihtaa ja pakkauksessa tulee vaihtamista varten suojakäsineet
mukana!
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0%

Sini Hiussieppari
kerää hiukset
pesuvedestä ja
estää viemärin
hajulukon
tukkeutumisen.

10

Wc-harjaan voidaan vaihtaa tarvittessa vain
kulunut harjasosa. Näin vähennetään jätteen
määrää. Vaihtopää sopii reunusharjalliseen
wc-harjaan.

KIERRÄT
Y
MUOVIA S-
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Tekstiilien
puhdistus
Karvat pois matoilta
ja huonekaluilta

KIERRÄT
Y
MUOVIA S-

SINI teippiharjat ja mattoteippiharja soveltuvat
vaatteiden sekä kaikkien kodin tekstiilien puhdistukseen pölystä, hilseestä, eläinten karvoista ja muusta hienojakoisesta irtoliasta. Mattojen ja vuodevaatteiden tamppaukseen sopii parhaiten erikoisnailonista valmistettu
napakka ja kestävä SINI mattopiiska.

Miniteippiharja Uutuus!

Mattopiiska
Jäntevä ja pitkävartinen mattopiiska kestää voimakkaatkin iskut taipumatta
ja lohkeilematta. Piiskasta ei lähde tikkuja eikä
se rispaannu, joten matot
eivät vahingoitu. Tarpeeksi pitkä varsi antaa lyönnille lisää voimaa.

Miniteippiharja on käsilaukkuun
mahtuva teippirulla, jossa on
3 metriä teippiä. Pienen kokonsa ansiosta
se on myös kätevä ottaa matkalle mukaan.
Rullan saa vedettyä kotelosta ulos, jolloin kotelo toimii kahvana. Teippirullaan on saatavissa helposti vaihdettava vaihtorulla.

PESUPUSSIT

Pesupussit suojaavat arkoja vaatteita
ja asusteita pyykkikoneessa. Myös
mikrokuituisia pesimiä ja erilaisia
siivousliinoja kannattaa pestä pesukoneessa pesupussissa. Valikoimista
löytyvät myäs omat pesupussit kengille ja alusvaatteille. Kokeile pesupussia myös sukkien ja sukkahousujen
suojana koneessa.

Mattoteippiharja
KOKEMÄELLÄ

Mattoteippiharjan avulla on helppo poistaa karvat ja
roskat niin matoilta kuin huonekaluiltakin. Rullassa on
10 metriä teippiä ja valmiit viillot, joiden kohdalta käytetyn teipin saa repäistyä.
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Compact

Ted

32 cm

Forma on pyykkitelinevalikoimamme lippulaivamalli. Kun etsit tukevinta, monikäyttöisintä
ja parasta kuivaustelinettä, on Forma oikea
valinta. Formassa paksu tanko kantaa yhden
vaatteen ilman, että vaatteeseen jää laskoksia.

Ted-kuivausteline on kevyt ja se on helppo
avata sekä taittaa kasaan säilytystä varten.
Ted-telineitä on saatavana monen eri värisenä. Neo-kuivaustelineessä on runsaasti
kuivatustilaa ja jalustan tukeva rakenne minimoi kallistelua. Se taittuu pieneen tilaan ja
patentoitu ratkaisu lukitsee molemmat jalat ja
siivet, joten se on helppo säilyttää.

Pyykkinarut ja pyykkipojat
Muoviset pyykkinarut on tarkoitettu pyykin
kuivattamiseen ulkona. Niitä on saatavilla
20 ja 50 m mittaisina. Punottu pyykkinaru
on tukeva naru käytettäväksi vaikkapa ulkokuivaustelineissä. Pyykkipojat ovat tukevia ja
niiden jousiosat ruostumattomia.

Ripustettavaan kuivaustelineeseen saa kätevästi sukat ja alusvaatteet kuivumaan. Seinään kiinnitettäviä malleja ovat Säädettävä
kuivausteline ja Vedä ja ripusta- teline, jonka
narut saa kelattua telineen sisään.

9m

Sopii ahtaisiin tiloihin
Kätevä urheiluvaatteille ja pikkupyykille

Kevyt ja helposti siirreltävä
Yleisteline kaikelle pyykille

53 cm

Neo

48 c

Lenni

m

cm
176

176

18 m

18 m

Tilava ja tukeva kuivausteline
Lukittavat siivet

Paljon ripustustilaa
Lukittavat jalat ja siivet

Forma
185

m

cm

65 cm

Triple

54 c

90 cm

14 m
40

18 m

cm
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138 cm

Entry - kuivausteline oveen
Oven päälle ripustettava kuivausteline jättää lattiapinnan vapaaksi. Teline vie vähän tilaa ja on helppo
avata ja sulkea. Telineessä on myös koukut pyyhkeelle
tai kylpytakille sekä näppärä henkarinpidike. Innovatiivinen rakenne mahdollistaa koukkuihin ripustamisen
telineen ollessa auki tai kiinni. Teline lukkiutuu pystyasentoon.

cm

88 cm

Kuivaustelineet

5,5 m

89 cm

Kuivaus- ja tuuletustelineiden valikoimasta
löytyy sopiva teline eri kokoisten kotien
erilaisiin tarpeisiin. Kokoontaitettuina telineet
vievät vain vähän säilytystilaa.

54 cm

91 cm

84 cm

83 cm

Kuivaus ja
tuuletus

90 cm

Paksut ripustustangot
Irrotettavat lisäsiivekkeet

Kolme erillistä kuivaustasoa
Muunneltava teline sopii kaikelle pyykille
29

Silityslaudat
SINI-valikoimaan kuuluu laadukkaita silityslautoja
ja niihin sopivia vaihtopäällisiä. SINI-silityslaudat
on helppo avata, koota ja säilyttää.
Tarjolla on silityslautoja sekä
höyrysilitysraudoille että tavallisille
silitysraudoille.

Silityslautoja monenlaisiin
tarpeisiin

Silityslaudanpäälliset
Vaatehuollon valikoimaan kuuluu laadukkaat
silityslaudat ja niihin sopivat vaihtopäälliset.
Silityslaudanpäällistä vaihtamalla saat uudistettua silityslaudan ulkonäköä helposti. Päällisten kuosivalikoimassa on sekä klassisia
että trendikkäitä malleja. Valitse päällisen
koko ja paksuus vanhan lautasi mukaan.
Vanhan päällisen voi jättää uuden päällisen alle, joten laudalle saa siistin ilmeen
helposti.

Ballade on perinteinen, kapea lastulevylauta. Se soveltuu silittämiseen sekä tavallisella
että höyrysilitysraudalla.
Höyrysilityslautoja on useita eri malleja.
Andante-laudan korkeuden saa säädettyä
neljään eri tasoon. Silverline-höyrysilityslaudassa on portaaton korkeudensäätö, tukeva
silitysrautateline sekä johdonohjain, jonka
avulla raudan johto pysyy pois tieltä. Silityslautavalikoimaan kuuluu myös pieniin talouksiin suunniteltu Single-höyrysilityslauta.

Tempo höyrysilityslauta
Uutuus!
Ripustuskoukun avulla laudan
saa ripustettua vaatetankoon säilytykseen. Kevyt käsitellä – painaa vain 2,5 kg. Silityslaudan
höyryä läpäisevä verkko takaa
erinomaisen silitystuloksen. Näppärä lukitusmekanismi lukitsee
laudan silitysasentoon. Lauta on
helppo avata ja sulkea.

Single
höyrysilityslauta

Silverline
höyrysilityslauta
Andante
höyrysilityslauta
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Säilytystuotteet
SINI-säilytystuotteiden avulla on helppo pitää kaapit ja muut säilytystilat järjestyksessä ja toimivina.Valikoimaan kuuluu laadukkaat säilytyspussit ja lokerikot, pukupussit ja muut kodin järjestystä helpottavat tuotteet.

Säilytyspussit ja lokerikot
Säilytyspussit ja -lokerikot auttavat pitämään
tavarat järjestyksessä ja pölyttöminä. Varapeitettä voit säilyttää täkkipussissa, ja sängynaluspussiin mahtuu reilu määrä petivaatteita. Läpinäkyvästä päällysosasta näkee
pussin sisällön vetoketjua avaamatta. 10-hyllyisessä lokerikossa voit säilyttää pieniä tavaroita. Lokerikko ripustetaan koukuilla tankoon
roikkumaan.

Lajittelukassi 2 kpl
Uutuus!
Kassi sopii paperin, pahvin, metallin, lasin jne. lajitteluun. Erinomainen myös tavaroiden säilytykseen.
Lajitellut jätteet on helppo kuljettaa
lajittelupisteeseen. Voidaan käyttää erikseen tai yhdistää
neppareilla toisiinsa.
Pyyhitään puhtaaksi kostealla liinalla. Kassien
väreinä tummanharmaa
sekä valkoinen.
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Grillisuojukset

Pukupussit

Grillisuojus on kaasu- ja sähkögrilleille sopiva suojapussi. Grillisuojus on valmistettu
kestävästä, likaa ja kosteutta hylkivästä materiaalista,
joka kestää myös pakkasta.
Suojuksia on saatavissa
kolmessa koossa. Pallogrillille on oma suojuksensa.

Pukupussit suojaavat vaatteita lialta ja pölyltä vaatehuoneessa, -kaapissa tai ullakolla.
Niihin on myös kätevä pakata vaatteet siististi matkan ajaksi. Pussin voi taittaa kaksinkerroin ja laittaa roikkumaan ripustimesta.
Pukupussit on valmistettu muovitetusta polyesteristä, joten ne on helppo puhdistaa pyyhkimällä.
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Tehty opiskelijayhteistyönä Aalto-yliopiston
kanssa.Tuotteen muotoilija: Annukka Svanda

IMUKUPPIKIINNITYS

• Ei porausta, ei ruuveja
• Ei ruostu
• Sopii kosteisiin tiloihin

KULMAHYLLY

MATALA KYLPYHUONETELINE

190 x 240 x 130 mm

160 x 130 x 100 mm

90 x 150 x 80 mm

KYLPYHUONETELINE

LEVEÄ KYLPYHUONETELINE

PYYHEKOUKKU 2 KPL

160 x 130 x 150 mm

160 x 260 x 150 mm
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WC-PAPERITELINE

PYYHEKOUKKUTELINE

40 x 22 x 90 mm

Ruuviton-sarjan tuotteita voi kiinnittää kaikkien tilojen sileille pinnoille. Vedenkestävät tuotteet on helppo kiinnittää ja irrottaa
imukuppisysteeminsä ansiosta. Muoviset
korit ovat vahvaa ja helposti puhdistettavaa abs-muovia. Muovikorien kehykset,
pyyhekoukut ja WC-paperiteline on valmistettu alumiinista, eivätkä ne ruostu.

40 x 55 x 90 mm
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LÖYDÄT PARHAAT
VINKIT JA VÄLINEET

sini.fi

Liity myös KODIN SIIVOUSVINKIT
-ryhmään Facebookissa

SINITUOTE OY
Asiakaspalvelu:
Sinituote Oy
ma-pe klo 8-16
puh. +358 19 7600 200
sinituote@sinituote.fi
sini.fi

Löydät meidät myös:

