
1 
 

Majmasz Majsterek Sp.J. 
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź  NIP 726-10-11-420 

tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429 
  e-mail: majmasz@majmasz.com.pl                                              

www.majmasz.pl    www.e-majmasz.pl 

 

SZCZOTKI I ROLKI CZYSZCZĄCE DO WYROBÓW TEKSTYLNYCH 

 

 

 

 

Art. Textil Burste 

Welurowa szczotka do usuwania kurzu, pyłków, włosów, sierści 

zwierząt z odzieży itp. Część czyszcząca wykonana jest z weluru 

najwyższej jakości o wymiarach 12cm x 5,5cm. Strzałka na 

obudowie wskazuje prawidłowy kierunek czyszczenia, a 

możliwość odwrócenia części welurowej pozwala na szybką 

zmianę kierunku czyszczenia. Doskonale nadaje się do mebli 

tapicerowanych, foteli, sof itp.  

                     __________________________________________________ 

 

 Art. Milano 

Welurowa szczotka do czyszczenia odzieży , tkanin, dzianin. 

Idealne do zbierania sierści zwierząt, pyłków itp. Na wyrobach 

wełnianych, z polaru,  z flauszu itp. szczotka jednocześnie 

pozwala na układanie włosa. Strzałka na obudowie wskazuje 

prawidłowy kierunek czyszczenia, a możliwość odwrócenia 

części welurowej pozwala na  szybką zmianę kierunku 

czyszczenia. 

            _____________________________________________________ 

     

 

Art. Senso Unico 

Dwustronna włoska, welurowa szczotka do czyszczenia odzieży, 

tapicerki samochodowej i meblowej, a w przemyśle tekstylnym i 

meblowym ma doskonałe zastosowanie do czyszczenia wyrobów 

gotowych z pyłu szwalniczego, ścinek tkanin, nici i innych 

zabrudzeń tekstylnych. Doskonałym rozwiązaniem jest 

możliwość dwustronnego czyszczenia. 

________________________________________________________ 
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                                                         Art. Holiday 

Oryginalna włoska szczotka welurowa do czyszczenia odzieży, 

mebli i sprzętów tapicerowanych. Bardzo wygodna, obrotowa. 

Prezentowana szczotka jest wersją turystyczną (nie posiada 

rączki). Łatwo ją schować podczas podróży do torby 

turystycznej, w samochodzie, a nawet w kieszeń itp. 

    

____________________________________________________ 

                                             

                                                Art. Karpetta 

Welurowa szczotka z drewnianą długą rączką do usuwania kurzu, 

pyłków, włosów, sierści zwierząt oraz układania i wygładzania 

materiałów z włosem. Wydłużona, wąska część robocza zwiększa 

wydajność czyszczenia i jednocześnie umożliwia czyszczenie w 

miejscach trudno dostępnych, dodatkowym atutem jest 

ergonomiczna wygięta rękojeść z litego, lakierowanego drewna. 

Strzałka na drewnianej obudowie wskazuje prawidłowy kierunek 

czyszczenia, doskonale nadaje się do mebli tapicerowanych, 

foteli, sof itp. jak i również dywanów i wykładzin dywanowych. 

Powierzchnia czyszcząca 17,5 cm x 4 cm. 

    _________________________________________________ 

 

                                              Art. X Renna  

Super szczotka do czyszczenia skórzanej zamszowej odzieży, 

mebli i tapicerek, nadaje się również do czyszczenia nubuku. 

Zastosowanie naturalnego lateksu z drzewa kauczukowego o 

wysokiej zawartości kauczuku daje trzykrotnie większą moc niż 

syntetyczne tworzywa czyszczące. Zgodnie z instrukcją trzeba 

przed czyszczeniem zdjąć osłonę z elementu czyszczącego. 

Powierzchnia czyszcząca 11,5cm x 5cm. 

    _________________________________________________ 
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Rolki z klejem do czyszczenia mebli tapicerowanych, itp. 

Charakteryzują się wygodną rączką oraz zastosowaniem bardzo 

mocnego papieru pokrytego specjalną bardzo wytrzymałą 

substancją klejącą, która z łatwością usuwa z wyrobów 

materiałowych oraz pokrytych materiałem różnego rodzaju 

zabrudzenia min. kurz, pyłki, włosy sierść naszych milusińskich 

itp.  

 

Art. Siliconata Economica  

Rolki do użytku domowego, na szwalniach, w sklepach itp. 

Możliwość wymiany zapasowego wkładu. 

_________________________________________________ 

 

 

Art. Pulirella Strip 

Rolki z klejem perforowane w dwóch rodzajach długości 1,62m i 

3,28m. 

_________________________________________________ 

 

 

Art. Puli Pet 

 Rolka dedykowana min. dla właścicieli zwierząt futerkowych 

(koty, psy, króliki itp.), dł. rolki 8 metrów, szer.  10 

____________________________________________________ 

 

 

Art. Risparmio 

Rolki z podwyższoną odpornością na wilgotność, doskonałe do 

pralni, hoteli itp. 

____________________________________________________ 
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Rolka z klejem do czyszczenia garderoby, mebli tapicerowanych, 

itp. Charakteryzuje się wygodną rączką oraz zastosowaniem 

bardzo mocnego papieru pokrytego specjalną bardzo wytrzymałą 

substancją klejącą, która z łatwością usuwa z wyrobów 

materiałowych oraz pokrytych materiałem różnego rodzaju 

zabrudzenia np. kurz, pyłki, sierść zwierząt, łupież, włosy 

itp. Długość rolki 10 metrów, szerokość 12 cm. Wygodne 

odrywanie zużytej warstwy taśmy za pomocą ząbków na klapce 

dozującej. Łatwe w obsłudze z możliwością wymiany 

zapasowego wkładu. 

 

Art. Pulirella Super  

Warstwa klejąca ma podwyższoną odporność na zmienne 

warunki dlatego doskonale nadaje się do pralni, pralni 

chemicznych i hotelowych. 

____________________________________________________ 

 

 

Art. Pulipet MAX 

 Rolka dedykowana min. dla właścicieli zwierząt futerkowych 

(koty, psy, króliki itp.) 

____________________________________________________ 

 

 

Art. REFIL SUPER i Art. REFIL PULIPET 

Zapasowe wkłady do rolek z klejem Ricambio Pulirella i 

Ricambio Pulipet Max, wkłady łatwe do wymiany, nie odbiegają 

jakością od pierwotnej taśmy z klejem. Długość wkładu z klejem 

10m, szerokość 12cm. 

___________________________________________________ 
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