
       Keittiö ja yleispinnat:

Serla Talouspaperi
• Serla Talouspaperi on imukykyinen, vahva ja pehmeä paperi  
 kaikkiin arjen sotkuihin.
• Perinteistä kokoarkkia on saatavilla 4 ja 16 rullan pakkauksissa.
• Näppärää puoliarkkia on saatavilla 3 ja 8 rullan pakkauksissa.

Serla Kätevä – taiteltu talouspaperiarkki
• Kätevä talouspaperiarkki on nimensä mukaisesti kätevä ja  
 nopea apu kaikkeen pyyhkimiseen. 
• Pakkauksessa on kätevästi 2,5 talouspaperirullaa vastaava  
 määrä paperia. 
• Arkit on helppo ottaa pakkauksesta yhdellä kädellä ilman  
 sotkua, vaikka toinen käsi olisi kiinni esimerkiksi ruoanlaitossa,  
 siivouksessa tai leipomisessa.
• Serla Kätevä -arkit ovat näppäriä esimerkiksi ruokapöydässä,  
 veneillessä, autossa, piha- ja puhdistustöissä sekä grillatessa.
• Saatavilla yksittäispakkauksina ja 8 pakkauksen säkeissä.

       Ruokapöytä:

Serla Design kuvioitu talouspaperi
• Serla Design talouspaperi piristää ja kaunistaa arjen ruokahetket. 
• Sesongeittain vaihtuva design, tämän syksyn Serla Design -paperin  
 kuviona on kauniin harmoninen Origami, jonka on suunnitellut Aalto  
 Yliopiston PatternLab -maisteriohjelmassa opiskeleva Katja Juntunen.
• Saatavilla 4 ja 16 rullan pakkauksissa.

       Kylpyhuone:

Serla Lasi & Peili Siivousliina
• Lasi & Peili Siivousliina on erinomainen apuri peilien, ikkunoiden ja  
 muiden kiiltävien pintojen puhdistuksessa, ja se sopii erinomaisesti  
 myös kaikkeen muuhunkin siivoukseen ison arkkikokonsa ansiosta.
• Paperi on nukkaamaton ja pysyy lujana myös kostuessaan.
• Käytetyt arkit voi heittää bioroskikseen.
• Saatavilla 2 rullan pakkauksissa.

Serla Kostea Siivousliina
• Serla Kostea Siivousliina on suunniteltu viikkosiivousten välillä  
 tapahtuvaan nopeaan siistimiseen kotona, ja se on kätevä  
 myös vaikkapa autossa tai veneessä.
• Se sopii niin tahrojen putsaamiseen, pölyn pyyhkimiseen,  
 pintojen kiillottamiseen kuin keittiön ja wc:n pikakohennukseen –  
 kaikille pinnoille, joita voi pyyhkiä kostella.
• Käytetyt liinat voi heittää bioroskikseen.

       Korjaus ja puhdistus:

Serla XXL Paperipyyhe
• XXL Paperipyyhe on erinomainen esimerkiksi autotallin sotkuisiin  
 töihin, puutarhaan, terassille ja kaikkialle, missä likaiset työt vaativat  
 runsaasti paperia.
• Paperipyyhe on kaksinkertainen, vahva ja erittäin riittoisa: yhdessä  
 rullassa on noin kuuden tavallisen talouspyyherullan verran paperia. 
• XXL-rullaa voi käyttää tavallisen talouspaperirullan tapaan tai  
 vetäistä paperin suoraan rullan keskeltä.

Serla Käsipyyhe
• Serla Käsipyyhe on kaksinkertainen, kierrätyskuidusta valmistettu  
 käsipyyhe, jolla käsien kuivaaminen onnistuu hygieenisesti.
• Keltainen, taitettu käsipyyhe on valmistettu Suomessa.  
 Yhdessä pakkauksessa on 100 arkkia.


