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Sklep Prosperito w Oławie jest legalnie działającym przedsiębiorstwem od 2017 r. Wystawiamy faktury,
realizujemy przesyłki pobraniowe, dowozimy towar w okolicach Oławy. Większość produktów posiadamy we
własnym magazynie (stan magazynu jest widoczny przy każdym produkcie na stronie www) i te produkty
wysyłamy od razu, pozostałe oferowane produkty wysyłane są w czasie 2-5 dni roboczych. Oferujemy szeroką
i stale rosnącą ofertę środków do mycia i sprzątania firm Voigt, Enzim, Dolphin, Eilfix, Agachem, Aleco,
Wepa. Sklep internetowy Prosperito posiada w ofercie profesjonalne środki czystości do mycia i sprzątania,
chemię przemysłową i gospodarczą. Do nabycia między innymi pasta BHP do mycia rąk, mydło w płynie,
krem, żel, płyny do mycia rąk i całego ciała, płyny do dezynfekcji powierzchni i narzędzi kosmetycznych,
odświeżacze powietrza, środki do mycia łazienek, sanitariatów i kabin prysznicowych a także podłóg z paneli,
drewnianych, lastryko, kamienia, płytek ceramicznych, klinkieru; środki do usuwania przypaleń z piekarnika,
garnków, grila, odkamieniacze i wiele innych kategorii środków niezbędnych w każdym domu, zakładzie
przemysłowym i warsztacie. W ofercie posiadamy wyspecjalizowane linie produktów ekologicznych oraz
przeznaczonych specjalnie dla hoteli i gastronomii, spełniające wymagania HACCP. Dla turystów
caravaningowych, autobusów i łodzi oraz osób korzystających z wc turystycznych na ogródkach działkowych
oferujemy płyny do toalet turystycznych, przenośnych zarówno do zbiornika i spłuczki oraz rozpuszczalny
papier toaletowy. Stale pracujemy nad jakością i szybkością obsługi zamówień. Podejmujemy współpracę z
firmami sprzątającymi. Zapraszamy do kontaktu i zakupów.
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