Túi than hoạt tính

GIÁ than hoạt tính BỘT 7000-15000/tấn

THAN HOẠT TÍNH DẠNG VIÊN PHÂN CHUỘT
Dạng viên hình trụ 2-4mm

Bao 25kg

Gía lẻ 9000-15000/
số lượng tấn

tùy theo đơn đặt hàng
(Đại lý GIÁ THỎA THUẬN)

Phương Nam 090 997 8088
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Túi than hoạt tính

THAN HOẠT TÍNH DẠNG MIẾNG TRE KHỬ MÙI TRONG
PHÒNG KÍN
+ CHỈ CÓ LOẠI THAN HOẠT TÍNH TRE DẠNG MIẾNG THÔNG ĐIỆN

+ THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT 4X8 MECK HẠT GỖ 4X8 THÔNG ĐIỆN

THỰC SỰ CÓ KHẢ NĂNG KHỬ MÙI TRONG TỰ NHIÊN

YÊU CẦU THỬ THAN CÓ ĐIỆN TRƯỚC KHI MUA

CÁCH TỰ LÀM TÚI THAN HOẠT TÍNH KHỬ MÙI TRONG PHÒNG KÍN

Để được giá thành rẻ và sử dụng được nhiều chỗ trong nhà ta tự

mua hoặc thuê may một số kích cỡ túi cho phù hợp

Mua than kg về bỏ vào túi hoặc có thể để vào cốc, ly , chậu nhỏ
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Túi than hoạt tính

rồi đặt vào những nơi ẩm thấp và thường phát sinh mùi hôi

Giá trên thị trường trung bình 70 ngàn / 1 túi chỉ có 500gr nếu ta

mua 1 kg than rời sẽ chỉ mất 45-65000 đ tùy số lượng.

Than Hoạt Tính tre và gỗ thông điện khử độc, khử mùi tốt nhất được bán lẻ và sỉ tại
website : SanXuatThanHoatTinh.com

Sử dụng than hoạt tính để bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe !

Công dụng :Than hoạt tính - Khử độc, khử mùi giúp không khí trong sạch

Tác dụng : Lọc không khí, khử mùi hôi trong xe hơi, Tủ lạnh, tủ quần áo....giúp
không khí trong sạch, Chống nguy cơ bị nhiễm

khuẩn, ngăn giảm tia đất và điện từ .

(Đại lý GIÁ THỎA THUẬN) ĐT: 090 997 8088
ạt
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