To nejlepší pro vaše domácí spotřebiče
Objevte řadu autorizovaných dealerů tam chceme nechat?

Objevte řadu produktů pro čištění
a údržbu vašich domácích spotřebičů

Zvolte si ten nejvhodnější produkt, který se
postará o vaše domácí spotřebiče a ochrání
jejich dlouhou životnost.

• Odmrazovač
chladničky i
mrazničky

• Odvápňovače pro
kávovary a varné
konvice

• Odmašťovač pro nerezové povrchy a
digestoře
• Profesionální přípravek na leštění
nerezových ploch a digestoří
• Přípravek pro indukční a keramické
varné desky
• Profesionální povrchový odmašťovač
pro různé druhy povrchů
• Odmašťovač pro trouby, rošty a grily

• Vonné granule pro vysavače
• Hygienický čisticí prostředek
pro bezsáčkové vysavače

Komplexní sortiment, vyzkoušený a doporučený předními výrobci.

• Odmašťovač pro
mikrovlnné trouby

Pravidelná údržba vašich domácích spotřebičů pomocí profesionálních produktů
vám umožní prodloužit jejich životnost a efektivitu.

• Odstraňovač
vodního kamene
3-v-1, odmašťovač a
hygienický čistič
• Hygienické čisticí
tablety pro pračky
• Koncentrovaný
parfém do pračky
100% čistá esence

• Vše v jednom detergentní
tablety pro myčky nádobí
• Leštidlo pro myčky nádobí
• Hygienické čistící tablety pro
myčky nádobí
• Osvěžovač do myčky nádobí

• Odstraňovač vodního
kamene pro žehličky

Kompletní sortiment výrobků pro péči
a údržbu všech domácích spotřebičů.
Produkty, které jsou díky profesionálnímu
složení synonymem kvality a efektivity.

ŽEHLIČKA

žehlení

35601776 - CDL 9601/1 (500 ml)
Odstraňovač vodního kamene pro žehličky
Odstraňuje usazeniny vodního kamene a zajišťuje trvalý vysoký výkon
žehličky. Doporučujeme ošetření jednou za měsíc.

CHLADNIČKY A MRAZÁKY

chlazení

35602112 - CSL7001/1 (500 ml)
Odmrazovač chladničky i mrazničky
Zlepšuje výkonnost vaší chladničky a mrazáku a snižuje spotřebu energie
způsobenou tvorbou ledu a rychle a efektivně ho rozpouští. Vhodný také
pro čelní skla automobilů.

KÁVOVARY A RYCHLOVARNÉ KONVICE

káva

35601771 - CDP6006 (6 SÁČKŮ)
Prášek pro odstranění vodního kamene z kávovarů a varných konvic
Měsíční ošetření v praktických jednorázových sáčcích pro zajištění
správného fungování vašeho kávovaru nebo konvice. Zbavte se zbytků
vodního kamene, ale také zbytků čaje a kávy, a zachovejte tak přirozenou
vůni vašich nápojů.

35602108 - CDL6001/1 (500 ml)
Tekutý prostředek pro odstranění vodního kamene z varných
konvic a kávovarů
Tekutý prostředek k zajištění správného fungování vašeho kávovaru
nebo konvice. Zbavte se zbytků vodního kamene, ale také zbytků čaje a
kávy, a zachovejte tak přirozenou vůni vašich nápojů.

PRAČKY, SUŠIČKY A MYČKY NÁDOBÍ

praní

35601768 - CDP1012 (12 SÁČKŮ)
Odstraňovač vodního kamene 3-v-1, odmašťovač a hygienický čistič
Odstraňuje usazeniny vodního kamene, čistí do hloubky a zabraňuje
vzniku plísně a nepříjemných zápachů, což prodlužuje životnost vašeho
domácího spotřebiče. Zvláště účinné v oblastech s tvrdou vodou
bohatou na vápník. Díky ošetření jednou měsíčně snižuje spotřebu
energie a zlepšuje výkon praček a myček nádobí:
12 sáčků na 12 měsíců ochrany.

35601789 - CDT1006 (6 TABLET)
Hygienické čisticí tablety pro pračky
Ideální pro čištění všech vnitřních částí pračky (buben, trubky, těsnění
dveří ...) Odstraňuje zbytkový prací prostředek, aviváž a mastnotu a
eliminuje nepříjemné zápachy a uvolňuje příjemnou vůni levandule.
Ve vodě rozpustný fóliový obal zabraňuje přímému kontaktu s pokožkou.
Doporučujeme ošetření jednou za měsíc.

35602035 - LPL1001B (Blue Wash)
35602036 - LPL1002M (Mousse Rose)
35602037 - LPL1003F (Fiori di talco).
Koncentrovaný parfém do pračky 100% čistá esence
Vonné látky se vážou na vlákna a dodávají látkám stylový nádech.
Vhodné pro všechny druhy tkanin, barev a mycích programů.
Vhodné také pro sportovní oblečení. Díky své speciální aktivní složce
zůstane oblečení voňavé po dobu až 5 týdnů. 3 vůně v nabídce

35601799 - CDT2006 (6 TABLET)
Hygienické čistící tablety pro myčky nádobí
Ideální pro čištění filtrů myček nádobí a všech vnitřních součástí
(vany, trubky, stříkací ramena, trysky ...) Odstraňuje usazeniny tuku a
zbytky mycích prostředků. Odstraňuje nepříjemné pachy a uvolňuje
příjemnou citrónovou vůni. Ve vodě rozpustný fóliový obal zabraňuje
přímému kontaktu s pokožkou.
Doporučujeme ošetření jednou za měsíc.

35602032 - LDT2030
Vše v jednom detergentní tablety pro myčky nádobí
Profesionální složení zaručuje dokonalé výsledky každého mytí a díky své
odmašťovací síle účinkuje u všech nejodolnějších druhů nečistot.
Tablety neutralizují zápachy a uvolňují čerstvou citronovou vůni.

35602034 - LDR2001
Leštidlo pro myčky nádobí
Zajišťuje mimořádný lesk
sklenic a nádobí. Chrání
před skvrnami a pruhy a
zajišťuje rychlejší schnutí.

35601775 - CPO2002 (2 KUSY)
Osvěžovače pro myčky nádobí
Uvolňuje příjemnou citrusovou vůni
při každém praní. Dva esenciální oleje
se dvěma přírodními aromaty: limeta a
červený pomeranč. Působí až na 100 mytí.

TROUBY, MIKROVLNNÉ TROUBY, ODPAŘOVAČE A SPORÁKY

vaření

35602111- CSL3701/1 (500 ml)
Odmašťovač pro trouby, rošty a grily
Díky profesionálnímu složení účinně odstraňuje nečistoty a mastnoty.

35601782 - CSL8001 (500 ml)
Odmašťovač pro mikrovlnné trouby
Produkt speciálně navržený pro čištění vnitřku mikrovlnné trouby.
Odstraňuje usazeniny a nepříjemné pachy.

35602116- CSC3801/1 (500 ml)
Profesionální přípravek na leštění nerezových ploch a digestoří
Speciální krém, který odstraňuje šmouhy a otisky prstů, zanechává
povrchy z nerezavějící oceli lesklé a jasné.

35602115 - CSL3801/1 (500 ml)
Odmašťovač pro nerezové povrchy a digestoře
Odstraňuje tvrdé oleje a tuky a chrání kovové povrchy.
Bez skvrn a šmouh.

35602110- CSL3000/1 (500 ml)
Profesionální povrchový odmašťovač pro různé druhy povrchu
Odmasťuje, hygienicky čistí a odstraňuje odolné skvrny z omyvatelných
povrchů, jako jsou plasty, dřevo, lak, sklo, zrcadla, televizní obrazovky,
obrazovky počítačů a mobilních telefonů a kovové povrchy.
Dobře působí také na skvrny od inkoustu. Je ideálním parťákem v boji
proti každodenním nečistotám a špíně.

35601786 - CSL3805 (500 ml)
Přípravek pro indukční a keramické varné desky
Rychle a efektivně odstraňuje nečistoty, špínu, mastnotu a skvrny.
Bez skvrn a šmouh.

VYSAVAČ

vysávání

35602118 - CSL9001/1 (500 ml)
Hygienický čisticí prostředek pro bezsáčkové vysavače
Hygienicky a do hloubky čistí prachové části vysavače a chrání tak proti
roztočům a alergenům. Je také ideální pro čištění odpadkových košů.
Uvolňuje příjemnou vůni mentolu.

35601788 - CP09004 (4 SÁČKY)
Vonné granule pro vysavače
100% přírodní a určené k vysávání, účinně
odstraňují nepříjemné pachy a při vysávání uvolňují příjemnou vůni
levandule.

