ÚKLIDOVÉ CHEMIE

VERDE ECO Attivo
Sgrassatore
750 ml; 5 kg

Extra silný odmašťovač s citrusovým aroma.
Nepostradatelný pro důkladné čištění ploch
v kuchyni.

VERDE ECO Bagno
750 ml

Účinný prostředek pro úklid koupelen a sanity.
Působí proti vodnímu kameni a usazeninám.

VERDE ECO
Disincrostante
1l

Odstraňovač vodního kamene a usazenin a
odmašťovač v jednom na základě kyseliny.
Vhodný pro všechny odolné povrchy.

VERDE ECO
Pavimenti 5C
1l

Super-koncentrovaný prostředek na denní
údržbu podlah. Ředění 25 ml na 10 l vody.
Vhodný na všechny omyvatelné podlahy.

VERDE ECO Piatti
1 l; 5 l

Jemný prostředek pro ruční mytí nádobí
s trojnásobnou koncentrací oproti běžným
prostředkům a příjemnou citrusovou vůní.

VERDE ECO Floor
5l

Koncentrovaný prostředek pro údržbu podlah.
Bez nutnosti oplachování po použití.

VERDE ECO Vetri e
Spolvero
750 ml

Čistič skel, zrcadel, oken a všech omyvatelných
povrchů. Rychle schne a nezanechává šmouhy.
S příjemným aroma.

VERDE ECO WC
750 ml

Gelový čistič WC mísy a sanity pro důkladnou
očistu toalet. Hrdlo lahve umožňuje pohodlné
použití.

MYTÍ NÁDOBÍ
ARGONIT Piatti
5 kg

Prostředek pro mytí nádobí s antibakteriálními
účinky a trojnásobnou koncentrací. Šetrný
k pokožce. Neředěný desinfikuje houby a utěrky.

MAX LEMON
5 kg

Jemný, ekonomický prostředek pro ruční mytí
nádobí s výraznou citrónovou vůní. Účinně
odmašťuje. Šetrný k pokožce.
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TERGONIT HW 50
12 kg

Koncentrovaný alkalický tekutý prostředek pro
profesionální myčky nádobí. Ideální pro použití
s tvrdou a velmi tvrdou vodou.

TERGONIT Rinse
10 kg

Koncentrovaný leštící prostředek pro
profesionální myčky nádobí s kyselým PH.
Zajišťuje rychlé schnutí a vysoký lesk bez
šmouh.

PÉČE O PODLAHY
ARGONIT Acid
6 kg

Žíravý čistič speciálně vyvinutý pro odstranění
veškerých známek znečištění z povrchů
odolných vůči kyselině. Ideální pro bazénové
prostory.

ARGONIT Total
5 kg

Parfémovaný čistič na velmi špinavé povrchy
(hotely, školy, benzínové stanice). Nezanechává
stopy a není nutné povrch oplachovat.

EXPERT Agrumato 5C
1l

Vysoce koncentrovaný denní podlahový čistič
s velmi intenzivní vůní citrusů. Vhodný pro
všechny omyvatelné povrchy, i voskované.

EXPERT Floreale 5C
1l

Vysoce koncentrovaný denní podlahový čistič
s intenzivní květinovou vůní. Vhodný pro
všechny omyvatelné povrchy, i voskované.

EXPERT Clean Fruit
5 kg

Univerzální podlahový čistič pro každodenní
použití. Zanechává po sobě dlouhotrvající
příjemnou ovocnou vůni.

FAT PLUS
5,7 kg

Alkalický super-odmašťující čistič určený pro
odstranění živočišných i rostlinných tuků ze
všech povrchů. Ideální do kuchyní a restaurací.

ARGONIT P 1000
5 kg

Nepěnivý, super-odmašťující detergent
s rozpouštědly na minerální špínu. Skvělý pro
podlahy v dílnách, servisech a podobně.

ARGONIT P 3000
6 kg

Vysoce alkalický odmašťující čistič bez zápachu
určený pro odstraňovaní nečistot z velmi
vytížených podlah. Ideální pro odstraňování
šmouh a skvrn.
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ARGONIT P 4000
5 kg

Nepěnivý alkalický odmašťující čistič bez
zápachu. Doporučený pro extrémně znečištěné
povrchy k odstranění organických i minerálních
nečistot.

ARGONIT Decera
5 kg

Koncentrovaný prostředek pro rychlé
odstranění vrstvy podlahového vosku ze všech
typů umělých povrchů. Může být použitý spolu s
kartáčovým strojem. Nevhodné na dřevo.

MD EXPERT
Agrumato
80 kapslí

Denní podlahový čistič v praktických
předpřipravených rozpustných kapslích.
Zajišťuje,
že je použito pouze nutné množství
koncentrátu.

ARGONIT Parquet
5 kg

Jemný detergent pro každodenní údržbu
lakovaných i přírodních dřevěných podlah. Díky
obsahu přírodních mýdel a lanolínu zároveň
povrch ošetřuje.

SPECIÁLNÍ A UNIVERZÁLNÍ ČISTIČE
ARGONIT AF/2
750 ml

Gastronomický čistič s desinfekčními účinky.
Vhodný na čištění a odmaštění veškerých
povrchů a vybavení. Bez parfemace a barviv.

ARGONIT Bagno
Fresh
750 ml

Koupelnový čistič k přímému použití.
Odstraňuje vodní kámen, usazeniny i nečistoty.
Zanechává vysoký lesk a příjemné provonění.

ARGONIT Inox
750 ml

Prostředek pro čištění a ošetřování leštěného i
kartáčovaného nerezu. Zanechává
dlouhotrvající ochranný film.

ARGONIT Metalli
250 ml

Ochranný čistící a leštící prostředek na všechny
kovové povrchy. Zanechává po sobě ochranný
film a účinně zabraňuje oxidaci.

EFFICACE Vetri
750 ml

Speciální čistič pro použití na skla, zrcadla,
okna a další omyvatelné povrchy. Lehce se
nanáší, rychle schne a zanechává po sobě
příjemnou vůni.

EFFICACE Multigen
750 ml

Univerzální čistič všech omyvatelných povrchů
se sanitačními účinky a s příjemnou vůní květin.
Vhodný pro čištění kancelářského nábytku.
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EFFICACE Mobili
750 ml

Čisticí prostředek na přírodní i lakované dřevo.
Odstraňuje prach a obsahuje přírodní vosky,
které dále chrání povrch po použití.

UNI 5 Con Alcool
750 ml

Ekonomický univerzální čisticí prostředek
s obsahem alkoholu a desinfekčními účinky.
Odmašťuje, zanechává příjemnou vůni.

NEOFORT Rapido
750 ml

Alkalický čistič se speciálním složením pro
rychlé odstranění zapečené a zatvrdlé špíny a
mastnoty z pečících ploch, grilů, pecí, filtrů a
podobně. Okamžitě rozpouští živočišný i
rostlinný tuk.

PULIVAT Con
Igienizzante
750 ml

Gelový čistič WC mísy a sanity pro důkladnou
očistu toalet s kokosovou vůní. Hrdlo lahve
umožňuje pohodlné použití. Desinfekční účinek.

PULIGEN Light
1l

Čisticí prostředek proti vodnímu kameni,
usazeninám a mastným nečistotám v koupelně.
Díky neagresivnímu složení vhodný i na kovové
a chromované povrchy.

UNI 5 EXTRA
5 kg

Jemné, extra účinné mýdlo se zvláčňujícími a
ochrannými účinky pro pokožku rukou.
Obsahuje složku s desinfekčním účinkem.
Jemně parfemováno

UNI 5 SOAP Rosa
5 kg

Ekonomické tekuté mýdlo se zvláčňujícími a
ochrannými účinky pro pokožku rukou. Ideální
pro frekventovaná místa.

MÝDLA

PROSTOROVÉ DEODORANTY
ARGONIT Refresh
750 ml

Pohlcovač pachů vhodný pro všechny prostory a
povrchy, včetně textilií. Likviduje zápach na
molekulární úrovni a šíří květinové aroma.

ARGONIT DEO
Frutti di Primavera
1L

Tekutý prostorový deodorant a čistič v jednom.
Neředěný lze použít k intenzivnímu provonění,
zanechává dlouhodobou vůni jarních květů.
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ARGONIT DEO
Freschezza Marina
1L

Tekutý prostorový deodorant a čistič v jednom.
Neředěný lze použít k intenzivnímu provonění,
zanechává dlouhodobou čerstvou vůni moře.

ARGONIT DEO
Magnolia e Mimosa
1L

Tekutý prostorový deodorant a čistič v jednom.
Neředěný lze použít k intenzivnímu provonění,
zanechává dlouhodobou vůni magnolií a
mimózy.

ARGONIT DEO
Vaniglia e Sandalo
1L

Tekutý prostorový deodorant a čistič v jednom.
Neředěný lze použít k intenzivnímu provonění,
zanechává vůni vanilky a santalového dřeva.

SUPERKONCENTRÁTY
ARGONIT AS-4
1L

Super koncentrovaný jemný detergent pro
každodenní údržbu všech typů podlah, včetně
voskovaných. Vůně magnólií a mimózy.

ARGONIT AS-10
1L

Super koncentrovaný detergent s obsahem
alkoholu pro důkladné čištění a rychlé osychání
podlah. Vynikající poměr cena / výkon.

ARGONIT AS-12
1L

Super koncentrovaný energetický odmašťovač
pro použití v náročných kuchyňských
podmínkách. Nepěnivý, vhodný na všechny
povrchy.

ARGONIT AS-21
1L

Super koncentrovaný čistič s desinfekčními
účinky. Vhodný pro všechny omyvatelné
povrchy.

ARGONIT AS-32
1L

Super koncentrovaný koupelnový čistič a
odstraňovač vodního kamene. Vhodný na
sanitu, kov i chrom. S vůní eukalyptu.

ARGONIT AS-35
1L

Super koncentrovaný prostředek na skla a
zrcadla, který zároveň čistí a účinně odmašťuje.
Lze použít i na ostatní povrchy, nezanechává
stopy.
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DOPLŇKY
LÁHEV PRO ŘEDĚNÍ
500 ml

Speciální láhev s popiskem a rozprašovačem
pro správné ředění super koncentrovaných
produktů AS-12, AS-21, AS-32 a AS-35

ROZPRAŠOVACÍ
HLAVICE

Náhradní rozprašovací hlavice pro láhve o
objemu 750 ml.

