
ČISTENIE | HYGIENA



Máme viac ako 25 ročné skúsenosti s výrobou 
a dodávaním kvalitných výrobkov v oblasti 

domácej a fi remnej hygieny a čistoty.

Vlastná výroba na Slovensku

Cenovo výhodné

Flexibilita výroby a dodania

Prečo spolupracovať s nami?
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UMÝVANIE RIADU
SAPONÁTY

Prípravok s príjemnou citrónovou vôňou 
a gélovou konzistenciou na umývanie sil-
ne znečistených riadov. Bez problémov 
odstraňuje aj zaschnutú nečistotu, má 
vysoký mycí účinok so súčasnou tvor-
bou bohatej peny a šetrným účinkom na 
pokožku.

Prípravok s príjemnou citrónovou vôňou 
na umývanie riadu v gélovej konzistencii 
s dobrým čistiacim účinkom a dobrou 
penivosťou.

5 l500 ml 1 l

MIRROR DELUX

MIRROR EKONOMIK

citrón:
broskyňa:

5 l500 ml 1 l

Prípravok na umývanie riadu s vôňou 
citrónu a broskyne. Odstraňuje z  riadu 
nečistoty a zanecháva ho lesklý.

KATKA

5 l500 ml 1 l



UMÝVANIE RIADU
PRÁŠKY

Práškový čistiaci prípravok s vôňou cit-
rónu určený na čistenie glazovaných 
a smaltovaných povrchov (sporáky, riad, 
obkladačky, vane, umývadlá, hygienické 
zariadenia). 

Práškový čistiaci prípravok určený na 
čistenie glazovaných a smaltovaných po-
vrchov (sporáky, riad, obkladačky, vane, 
umývadlá, hygienické zariadenia).

Vysokoúčinný krémový čistiaci prípravok 
na čistenie všetkých keramických, po-
chrómovaných, smaltových a iných po-
vrchov (sporáky, umývadlá, obkladačky 
riad a pod.).

CIPRO

VANKA

CIPRO CREAM
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600 g 5 kg

5 kg500 g400 g

500 g400 g

4 



ČISTENIE KÚPEĽNÍ, 
KUCHYNE A TOALIET

Kvapalný ekologický prípravok na čiste-
nie hygienických zariadení, odstraňova-
nie hrdze a vodného kameňa (dlaždice, 
umývadlá, WC misy, vodovodné armatú-
ry a pod.) na báze kyseliny citrónovej.

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na 
odstraňovanie hrdze, vodného kame-
ňa a zaschnutých nečistôt, vhodný na 
aplikáciu sanitárnej keramiky (WC misy, 
dlaždice, umývadlá, bazény, vodovodné 
armatúry a pod.).

DEXA

CIPRO WC GEL

Účinný prípravok na odstraňovanie hr-
dze a vodného kameňa v rôznych apli-
káciach (sanitárna keramika - umývad-
lá, WC, dlaždice, vodovodné armatúry 
a pod.).

SENZI

750 ml750 ml 5 l

500 g 5 kg450 g

750 g

500 ml



ČISTENIE 
A UMÝVANIE PODLÁH

Saponátový prípravok zanechávajúci 
v priestore dlhodobo príjemnú kvetino-
vú vôňu, s výraznou penivosťou, s veľmi 
dobrou čistiacou  účinnosťou, vhodný na 
umývanie podláh, dlaždíc, schodov, dre-
vených povrchov a pod. Po umytí budete 
mať priestor nádherne pre-
voňaný. Výrobok obsahuje 
zvýšené množstvo parfému.

Saponátový prípravok s výraznou penivos-
ťou, vôňou jarných kvetov a veľmi dobrou 
čistiacou účinnosťou. Je vhodný na umý-
vanie podláh, dlaždíc, schodov, drevených 
povrchov a pod. 

Prípravok na umývanie podláh, dlaždíc, 
schodov, drevených povrchov a pod. 
s charakteristickou kvetinovou vôňou 
a čerstvou vôňou lesa.

UNILESK INTENSIVE

UNILESK

RAJÓN
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1 l 5 l

1 l 5 l500 ml

1 l 5 l
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500 ml



DEZINFEKCIA POVRCHOV

Chlórový dezinfekčný prípravok, odstra-
ňuje pachy, odfarbuje, bieli textílie a dre-
vo, dezinfi kuje vodu, bazény a studne.
Dezi Prim proti plesni účinne odstraňuje 
všetky druhy plesní. Používajte biocídne 
výrobky bezpečne. 
Pred použitím si 
pozorne prečítajte 
návod na použitie.

Univerzálny čistiaci prostriedok s  de-
zinfekčnou prísadou. Použitie pri čistení 
a dezinfekcií podláh v domácnostiach, 
v zdravotníctve, aj v sanitárnych zaria-
deniach.

DEZI PRIM

LESK

Vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný pro-
striedok so širokým spektrom účinku. 
Použitie pri čistení a dezinfekcií podláh, 
stien, obkladačiek, sanitárnych zariadení 
v potravinárstve, reštauráciach, školských 
jedálňach a pod.

DEXA DEZI

750 g 5 kg

1 l 5 l

500 ml 1 l 5 l

Používajte biocídne výrobky 
bezpečne. Pred použitím si 
pozorne prečítajte návod na 
použitie.



UMÝVANIE OKIEN

Čistiaci prostriedok s vôňou citrusu rých-
lo odstráni špinu z  vašich okien, skiel 
a zrkadiel bez zanechania šmúh. Vhodný 
aj na dolešťovanie povrchov, ktoré zná-
šajú ošetrenie alkoholovými čistiacimi 
prípravkami.

LUSK
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500 ml 5 l440 ml 500 ml



RÔZNE

Avivážny prostriedok s vôňou fresh, oce-
anic, peach na textílie, ktorým dodávajú 
príjemnú vôňu a hebkosť. Textílie sa po 
jej použití krásne prevoňajú, budú mäkké 
a ľahšie žehlitelné.

Apretačný prípravok s charakteristic-
kou prírodnou vôňou na prádlo, textílie 
a záclony.

AVIVÁŽ VÍLA

ŠKROB KLASIK

Demineralizovaná voda pre technické úče-
ly. Používa sa v rôznych strojoch a prístro-
joch, ktoré vyžadujú maximálne čistú vodu 
bez minerálov a vodivosti el. prúdu. Tiež sa 
používa v automobiloch.

DEMINERELIZOVANÁ
VODA

fresh:
oceanic:

peach:
1 l 5 l

5 kg

1 l 2 l 3 l 5 l

500 g 5 kg



HYGIENAHYGIENAHYGIENAHYGIENAHYGIENA

Prípravok sa používa na čistenie pev-
ných povrchov s cieľom odstrániť nečis-
toty, usadeniny vodného kameňa a hrdze 
hlavne z dopravných prostriedkov. Je vy-
váženou zmesou aniónových tenzidov, 
neiónových emulgátorov a zmáčadiel, 
polyglykolov, alkoholov a anorganických 
kyselín. Prípravok je vhodný predovšet-
kým na emailové povrchy, sklo, bezpeč-
nostné sklo, gumu, hliník a fólie.

DETRI S2

5 kg



ČISTIACE PASTY NA RUKY

Je určená na odstránenie stredne až 
vysoko odolných nečistôt ako sú oleje, 
mazivá, veľké znečistenie rúk, vhodná 
pre profesionálov (automobilky, stro-
járne, železnice, automobilová doprava, 
technické služby, ťažký priemysel). 
Výhody:
•  jemné, ale účinné plnivo, 
 ktoré šetrne pôsobí na pokožku rúk
•  spĺňa zdravotné požiadavky
•  vysoká mycia schopnosť 
 a príjemná vôňa citrusov
•  nezapcháva odpadové potrubie 
•  nižšia spotreba tekutej pasty 
   o asi 40 % oproti klasickej paste 

Nová generácia tekutej pasty s veľmi 
silným čistiacim účinkom. Jej gelovitá 
konzistancia s množstvom mikrogranúl 
zaručí odstránenie aj tých najväčších ne-
čistôt ako sú oleje, mazivá a mastnota. 
Je vhodná na použitie v autoservisoch, 
dielňach a kovopriemysle. Obsahuje ešte 
väčšie množstvo účinných látok ako 
EFEKT PASTA LIQUID, čím garantuje do-
konalé čistiace schopnosti.

EFEKT PASTA LIQUID

EFEKT PASTA INDUSTRY

300 g200 g 5 l5 l5 l450 g450 g

5 l 5 l1 kg



Mycia pasta s penivým účinkom na silne 
znečistené ruky. Obsahuje kozmetický 
olej, ktorý priaznivo pôsobí na pokožku. 
Účinne odstraňuje nečistoty, olej, mazivá 
a pod. z pokožky. Pre intenzívne mycie 
vlastnosti je vhodná pre profesionálov  
(automobilový priemysel, 
strojníci, mechanici).

Mycia pasta na ruky, vhodná na silne 
znečistené ruky. Účinne odstraňuje ne-
čistoty a po umytí zostane pokožka heb-
ká a svieža.

Mycia pasta na ruky, šetrná k pokožke. 
Pasta je vhodná pre použitie v priemysle 
i v domácnosti na umývanie znečiste-
ných rúk. Účinne odstraňuje nečistoty 
a je šetrná k pokožke.

EFEKT PROFESIONÁL

EFEKT EXTRA

EKO PASTA
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500 g 5 kg5 kg

500 g 5 kg

500 g 5 kg400 g



MYDLÁ A ŠAMPÓNY

Jemné tekuté mydlo, ktoré odstraňuje 
bežné až stredné znečistenie. Pokožka 
je po umytí jemná a vláčna. Zanecháva 
príjemnú sviežu kvetinovú vôňu.

Kombinuje spoľahlivú antibakteriálnu 
ochranu s príjemnou kvetinovou vôňou, 
účinne umyje a nevysušuje pokožku, 
zanecháva pokožku rúk čistú, jemnú 
a zdravú. Vyrába sa aj v neparfémovanej 
forme.

Jemné krémové tekuté mydlo žltej per-
leťovej farby s vôňou medu a mlieka. 
Pokožku šetrne umyje a obsiahnuté 
hydratačné zložky ju zanechajú vláčnu 
a hebkú. 

BALNEO FRESH

BALNEO ANTI

BALNEO MED A MLIEKO

5 l1 l500 ml 500 ml

5 l500 ml 1 l

5 l500 ml 5 l1 l

5 l



Sprchový gél je určený k dennej hygiene 
a starostlivosti o pokožku tela. Má jemne 
penivé zloženie, ktoré pokožku šetrne, 
ale dôkladne čistí, zanecháva ju hebkú 
a príjemnú na dotyk.

Je určené do penových dávkovačov, 
vhodné na každodennú hygienu rúk. 
Jemná pena zanecháva pokožku čistú, 
sviežu a  vďaka optimálnemu pH hebkú 
a príjemnú na dotyk.

Je vhodný na mastné vlasy. Dôklad-
ne umýva vlasy a pokožku hlavy, je pH 
neutrálny. Stimuluje bunky na pokožke 
hlavy, priaznivo pôsobí na korienky vla-
sov, posilňuje ich a obmedzuje ich vypa-
dávanie.

BALNEO SHOWER GEL

BALNEO MYDLO
do penových dávkovačov

ŠAMPÓN BALNEO
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5 l

5 l

200 ml

žihľava:

1 l

1 l

500 ml

500 ml




