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kód název popis pH dávkování balení Kč bez DPH Kč vč. DPH

Přípravky pro profesionální čištění 

01.003 9,4 1 - 3% 10 l 479,00 575

01.001 9,4 0,5 - 3% 10 l 454,00 545

01.002 11,8 1 - 10% 10 l 495,00 594

Přípravky pro kombinované čištění a údržbu

02.001 7,2 1 - 2% 10 l 483,00 580

02.003 8,5 2 - 3% 10 l 475,00 570

Přípravky pro speciální čištění

04.001 9,5 2 - 5% 10 l 459,00 551

04.002 11,8 2 - 5% 10 l 549,00 659

04.003 12,5 5 - 20% 10 l 665,00 798

04.004 13,5 0,5 - 10% 10 l 925,00

03.001 2,5 2 - 10% 10 l 549,00 659

Přípravky pro čištění koberců

08.002 7,5 1 - 2% 10 l 534,00 641

08.001 7,5 2 - 3% 10 l 504,00 605

08.006 6 5 - 10% 10 l 930,00

UNIVERZAL
univerzální čistič

neutrální nepěnivý čistič se svěží vůní
vhodný do strojů i pro ruční mytí (stoly, nábytek, podlahy aj.)

AUTOMAT
čistič do automatů

nepěnivý čistič pro údržbu vodě odolných povrchů
zvláště vhodný pro strojní čištění

KRAFT
silný čistič do automatů

nepěnivý vysoce účinný antikorozní čistič do průmyslu
vhodný do mycích a vysokotlakých strojů i pro ruční mytí

ECOFLOOR fresh
3 v 1 

nepěnivý čistič se svěží vůní, zanechává lesklý film
vhodný do strojů i na stírání mopem (podlahy)

ALKODOR
čistič na lesklé povrchy

nepěnivý čistič určen pro lesklé povrchy, nezanechává stopy po kapkách 
vhodný do strojů i na stírání mopem

OLINET
odstraňovač oleje a tuků

nepěnivý čistič na odstraňování mastnoty v potravinářství, strojírenství aj.
vhodný do mycích automatů i pro ruční čištění

GRUND
odstraňovač vosků a nečistot

aktivní přípravek se zvýšenou účinností na silně znečištěné podlahy
i k odstraňování podlahových nátěrů, vhodný do strojů

50 FET antikorozní
silný odstraňovač oleje a tuku

speciální čistič na odstraňování mastnoty v potravinářství, strojírenství aj.
přípravek nepůsobí korozi povrchů

DIRT-EX
silný čistič do průmyslu

extra silný čistič, odstraňuje rychle silné usazeniny špíny, tuku a oleje, 
starých lepidel aj.; k ruční i strojní aplikaci (drhnoucí i vysokotlaké stroje) 1 110

SANITAR
odvápňovač

sanitární koncentrát, odstraňuje vápenné povlaky a dezodoruje
vhodný pro ruční mytí i případné strojní použití

FLEK
předčistič na koberce

nepěnivý přípravek na skvrny a silně zněčištěné koberce
vhodný ke sprejové aplikaci i do strojů

TAPI
hlavní čistič na koberce

nepěnivý přípravek na extrakční čištění s příjemnou parfemací
zejména vhodný do extraktorů

Šampón TAPI 
pěnivý čistič na koberce

koncetrovaný šampón na koberce a čalounění, vytváří stabilní pěnu
vhodný do kotoučových strojů 1 116
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08.005 7 N 4 kg 441,00 529

08.004 N 250 ml 144,00 173

Přípravky na dřevěné podlahy

07.001 - 5 l 652,00 782

07.002 N 5 l 652,00 782

Přípravky pro speciální aplikace

08.003 7,5 - 5 l 279,00 335

05.001 - 5 kg

05.002 N 600 g 29,00 35

TAPI 3000
prášek na čištění koberců

příjemně parfemovaný prášek na čištění koberců
po čištění není třeba koberec vysoušet, strojní popř. i ruční aplikace

GUMEX
odstraňovač žvýkaček

speciální odstraňovač žvýkaček
ruční aplikace

SOLCIR
tekutý vosk

tvrdý vosk v tekuté formě, čistí a udržuje dřevěné a korkové podlahy a
linolea, tvoří vysoce lesklý povlak, dobrá leštitelnost

PARKET-OLEJ
olej na dřevěné podlahy

olej na dřevěné podlahy, optimální ochrana nenatřených podlah
chrání a udržuje, leštitelný

ODPĚŇOVAČ
srážeč pěny

zamezuje tvorbě pěny v nádržích mycích strojů, extraktorů a vysavačů

CRISTALO
prášek na krystalizaci mramoru

speciální prášek ke krystalizaci mramoru a všech kamenných podlah,
které obsahují vápenec, např. travertin, teraco, vysoký trvanlivý lesk 2 590,00 3 108

ABRAK
tekutý písek

aktivní čisticí pasta na voděodolné podlahy a povrchy
pro použití v průmyslu i domácnosti; strojní i ruční aplikace


