
Kuchyně a potravinářství: 
 
 
       Puron  DA   10,00 kg                                                         
       Puron  DA   40,00 kg      
        -   prostředek   s   obsahem   aktivního   chloru   určený             
           pro   mytí  a  dezinfekci   v   potravinářském   průmyslu  
           a   zemědělství,   má  zvýšený   účinek   na   organické  
           zašpinění   a   bílkoviny 
                                             
        
        Puron  RA   13,00 kg                                                        
        Puron  RA   50,00 kg   
          -   prostředek   určený   pro  mytí   udíren,   pečících zařízení 
            a  silně  zamaštěných  ploch, vhodný zejména  pro    
            masokombináty, ale i podlahy a ostatní plochy v kuchyních 
 
  
        Purex  K   10,00 kg                                                           
        Purex  K   40,00 kg      
          -   prostředek  na  čištění  pečících  zařízení,  konvektomatů 
            a   ostatních  i nerezových   zařízení   znečištěných  
            připáleninami   potravin 
 
 
        Ralex    10,00 kg                                                                  
        Ralex    40,00 kg        

-      prostředek na podlahy pro ruční i strojní mytí, vhodný zejména na PVC, 
odstraňuje mastnotu a šmír                                             
                                                                                             

 
        Abrat   600 g       
       Tekutý písek 
 
 
Strojní mytí nádobí:       
 
                                     
        Purex ACL    13,00 kg                                                       
        Purex ACL    50,00 kg   
            -   mycí   prostředek   nepěnivý   s   obsahem   aktivního   
            chloru,  vhodný   do   myček    na    nádobí  
                                      
 
        Purex AMS   13,00 kg                                                       
        Purex AMS   50,00 kg     
          -   mycí  prostředek   nepěnivý,  vhodný   do   myček 
            na   nádobí  /omezuje   usazování   vodního   kamene/ 
 
                                    



 
        Purex O    10,00 kg                                                           
        Purex O    40,00 kg       
           -   oplachovací,  leštící  a  sušící  prostředek  do  myček  na  nádobí 
 
 
 
Ruční mytí nádobí:       
 
 
       Jel     0,50 kg                                                                         
       Jel     1,00 kg                                                                         
       Jel     5,00 kg                                                                       
       Jel   10,00 kg                                                                       
       Jel   40,00 kg         
 
       Jel je jemný saponátový prostředek pro mytí nádobí, skla a porcelánu. Jedinečná kombinace  
účinných látek umožňuje snadné mytí veškerých ploch v domácnosti. Výborně odmašťuje a po  
opláchnutí jsou plochy hygienicky čisté a lesklé.                                                        
 
       Altus Magdala citrus   5 l 
 
Účinný přípravek pro ruční mytí nádobí a úklid s vůní citronu. Dobře odstraňuje mastnotu.  
Umyté nádobí má vysoký lesk. 
 
 
Okna a skleněné plochy: 
 
 
      Cleaner  Lavo   1,00 l                                                                    
      Cleaner  Lavo   5,00 l      
      Cleaner Lavo   10,00 l                                                              
      Cleaner  Lavo  25,00 l        
       -   prostředek  na  podlahy (i plovoucí),  okna, obklady,  vany  a  WC,                                                         
           dále jako autošampon,  pro ruční mytí i do  automyček, 
           zejména  vhodný   na   mytí  oken  při  použití  okenních                      
           stěrek  /nezůstávají  šmouhy/ 
                                                   
        
       Myskal     0,50 l   s   rozprašovačem                                      
       Myskal     0,50 l                                                                    
       Myskal     5,00 l                                                                  
       Myskal   25,00 l         
  -   prostředek   na   leštění   oken   a   zrcadel                              
           /do  rozprašovačů  -  obdoba   okeny/ 
 
 
 
 
 



Podlahy:      
  
      Purex S   10,00 kg                                                                
      Purex S   40,00 kg                
     -   prostředek   na   mytí   podlah   a   povrchů   všech    
          druhů, vhodný   zejména   na   úklid   po   malování,obdoba saponu 
                          
 
      Ralex    10,00 kg                                                                  
      Ralex    40,00 kg    

- prostředek na podlahy pro ruční i strojní mytí, vhodný zejména na PVC, 
odstraňuje mastnotu a šmír                                             
                                                                                             

         
                                                            
      Altus Cleaner  Lavo   1,00 l                                                                    
      Altus Cleaner  Lavo   5,00 l      
      Altus Cleaner Lavo   10,00 l                                                              
      Altus Cleaner  Lavo  25,00 l    
         -   prostředek  na  podlahy (i plovoucí),  okna, obklady,  vany  a  WC,i                                                      
           jako autošampon,  možno   použít   i   do  automyček, 
           zejména  vhodný   na   mytí  oken  při  použití  okenních   
           stěrek  /nezůstávají  šmouhy/ 
 
 
  Altus Fialka    1 l 
     Altus Fialka    5 l 
     Altus Fialka    10 l 
     Altus Fialka    25 l 
Čistí a leští všechny druhy podlahových krytin, sklo, keramiku, porcelán, korek, přírodní mramor, 
 lakovaný a kovový nábytek, plast a další omyvatelné povrchy. Má mohutný čisticí účinek, 
 je neagresivní, dobře pěnivý a zaručuje bezchybný lesk bez následného mechanického leštění.  
Zanechává dlouhotrvající svěží vůni. 
 
 
     Altus mýdlový čistič  1 l  
     Altus mýdlový čistič  5 l 
  Altus mýdlový čistič  10 l 
  Altus mýdlový čistič  25 l 

Mycí, čisticí a leštící přípravek na šetrné mytí omyvatelných dřevěných a laminátových 
povrchů, jako jsou např. parkety, plovoucí podlahy, nábytek, dveře, rámy oken a pod. 
Zanechává lesk a svěží květinovo-dřevitou vůni, je neagresivní. 

 
 
 
 
 
 



  Terral      1,00 l                                                                      
     Terral      5,00 l                                                                    
     Terral    25,00 l       
 

- prostředek na podlahy zejména mastné, vhodný i pro povrchy více 
znečištěné, možno použít i na praní montérek                                      

 
      
 
  Koberce a čalounění 
 
strojní čištění 
 
      Purex T      0,50 kg                                                                
      Purex T    10,00 kg                                                              
      Purex T    50,00 kg        
       -   čistící   prostředek  pro   strojní   čištění    koberců   a   čalounění        
 
     Altus Koberal TM    1 l 
     Altus Koberal TM    5 l    
     Altus Koberal  TM   10 l   
     Altus Kobrtal   TM   25 l  

Koberal TM patří mezi nízkopěnivé čistící přípravky na strojní čištění koberců, nábytkových 
potahů a čalounění automobilů. Čistí běžná i intenzivní znečištění. Textilní vlákna šetří a 
chrání před poškozením. Zanechává příjemnou svěží vůni. 

 
ruční čištění 
 
     Altus Koberal      1 l 
     Altus Koberal      5 l    
     Altus Koberal     10 l   
 
Koberal je klasický pěnotvorný čistič koberců, nábytkových potahů a čalounění automobilů. Čistí veškerá 
textilní vlákna, šetří je a chrání před poškozením. Je vhodný k odstranění skvrn a silně znečištěných míst. 
Zanechává příjemnou svěží vůni. 
 
     Odstraňovač skvrn Grasshopper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociální zařízení: 
 
 
       Puron  KD   13,00 kg                                                         
       Puron  KD   50,00 kg       
          -   prostředek   s   dezinfekcí   na   odstraňování  
           vodního  kamene   a   rzi,   na   čištění  WC  
                                      
       Puron  K    13,00 kg                                                          
       Puron  K    50,00 kg        
         -   prostředek   bez   dezinfekce   na   odstraňování    
           vodního  kamene   a  rzi,   na   čištění   WC 
 
 
      Cleaner  Lavo   1,00 l                                                                    
      Cleaner  Lavo   5,00 l      
      Cleaner Lavo   10,00 l                                                              
      Cleaner  Lavo  25,00 l     
    
         -   prostředek  na  podlahy,  okna, obklady,  vany  a  WC,i                                                                         
           jako autošampon,  možno   použít   i   do  automyček, 
           zejména  vhodný   na   mytí  oken  při  použití  okenních   
           stěrek  /nezůstávají  šmouhy/ 
 
      Altus Alsan   1 l  
      Altus Alsan   5 l 
      Altus Alsan   10 l 
      Altus Alsan   25 l 

Tento výrobek patří nejen mezi čisticí přípravky, ale také dezinfikuje všechny druhy 
sanitárních zařízení – umyvadla, vany, toalety, pisoáry, aj. Odstraňuje vápenné usazeniny z 
vodovodních baterií a keramických obkladů koupelen. Odstraňuje a dezinfikuje plísňové 
usazeniny ve spárách obkladů koupelen. Vyčistí i zašlou keramickou dlažbu. 

 
 
      Larrin čistič koupelen 
      Larrin na rez a vodní kámen 500 ml (extra silný) 
      Cif Actifizz oceán na koupelny 750 ml 
      Real koupelna 500 g 
      Abrat 600 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praní: 
 
 
    Altus Peralfan  1,5 l 
    Altus Peralfan    5 l 
    Altus Peralfan    25 l      

Přípravek pro praní prádla všech materiálových složení v celém rozsahu pracích teplot a pro 
všechny typy praček. Vhodný také pro praní jemného prádla ručně i v mechanických 
pračkách. Je jemně parfémován, dobře se vymáchává a nezpůsobuje dráždění nebo alergie 
kůže. 

                   
              
     Terral      1,00 l                                                                      
     Terral      5,00 l                                                                    
     Terral    25,00 l         

- prostředek na podlahy zejména mastné, vhodný i pro povrchy více 
znečištěné, možno použít i na praní montérek                                      

 
 
     Odstraňovač skvrn Grasshopper          
 
Desinfekce:            
 
Desur 1 l 
Desur 5 l 
Koncentrovaný parfémovaný prostředek na čištění a dezinfekci ploch a předmětů 
 
Dezox  1 l 
Dezox   5 l 
Koncentrovaný prostředek na čištění a dezinfekci ploch a předmětů 
 
Guttar   1 l 
Guttar    5l 
Alkoholický prostředek pro dezinfekci ploch postřikem 

 
 
Speciální přípravky: 
 
 

       Beris  120 ml   s   rozprašovačem                                        
       Beris  500 ml   s   rozprašovačem                                      
       Beris  500 ml   náhradní  náplň      
       - na čištění korpusů počítačů, obrazovek monitorů,  
          klávesnic a umělých hmot 
     
 
       Čistič plastů interiér 250 ml 
 



 
Péče o ruce: 
 
Mycí pasty na ruce 
 
Ruto – 600 g         ¨ 
 suspenze na mytí rukou                        
 
Arco-Arioso Industrial 700 g           
Arco-Arioso Industrial   6,5 kg      
Arco-Arioso Industrial  13 kg        

Tekuté mýdlo s abrazivem na silně znečištěné ruce s odmašťovacím účinkem 
 
Krémy na ruce 
 
Isolda krém  - Hydratační                                     
                     - Měsíčková           
Arcona krém 
Silonda krém     
 
 
 
Úklidové pomůcky :      
 
                  
Beco tyč 140 cm               
 
Smeták Saalbesen 40 cm na Beco tyč 
 
Kartáč rýžový na Beco tyč 29 cm  
                                      40 cm 
Stěrka na podlahu na Beco tyč 40 cm  
 
 
 
Násada rozmýváku 35 cm            
                               45 cm            
 
Potah na rozmývák  35 cm           
                                45 cm           
    
Rozmývák kompletní  35 cm                                           
                                    45 cm                                           
 
Stěrky no okna 30 cm  
                         40 cm                      
 
Komplet smetáček a lopatka 
                                             
 



Petr na podlahu  
 
 
Mop Hobby, hůl,suché čištění 
Mop Hobby, hůl,mokré čištění 
 
Mop mikrovlákno s holí flex  
 
Švédská utěrka 
 
Tyč ALU 140 cm                            
Držák Speedy 40 x 11 cm               
Mop Speedy 40x13 cm                                         
Úklidový vozík AQUA a příslušenství 
Vozík AQUA 2 x 17 l                  
Košík drátěný na rukojeť  
 
 
 
Péče o auto: 
 
Cleaner  Lavo   1,00 l                                                                    
Cleaner  Lavo   5,00 l      
Cleaner Lavo   10,00 l                                                              
Cleaner  Lavo  25,00 l        
 
  
Čistič plastů interiér 250 ml 
 
Krém na kůži 
                                          
                                                              
                            
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


