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* na objednávku

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ČERVINKA PROFESSIONAL CLEANER

PODLAHY A POVRCHY

PARIS
Univerzální čistící a mycí prostředek s leskem
 

Neutrální univerzální přípravek na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů                           
a předmětů (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, sklo, plast, mramor).                            
Účinně odstraňuje špínu a nečistoty, nezanechává šmouhy a zaručuje dokonalý lesk 
čištěných ploch. Je také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty            
a podlahovin s PU úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni moře.

• Ředění: na běžná znečištění použijte roztok 1 : 400 - 1 : 200 (2,5 - 5 ml přípravku 
do 1 l vody), při větším znečištění lze velikost dávky upravit až na 15 ml přípravku 
do 1 l vody.

• Návod k použití: čištění provádějte mopem, hadrem nebo jinou savou textilií.

pH 6 - 7

CC000065 CC000039*

CC000043*

CC000018 CC000019*

CC000011*

PODLAHY A POVRCHY

TAPIS M
Prostředek  na strojní čištění koberců a čalounění
 

Nízkopěnivý přípravek na strojní čištění koberců, potahů a čalounění extrakčním 
způsobem. Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií                        
a zabraňuje opětovnému usazování špíny. Zanechává svěží vůni. 

• Ředění: na čištění použijte roztok 1 : 100 - 1 : 50 (10 - 20 ml přípravku do 1 l vlažné 
vody) v závislosti na míře znečištění.

• Návod k použití: roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje.

pH 6 - 7

CC000031 CC000010
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ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ČERVINKA PROFESSIONAL CLEANER

LEŠTĚNÍ

OSLO
Čistič skla a hladkých povrchů

Účinný přípravek na čištění skleněných a dalších hladkých omyvatelných ploch                   
v interiéru a exteriéru, jako jsou například okna, zrcadla, dlaždice, plasty a keramika. 
Dokonale odstraní mastnotu a zanechává čištěnou plochu dokonale lesklou a beze 
šmouh. Pistole umožňuje kromě rozprašování i tvorbu stabilní pěny, která se déle udrží 
na povrchu, nestéká a díky tomu působí na nečistoty delší dobu. 

• Návod k použití: přípravek nastříkejte na znečištěný povrch a vyleštěte do sucha 
hadříkem nebo papírovou utěrkou.

ODMAŠŤOVÁNÍ

BERN

Čisticí a odmašťovací prostředek

Vysoce účinný čisticí a odmašťovací přípravek. Alkalický přípravek na odstraňování zašlé 
špíny a mastných nečistot. Výborně čistí a odmašťuje kovové i nekovové omyvatelné 
a chemikáliím odolné pevné povrchy (např. podlahy, součásti strojů a motorů, grily, 
krbová skla, plachty nákladních automobilů, kameninu, beton, plast, keramiku). 
Obsahuje tekutou drátěnku pro extra silný účinek.

• Návod k použití: přípravek naneste na čištěný povrch, nechte působit asi 5 minut                
a opláchněte vodou nebo setřete. Horké nebo teplé povrchy (např. motory, grily, 
krbová skla) nechte před nanesením přípravku vychladnout. U citlivých materiálů 
proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část.

pH 6 - 8

pH 11 - 13

CC000201

CC000208 CC000015

CC000013 CC000042*

CC000041*

CC000014*

CC000016*

* na objednávku

TOPTOP
PRODUKTPRODUKT
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ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ČERVINKA PROFESSIONAL CLEANER

PODLAHY A POVRCHY

BERLIN
Prostředek na hloubkové čištění dlažby

Koncentrovaný vysoce alkalický přípravek s amoniakem na hloubkové čištění dlažby.                                 
Je vhodný na všechny omyvatelné, alkáliím odolné druhy porézní dlažby, podlah a povrchů 
(např. nelesklá keramická dlažba, beton, žula). Dokonale odstraňuje mastnotu, olejové skvrny    
a další znečištění. Přípravek není vhodný na mramor a leštěné povrchy.

• Ředění: v závislosti na míře znečištění používejte roztok 1 : 10 - 1 : 2 (100 - 500 ml přípravku         
do 1 l vody). Na velmi silné znečištění použijte přípravek neředěný.

• Návod k použití: přípravek nebo roztok přípravku naneste na čištěný povrch, nechte 
působit asi 5 minut, v případě potřeby povrch vydrhněte. Poté rozpuštěnou špínu vymyjte 
vodou, vhodný je zejména oplach tlakovým čističem. V případě potřeby celý proces 
opakujte.

pH 12 - 14

CC0300066 CC030067

KOUPELNA A SANITA

GRAZ
Čistič umývárenských a sanitárních ploch
 

Čistič umývárenských a sanitárních ploch s vůní. Parfémovaný kyselý čisticí přípravek 
pro úklid umývárenských a sanitárních ploch (keramické obklady, umyvadla, vany, 
vodovodní baterie, sprchové kouty, toalety atd.). Účinně odstraňuje vodní kámen, rez, 
zbytky mýdla, vápenné usazeniny a ostatní běžné nečistoty. Vyčištěný povrch je zářivě 
lesklý a hygienicky čistý. Zanechává svěží vůni.

• Návod k použití: neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte 
působit  1 - 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete.                                                            
V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

pH 0,5 - 2

CC000206 CC000100 CC000105* CC000106*

* na objednávku
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KOUPELNA A SANITA

VIENNA
Čistič umývárenských a sanitárních ploch 

Kyselý čisticí přípravek na úklid umývárenských a sanitárních ploch (keramické 
obklady, umyvadla, vany, vodovodní baterie, sprchové kouty, toalety atd.).                                                 
Účinně odstraňuje vodní kámen, rez, zbytky mýdla, vápenné usazeniny a ostatní běžné 
nečistoty.   Vyčištěný povrch je zářivě lesklý a hygienicky čistý. Pistole umožňuje kromě 
rozprašování i tvorbu stabilní pěny, která se déle udrží na povrchu, nestéká a díky tomu 
působí na nečistoty delší dobu. 

• Návod k použití: neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte 
působit   1 - 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete.                                                       
V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. Na stírání podlah 
lze použít roztok 1 : 10 (100 ml přípravku do 1 l vody).

KOUPELNA A SANITA

SALZBURG
Čistič umývárenských a sanitárních ploch
 

Vysoce účinný kyselý čisticí přípravek pro intenzivní čistění všech omyvatelných 
povrchů a sanitárních zařízení (např. záchodové mísy, keramická dlažba a obklady, 
umyvadla, vodovodní baterie). Ideální na čištění povrchů, na kterých se usazují vápenné 
vrstvy a plísně (např. bazénové prostory). Dokonale čistí spáry mezi dlaždicemi a zašlou 
keramickou dlažbu. Zanechává zářivý lesk.

• Návod k použití: neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, 
nechte působit asi 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou                                                               
nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.                                                     
Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám. 

pH 0,5 - 2

pH 0,5 - 2

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ČERVINKA PROFESSIONAL CLEANER

CC000202

CC030095

CC000001

CC030103

* na objednávku

CC000040* CC000002*
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PODLAHY

CLEANER LAVO SP

Přípravek s leskem na strojní mytí podlah

Neutrální přípravek se sníženou pěnivostí na strojní mytí podlah (i na ruční mytí). 
Vhodný na voděodolné povrchy (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, mramor). 
Efektivně odstraňuje špínu a nečistoty, nezanechává šmouhy a zaručuje dokonalý lesk. 
Je také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty a podlahovin s PU 
úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni moře.

• Ředění: roztok 1 : 500 - 1 : 200 (2 - 5 ml přípravku / 1 l vody) dle míry znečištění.

PODLAHY A POVRCHY

CLEANER MARSEILLE

Univerzální čistící přípravek s leskem

Univerzální přípravek s vůní marseillského mýdla na mytí omyvatelných ploch, podlah, 
povrchů a předmětů (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, sklo, plast, mramor). 
Efektivně odstraňuje špínu a nečistoty, nezanechává šmouhy a zaručuje dokonalý 
lesk čištěných ploch. Vhodný také k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty                  
a podlahovin s PU úpravou.

• Ředění: běžná znečištění 1 : 400 - 1 : 200 (2,5 - 5 ml přípravku / 1 l vody),                           
větší znečištění až 15 ml přípravku / 1 l vody.

pH 6 - 7

pH 6 - 7

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000152

000089

000154

000070

000156

000038

000158
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DŘEVO A LAMINO

MÝDLOVÝ ČISTIČ

Přípravek se včelím voskem na dřevěné a laminátové povrchy

Jemný mýdlový přípravek se svěží vůní na šetrné mytí omyvatelných dřevěných                   
a laminátových povrchů (např. parkety, plovoucí podlahy, nábytek, dveře, rámy 
oken). Efektivně odstraňuje špínu, prach a další nečistoty bez zanechání šmouh.                              
Obsažený včelí vosk chrání povrch, prodlužuje jeho svěží vzhled a navrací mu ztracený 
lesk.

• Ředění: roztok 1 : 200 - 1 : 100 (5 - 10 ml přípravku / 1 l vody).

PODLAHY A POVRCHY

FIALKA

Univerzální čistící přípravek

Univerzální přípravek na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů a předmětů       
(např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, sklo, plast, mramor). Efektivně odstraňuje 
špínu a nečistoty, nedělá šmouhy a zanechává dlouhotrvající svěží vůni fialek.                              
Vhodný také k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty a podlahovin                                                          
s PU úpravou.

• Ředění: běžná znečištění 1 : 400 - 1 : 200 (2,5 - 5 ml přípravku / 1 l vody),                            
větší znečištění - až na 15 ml přípravku / 1 l vody.

pH 7 - 8

pH 6 - 7

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000061

000084

000062

000085

000063 000064
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PODLAHY A POVRCHY

DISTAT

Univerzální antistatický čistící přípravek 

Neutrální univerzální přípravek s antistatickým účinkem na mytí omyvatelných 
ploch, podlah, povrchů a předmětů (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, 
sklo, plast, mramor). Je vhodný zejména tam, kde je vyžadováno zamezení vzniku 
statické elektřiny. Efektivně odstraňuje špínu a nečistoty a nezanechává šmouhy.                                                              
Také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty a podlahovin s PU 
úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni.

• Ředění: běžná znečištění 1 : 200 - 1 : 100 (5 - 10 ml přípravku / 1 l vody),                        
větším znečištění až 20 ml přípravku / 1 l vody.

PODLAHY

DISTAT SP

Antistatický přípravek na strojní mytí podlah

Neutrální univerzální přípravek s antistatickým účinkem a sníženou pěnivostí na strojní 
mytí podlah (i ruční mytí). Čistí všechny druhy voděodolných povrchů (např. dlažba, PVC, 
linoleum, marmoleum, mramor). Vhodný zejména tam, kde je vyžadováno zamezení 
vzniku statické elektřiny. Efektivně odstraňuje špínu a nečistoty a nezanechává 
šmouhy. Také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty a podlahovin                         
s PU úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni.

• Ředění: roztok 1 : 250 - 1 : 100 (4 - 10 ml přípravku / 1 l vody) dle míry znečištění.
• Návod k použití: roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje.

pH 6 - 8

pH 6 - 8

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000154

030102 030022
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KOBERCE A ČALOUNĚNÍ

KOBERAL

Přípravek na ruční čištění koberců a čalounění

Pěnivý přípravek na ruční čištění koberců, potahů a čalounění. Čistí do hloubky, 
důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií a zabraňuje opětovnému usazování 
špíny. Zanechává svěží vůni.

• Ředění: roztok 1 :  50 (20 ml přípravku / 1 l vlažné vody).
• Návod k použití: naředěným napěněným přípravkem vyčistěte znečištěný povrch 

pomocí houby, kartáče nebo mechanického tepovače. Pěnu poté odstraňte 
vymytím nebo odsátím.

ELEKTRONIKA

BERIS

Antistatický čistič výpočetní techniky a spotřební elektroniky

Speciální antistatický přípravek na čištění výpočetní a kancelářské techniky a spotřební 
elektroniky (např. monitory TFT/LCD/plazma, klávesnice, tiskárny). Odstraní různé 
provozní nečistoty, prach i mastnotu.

• Návod k použití: přípravek naneste na savou měkkou textilii a dosucha vyčistěte 
znečištěný povrch. Na méně citlivé povrchy ho přímo nastříkejte a vyčistěte.

pH 6 - 7

pH 6 - 8

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000032 000008 000009

000205
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PODLAHY

BOXER SP

Čistící a odmašťovací přípravek na strojní mytí podlah

Alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na strojní mytí podlah (lze použít i na ruční 
mytí). Výborně čistí a odmašťuje všechny druhy voděodolných podlah (např. dlažba, 
PVC, linoleum, beton, kámen). Účinně odstraňuje zašlou špínu a mastné nečistoty. 
Obsahuje tekutou drátěnku pro extra silný účinek.

• Ředění: roztok 1 : 100  -  1 : 10 (10 - 100 ml přípravku / 1 l vody) dle míry znečištění.
• Návod k použití: roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje.

NEREZOVÉ PLOCHY

CINER

Čistič nerezových povrchů

Neparfémovaný přípravek s antistatickou složkou na čištění nerezových ploch.     
Odstraní mastnotu, špínu a otisky prstů. Zanechává povrch dokonale lesklý
a beze šmouh.

• Návod k použití: přípravek nastříkejte na znečištěný povrch a vyleštěte do sucha 
hadříkem nebo papírovou utěrkou.

pH 11 - 13

pH 7 - 8

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000035

000052 000051 000059

000203 000034
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LEŠTĚNÍ A KONZERVACE KOVŮ

METALEX
Přípravek na leštění a konzervaci nerezu

Speciální přípravek určený k leštění, konzervaci a ošetření povrchů z nerezu a jiných 
kovů. Zanechává ochranný voděodolný film, který zabraňuje usazování prachu                      
a dalších nečistot. Vyčištěný povrch je lesklý a odolnější vůči znečištění a korozi.

• Návod k použití: přípravek používejte neředěný na předem vyčištěný povrch. 
Malé množství přípravku naneste přímo na leštěný povrch nebo na utěrku                                
a rozleštěte do vysokého lesku. Poté již neoplachujte ani nevysušujte.

KERAMIKA

LETOSAN

Čistící přípravek na silně znečištěnou keramiku

Kyselý čisticí přípravek na čištění všech omyvatelných kyselinovzdorných povrchů               
a sanitárních zařízení (např. záchodové mísy, pisoáry, vany, umyvadla, keramické 
obklady a dlažba, výlevky, sifony). Účinně odstraňuje zbytky vápenných a cementových 
směsí, ropných produktů, plísně a další nečistoty.

• Ředění: na střední znečištění použijte roztok 1 : 5 (200 ml přípravku / 1 l vody),              
na silná znečištění roztok 1 : 2,5 (400 ml přípravku / 1 l vody) a na velmi silná 
znečištění (např. silné cementové nánosy) použijte přípravek neředěný.

• Návod k použití: čištění provádějte houbou, hadrem nebo kartáčem.                               
Vyčištěný povrch opláchněte vodou nebo setřete vlhkým hadrem.

pH 5 - 6

pH 0 - 1

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000096

000003

000207

000029 000004
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WC

ALSAN WC gel

Čistící přípravek na sanitární keramiku

Kyselý čisticí přípravek na toaletní mísy, pisoáry a další sanitární keramiku.                                
Účinně odstraňuje rez, vodní a močový kámen, plísně a jiné nečistoty.                                                                        
Působí nad i pod vodní hladinou. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni.

• Návod k použití: přípravek naneste rovnoměrně na vnitřní stěnu toaletní mísy 
nebo jiné znečištěné místo, nechte několik minut působit a opláchněte vodou.        
V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

HYGIENA

MIRAMARE PLUS

Luxusní krémové mýdlo s glycerinem a vůní melounu

Tekuté mýdlo s přídavkem glycerinu a melounovou vůní, určené ke každodenní 
hygieně rukou a celého těla. Jeho jemné složení s neutrálním pH a hydratačními účinky 
nevysušuje pokožku a zanechává ji hebkou a vláčnou.

 
• Návod k použití: potřebné množství mýdla neneste na pokožku, rozetřete                    

a opláchněte vodou.

pH 0,5 - 2

pH 5,5 - 6

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000204

000072000066
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KUCHYNĚ

MAGDALA PLUS
Přípravek na ruční mytí nádobí s citronovou vůní

Díky vysoké mycí schopnosti a zvýšené pěnivosti účinně odstraňuje mastnotu                         
a zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé. Je velmi šetrný k pokožce.

• Dávkování: podle množství nádobí a stupně znečištění dávkujte 10 - 20 ml 
přípravku (1 - 2 polévkové lžíce) do 5 l vody.

• Návod k použití: nádobí myjte běžným způsobem. Po mytí nádobí opláchněte.

KUCHYNĚ

MAGDALA SM

Přípravek na strojní mytí nádobí

Nepěnivý alkalický přípravek na strojní mytí nádobí vhodný pro všechny typy 
profesionálních myček nádobí s automatickým dávkováním tekutých přípravků.

• Dávkování: 2 - 3 g přípravku do 1 l vody pomocí dávkovacího čerpadla do mycí 
zóny myčky nádobí.

pH 7 - 8

pH 12 - 13

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000233

080409080405
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KUCHYNĚ

MAGDALA SO

Přípravek na strojní oplach nádobí

Kyselý oplachový a lešticí přípravek vhodný pro všechny typy profesionálních myček 
nádobí s automatickým dávkováním tekutých přípravků. Zamezuje tvorbě minerálních 
usazenin na mytém nádobí a usnadňuje sušení. Pomáhá dosáhnout lesklého vzhledu 
nádobí. Nepoužívejte na mramor!

• Dávkování: 0,3 - 0,9 g přípravku do 1 l vody pomocí dávkovacího čerpadla do mycí 
zóny myčky nádobí.

ODMAŠŤOVÁNÍ

MESINA

Koncentrovaný čisticí a odmašťovací přípravek

Vysoce alkalický přípravek na odstraňování těžkých znečištění, mastnoty a dalších 
organických nečistot z povrchů odolných alkáliím (např. nerezová ocel, keramika, 
beton, plast). Přípravek najde široké uplatnění v průmyslových, potravinářských 
a výrobních provozech. Přípravek je vhodný pro generální i pravidelný úklid.                                            
Nepoužívejte na povrchy z hliníku a barevných kovů.

Vyrábí se i ve variantě se sníženou pěnivostí pro strojní i ruční použití.

• Ředění: v závislosti na míře znečištění používejte roztok 1 : 50 - 1 : 2 (20 - 500 ml 
přípravku do 1 l vody). Na velmi silné znečištění lze použít přípravek neředěný.    
Pro tlakové mytí používejte roztok 1 : 200 - 1 : 100 (5 - 10 ml přípravku do 1 l vody).

• Návod k použití: přípravek nebo roztok přípravku naneste na čištěný povrch, 
nechte působit asi 5 minut nebo dle potřeby a poté opláchněte vodou                                     
nebo setřete. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku 
na málo viditelnou část.

pH 4 - 5

pH 13 - 14

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

030104

080410080406

030011030101
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PODLAHY

MESINA SP

Koncentrovaný čisticí a odmašťovací přípravek na strojní mytí pohlad

Vysoce alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na strojní mytí (lze použít i na ruční 
mytí) podlah odolných alkáliím (např. keramika, beton, plast, kámen). Odstraňuje těžká 
znečištění, mastnotu a další organické nečistoty. Přípravek najde široké uplatnění 
v průmyslových, potravinářských a výrobních provozech. Přípravek je vhodný                           
pro generální i pravidelný úklid. Nepoužívejte na povrchy z hliníku a barevných kovů.

• Ředění: na mytí použijte roztok 1 : 100 - 1 : 10 (10 - 100 ml přípravku do 1 l vody)      
v závislosti na míře znečištění.

• Návod k použití: roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje.

PŘEDMĚTY A POVRCHY

MARGAL

Neutrální alkoholový čistič

Neutrání alkoholový čisticí přípravek na čištění povrchů a předmětů z plastu, keramiky, 
skla, kamene nebo kovu. Možno používat jako čisticí prostředek nahrazující líh, lihové 
a benzinové čističe. Rychle se odpařuje a efektivně čistí.
 
• Návod k použití: neředěný přípravek naneseme na savou textilii nebo smotek 

buničiny a otíráme znečištěná místa.

pH 13 - 14

pH 6 - 7

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

030099

030028

030105
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PODLAHY A PLOCHY

TERRAL

Neutrální čisticí přípravek

Neutrální vysoce účinný čisticí přípravek na mytí omyvatelných ploch                                                                  
(např. podlahy, pracovní plochy a stroje, okna, dveře), které nelze čistit alkalickými  
nebo kyselými přípravky. Účinně odstraňuje špínu a nečistoty, nenarušuje čištěný 
povrch. Zejména vhodný na všeobecné čištění a úklid prostorů a technologických 
zařízení v průmyslových provozech.

• Ředění: v závislosti na míře znečištění použijte roztok 1 : 200 - 1 : 50 (5 - 20 ml 
přípravku do 1 l vody).

• Návod k použití: čištění provádějte mopem, hadrem nebo jinou savou textilií.

PODLAHY

TERRAL SP

Neutrální čisticí přípravek pro strojní čištění podlah

Neutrální vysoce účinný čisticí přípravek se sníženou pěnivostí na strojní čištění 
podlah, které nelze čistit alkalickými nebo kyselými přípravky. Účinně odstraňuje špínu 
a nečistoty, nenarušuje čištěný povrch.

• Ředění: v závislosti na míře znečištění použijte roztok 1 : 500 - 1 : 200 (2 - 5 ml 
přípravku do 1 l vody).

• Návod k použití: roztok přípravku použijte podle návodu čisticího stroje.

pH 7 - 8

pH 7 - 8

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

000236

000006 000235000005

000111
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POVRCHY

ACIDIN

Kyselý čisticí přípravek

Kyselý pěnivý čisticí přípravek určený k odstranění anorganických usazenin a nečistot 
mastného charakteru z povrchů odolných kyselinám. Má široké uplatnění v celé oblasti 
průmyslu. Nepoužívejte na povrchy z hliníku a barevných kovů.

• Ředění: v závislosti na míře znečištění používejte roztok 1 : 50 - 1 : 10 (20 - 100 ml 
přípravku do 1 l vody).

• Návod k použití: roztok přípravku rovnoměrně naneste na čištěný povrch, nechte 
působit 10 - 20 minut a poté opláchněte vodou nebo setřete. U citlivých materiálů 
proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část.

DLAŽBA

POLYMER PORUS

Polymerový vyplňovač pórů

Polymerová disperze k vyplnění mikropórů v keramických, kamenných a terazzových 
dlažbách. Proniká do pórů a vytváří voděodpudivou membránu, která zlepšuje vzhled 
materiálu, zabraňuje usazování nečistot a usnadňuje čištění a mytí. Přípravek je určen 
k použití ve vnitřním prostředí.

• Návod k použití: před použitím přípravek důkladně protřepejte.                                                     
Neředěný přípravek aplikuje přímo na vyčištěný (k vyčištění povrchu                                                   
nebo odstranění staré polymerové vrstvy použijte POLYMER STRIPPER), 
zneutralizovaný a vyschlý povrch a roztírejte jej POLYMER ROZMÝVÁKEM nebo 
plochým mopem, a to pouze v jednom směru. Po zaschnutí (30 – 60 minut) 
aplikujte druhou vrstvu přípravku (kolmo proti první vrstvě). Nanášejte 2 až 3 
vrstvy přípravku, dle požadovaného stupně ochrany. Plocha se může zatěžovat 
po 8 – 12 hodinách (dle počtu vrstev, okolní teploty), po důkladném proschnutí                         
a vytvrdnutí ochranné vrstvy.

pH 0 - 1

pH 8

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

030108

030065
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OŠETŘENÍ PODLAH

POLYMER METALLIC

Přípravek pro vytvoření polymerové ochranné vrstvy

Metalická polymerová disperze pro ošetření a vytvoření ochranné vrstvy                                                                   
na voděodolných elastických podlahovinách, jako jsou například linoleum, marmoleum, 
PVC a jiné. Je určena především pro vysoce mechanicky namáhané povrchy.
Vytváří lesklý protiskluzný ochranný film odolný proti poškrábání a usazování nečistot, 
čímž výrazně zjednodušuje běžné čištění a zvyšuje životnost ošetřeného materiálu.

• Návod k použití: před použitím přípravek důkladně protřepejte.                                                       
Neředěný přípravek aplikuje přímo na vyčištěný (k vyčištění povrchu                                                            
nebo odstranění staré polymerové vrstvy použijte POLYMER STRIPPER), 
zneutralizovaný a vyschlý povrch a roztírejte jej POLYMER ROZMÝVÁKEM              
nebo plochým mopem, a to pouze v jednom směru. Po zaschnutí (30 – 60 minut) 
aplikujte druhou vrstvu přípravku (kolmo proti první vrstvě). Nanášejte 2 až 3 
vrstvy přípravku, dle požadovaného stupně ochrany. Plocha se může zatěžovat 
po 8 – 12 hodinách (dle počtu vrstev, okolní teploty), po důkladném proschnutí                       
a vytvrdnutí ochranné vrstvy.

PODLAHY

POLYMER STRIPPER

Odstraňovač polymerových vrstev

Alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na voděodolné podlahoviny                                                            
pro ruční i strojní čištění. Odstraňuje staré polymerové vrstvy, špínu a mastnotu.                                                                                           
Zejména vhodný je pro přípravu podkladu před nanesením polymerové disperze 
a na základní čištění podlahových krytin odolných alkáliím (dlažba, PVC,                                            
linoleum apod.).

• Ředění: střední znečištění: 1 : 20 (50 ml přípravku do 1 l vody). Odstranění starých 
polymerových vrstev a silné znečištění: 1 : 10 - 1 : 5 (100 - 200 ml přípravku                               
do 1 l vody).

• Návod k použití: čištění provádějte hadrem, kartáčem nebo podlahovým mycím 
strojem. Vyčištěný povrch důkladně omyjte (zneutralizujte) čistou vodou.

pH 8

pH 12 - 13

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS PROFESSIONAL

030057 030053

030058
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KUCHYNĚ

Na nádobí

Účinný přípravek pro ruční mytí nádobí s pomerančovou vůní

Účinně odstraňuje mastnotu a špínu a zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé. 
Je šetrný k pokožce.

• Dávkování: podle množství nádobí a stupně znečištění dávkujte 20 - 30 ml 
přípravku (2 - 3 polévkové lžíce) do 5 l vody.

• Návod k použití: nádobí myjte běžným způsobem. Po umytí nádobí opláchněte 
čistou vodou.

OKNA A SKLO

Na okna

Přípravek na čištění skleněných a dalších hladkých omyvatelných ploch

Přípravek s alkoholem a vůní citronu na čištění skleněných a dalších hladkých 
omyvatelných ploch v interiéru a exteriéru, jako jsou například okna, zrcadla, dlaždice, 
plasty a keramika. Díky svému složení má vynikající čistící účinek a zanechává čištěnou 
plochu dokonale čistou, lesklou a beze šmouh.

• Návod k použití: přípravek nastříkejte na znečištěný povrch a vyleštěte do sucha 
hadříkem nebo papírovou utěrkou.

pH 7 - 8

pH 6 - 7

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS HOME

000226

000218

000227

000217
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PODLAHY

Na podlahy

Univerzální přípravek na mytí podlah a dalších nesavých povrchů

Jeho účinné složení s výtažky z citronové kůry lehce odstraní veškeré nečistoty                        
z čištěných ploch a zanechá je dokonale čisté, lesklé a beze šmouh. Vhodný také                           
k mytí podlah ošetřených polymerovými produkty a podlahovin s PU úpravou.                           
Je šetrný k pokožce rukou.

• Dávkování: 20 - 30 ml přípravku (2 - 3 polévkové lžíce) do 5 l vody.

KOUPELNA A SANITA

Na koupelny

Čisticí přípravek pro úklid koupelny s vůní višně

Rychle a snadno odstraňuje nečistoty a vodní kámen z vodovodních baterií, van, 
sprchových koutů, umyvadel a obkladaček. Zanechá příjemnou višňovou vůni. 
Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, vápenec atd.).

• Návod k použití: neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte 
působit 1 - 5 minut (podle úrovně znečištění), potom opláchněte vodou.                                       
Na stírání podlah lze použít roztok 500 ml přípravku do 5 l vody.

pH 7 - 8

pH 1 - 2

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS HOME

000229000228

000224000223
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WC

WC Čistič

Čisticí přípravek na sanitární keramiku s vůní borovice

Dokonale odstraňuje rez, vodní kámen a jiné nečistoty. Díky své konzistenci                                  
se dlouho udrží na WC míse, nestéká, a tím zaručuje delší působení. Působí nad i pod 
vodní hladinou. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni. Přípravek nepoužívejte na kovové                     
a chromované povrchy. Před použitím zkontrolujte, zda je povrch kyselinovzdorný.

• Návod k použití: přípravek naneste rovnoměrně na vnitřní stěnu toaletní mísy 
nebo jiné znečištěné místo, nechte několik minut působit a opláchněte vodou.         
V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

HYGIENA

Krémové tekuté mýdlo

S vůní levandule

Jeho jemné složení s neutrálním pH zabraňuje vysoušení pokožky a zanechává                       
ji jemnou a hebkou. Jemně parfémované složení zanechá na Vašich rukou příjemnou 
levandulovou vůni.

• Návod k použití: potřebné množství mýdla neneste na pokožku, rozetřete                            
a opláchněte vodou.

pH 0 - 1

pH 5,5 - 6

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS HOME

000230

000215

000231
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HYGIENA

Krémové tekuté mýdlo

S vůní moře

Jeho jemné složení s neutrálním pH zabraňuje vysoušení pokožky a zanechává                      
ji jemnou a hebkou. Jemně parfémované složení zanechá na Vašich rukou příjemnou 
svěží vůni.

• Návod k použití: potřebné množství mýdla neneste na pokožku, rozetřete                       
a opláchněte vodou.

pH 5,5 - 6

 ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY ŘADA ALTUS HOME

000219
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Dávkovací uzávěr

Na láhve 1 l

Dávkovací uzávěr odměřuje dávku 10 - 25 ml čisticího prostředku, většinou                             
při dávkování do vědra nebo jiné nádoby vhodné k snadnějšímu přenosu při úklidu.

Použití je velmi snadné, jednoduše přišroubujte dávkovací uzávěr na hrdlo láhve. 
Sejměte ochranné víčko, dávkovač zmáčknutím odměří požadované množství čisticího 
prostředku, které z odměrky vylejete přímo do vědra nebo jiné nádoby.

Dávkovací pumpička

Na kanystr 5 l, 10 l, 25 l

Dávkovací pumpička odměřuje dávku 30 ml čisticího prostředku, většinou                                
při dávkování do vědra nebo jiné nádoby vhodné k snadnějšímu přenosu při úklidu.

Použití je velmi snadné, jednoduše přišroubujte dávkovací pumpičku na hrdlo kanystru. 
Sejměte ochranné víčko a kolmým zmáčknutím seshora směrem dolů dávkovač odměří 
požadované množství čisticího prostředku přímo do vědra nebo jiné nádoby.

Výpustný kohoutek

Na kanystr 5 l, 10 l, 25 l

Výpustný kohout pro kanystry vypouští čisticí prostředek, vhodné k snadnějšímu přenosu 
při úklidu nebo při strojovém čištění.

Použití je velmi snadné, jednoduše přišroubujte výpustný kohout na hrdlo kanystru.    
Uzávěr je typu DIN 38. Sejměte ochranné víčko a otočením ventilu vypusťte požadované 
množství.

• Rozměry: Ø A 34,6 mm / Ø B 36,6 mm, P = 9 mm (stoupání závitu).

 DOPLŇKOVÝ SORTIMENT K LAHVÍM A KANYSTRŮM

081051

081487

081311

081070

081141

081071

081195
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HYGIENA RUKOU ČERVINKA

RUCE

Hygienický gel ČERVINKA

Neparfemovaný dezinfekční přípravek

Antibakteriální hygienický gel ČERVINKA je bezoplachový, efektivně bojuje s plísněmi, 
bakteriemi i s viry a to bez nutnosti použití mýdla a vody. Hygienický gel je včetně 
pumpičky pro snadnou a rychlou aplikaci. Pro perfektní dezinfekci a čistotu Vašich 
rukou doporučujeme před aplikací gelu umýt ruce mýdlem a osušit ručníkem.

Hygienický gel ČERVINKA doporučujeme aplikovat vždy:

• Když přijdete do kontaktu s jinou osobou (např. podání ruky)
• Při kontaktu s bankovkami
• Při kontaktu s jakýmkoliv povrchem na věřejných místech
• Po použití toalety

 
• Použití: Aplikujte malé množství hygienického gelu na ruce a následně rozetřete             

po dobu 30 vteřin. Ruce neoplachujte, vyčkejte na odpaření těkavých složek.

K výrobě kosmetického přípravku byly použity složky, které odpovídají požadavkům    
na kosmetické suroviny. Přípravek je bez parfemace a obsahuje ethanol.

RUCE

Antibakteriální mýdlo ČERVINKA

Dezinfekční přípravek

Mytí rukou je jeden z nejlepších způsobů, jak bránit bakteriím v jejich šíření!                
Používáním jemného antibakteriálního mýdla ČERVINKA dodá Vašim rukám potřebnou 
čistotu i svěžest. Díky antibakteriální složce chlorhexidinu diglukonátu chrání Vaše 
ruce před bakteriemi a viry a zanechává je hebké a jemné na dotek. Antibakteriální 
mýdlo ČERVINKA je vhodné pro domácí i profesionální použití. Neobsahuje parfemaci,                        
tak své uplatnění najde i v potravinářském průmyslu. Antibakteriální mýdlo je vyráběno                 
v České republice.

• Složení: Aqua, SodiumLaurenth Sulfate, Cocamide DEA, Chlorhexidine, 
Diglukonate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Polyquaternium-7, Glykol 
Distearate, Sodium Chloride, Perfume, Citrid Acid, 2-brom-2nitro-1, 3 propanidol.

Složení mýdla odpovídá požadavkům aktuálních předpisů, které jsou platné                              
pro kosmetické přípravky.

080GE00

085MY07

TOPTOP
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HYGIENA RUKOU

RUCE

Antibakteriální gel

Dezinfekční přípravek s vůní hedvábí

 
Čisticí gel na ruce s antibakteriální účinkem je vhodný do auta, hromadné dopravy,             
i na nákupy. V podstatě jej využijete k udržení čistých a dezinfikovaných rukou v každé 
situaci, kdy není možné použití vody a mýdla. Má velmi vysokou dezinfekční účinnost, 
neboť obsahuje až 62 % alkoholu. Ničí tak viry i bakterie a zanechává jen příjemnou 
vůni.

• Použití: Stačí vytlačit na ruce přibližně 2 ml gelu a pořádně rozetřít                                                                  
po dlaních, mezi prsty i na hřbetě rukou. Účinek je okamžitý a velkou výhodou je,                                                          
že nezanechává na rukou nepříjemný lepkavý povlak.

Pozor, výrobek obsahuje alkohol, je hořlavý. Uchovávejte jej v suchu a při pokojové 
teplotě, ne na přímém slunci. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte při jakékoliv známce 
přecitlivělosti. Originální receptura českého výrobce.

60593 60596

RUCE A POKOŽKA

Dezinfekce ISOLDA

Dezinfekční přípravek

 
Profesionální dezinfekční prostředek rukou a pokožky ISOLDA s velmi dobrou 
dermální toleranci, je s alkoholem a bez barviv a účinně ničí viry, plísně a bakterie.
Je určený k přímé dezinfekci hygienické i chirurgické.

• Účinky přípravku: Baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní 
účinný na MRSA a plně virucidní dle EN 14476.

ZSV01005099
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UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE

RUCE I POVRCHY

Anti-COVID

Účinný dezinfekční přípravek

 
Dezinfekce na ruce i povrchy ničí bakterie, plísně, viry včetně COVID-19 (Candidaalbicans, 
coronavirus, Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, MERS, 
SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.). Dezinfekce je vyrobena na základě 
doporučené receptury WHO. Své uplatnění najde například v domácnostech, firmách.

Aby byl přípravek opravdu účinný, je nutné pokrýt celou plochu (použít dostatečné 
množství). Při dezinfikování rukou je doporučené věnovat zvláštní pozornost kůžičce 
kolem nehtů a všem záhybům na kůži, celý postup by měl trvat zhruba 1 minutu. 

3900046 3900050

RUCE I POVRCHY

Anti-COVID
Čisticí a dezinfekční přípravek
 

Dezinfekční přípravek na ruce a povrchy, který ničí bakterie, plísně, viry.                              
Dezinfekce je vyrobena na základě doporučené receptury WHO. Své uplatnění najde                                                      
v domácnostech, kancelářích, ale v dílnách apod.

Aby byl přípravek opravdu účinný, je nutné pokrýt celou plochu (použít dostatečné 
množství). Při dezinfikování rukou je doporučené věnovat zvláštní pozornost kůžičce 
kolem nehtů a všem záhybům na kůži, celý postup by měl trvat zhruba 1 minutu.

 

AC1L AC5L
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UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE

PODLAHY A POVRCHY

SANIT all-HOME
Čistící a dezinfekční prostředek bez alkoholu a chóru
 

Bezchlórová dezinfekce SANIT all-HOME je určená k rychlé dezinfekci ploch, předmětů, 
povrchů a těžko přístupných míst postřikem v domácnostech, školách a školkách, 
ubytovacích zařízeních, restauracích a jídelnách.

Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým                                              
a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály 
(sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, guma). Odstraňuje zdroje zápachu organického 
původu. Eliminuje široké spektrum mikroorganismů. 

Dezinfekce je nehořlavá, nepoškozuje žádné materiály - je nekorozivní, neobsahuje 
chlór, aldehydy ani alkohol a nemá vedlejší účinky. Dezinfekce obsahuje lehkou 
parfemaci.

• Snadné použití: Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit. Ošetřením 
vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu 
před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Prostředek 
není nutné ředit.

ALCH89 ALCH90
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ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY - KOMERČNÍ

PODLAHY A POVRCHY

SANYTOL

Univerzální antialergenní dezinfekce ploch a podlah

 
Univerzální antialergenní dezinfekce Sanytol na podlahy a povrchy, účinně vyčistí                   
a vydezinfikuje celou domácnost již po prvním použití. Nejen, že odstraní 99,9 % 
bakterií, virů a plísní, ale díky svému složení neutralizuje alergeny roztočů koček a pylů 
s 99 % účinností.

Dezinfekční prostředek Sanytol neobsahuje chlór a má trojí účinek:

• Baktericidní podle EN 13697 neředěný (5 min) a podle normy EN 1276 25 % roztok             
(5 min)

• Fungicidní podle normy EN 13697 neředěný (15 min) a podle EN 1650 25 % roztok         
(15 min)

• Virucidní na virus Herpes simplex a na virus Influeza A podle EN 14476 (5 min)

PODLAHY A POVRCHY

SANYTOL EUKALYPTUS
Univerzální dezinfekční přípravek
 

Univerzální dezinfekční prostředek Sanytol šetrně, ale účinně odstraňuje mastnotu, 
leští a dezinfikuje všechny plochy a povrchy. Dlouhodobě ničí 99,9% virů, bakterií, 
mikrobů, včetně Listerie, Salmonely, ale také chřipky typu A (H1N1). Prostředek Sanytol 
neobsahuje chlór, a proto povrchy nepoškozuje a nevytváří skrvny.

Prostředek má trojí účinek:

• Baktericidní podle EN 13697 - neředěný (5 min) a podle EN 1276 25 % roztok (5 min)
• Fungicidní podle EN 13697 - neředěný (15 min) a podle EN 1650 25 % roztok              

(15 min)
• Virucidní podle EN 14476 - 25 % roztok chřipkový virus A H1N1 a Herpes simplex               

typ 1 (5 min)

081646

081586
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ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY - KOMERČNÍ

PODLAHY A POVRCHY

SAVO ORIGINAL

Čistící a dezinfekční přípravek

Savo Original je nejžádanější dezinfekční a čistící prostředek, který udrží Váš domov 
čistý a bezpečný. Spolehlivě likviduje 99,9 % nebezpečných virů a bakterií (včetně HIV 
a HBV), choroboplodné zárodky, řasy a nižší houby, které zamořují Vaší domácnost 
nebo vodu v studních i v bazénech. Neutralizuje pachy a má bělící účinky. Je vysoce 
účinný na souši i ve vlhkém prostředí, či ve vodě.

Prostředek je určený k dezinfekci ploch, povrchů i předmětů v domácnostech                               
a jejich okolí, pitné vody ve studnách nebo vody v bazánech. Spolehlivost prostředku 
garantuje také jeho používání ve zdravotnických i laboratorních institucích.                        
Vyniká mimořádně dlouhou záruční lhůtou, vysokou čistotou a ekologickou hodnotou, 
díky které je šetrný k životnímu prostředí a jako jediný se může používat i k dezinfekci 
pitné vody ve studních a vody v bazénech.

080235 080235

PODLAHY A POVRCHY

KRYSTAL SANAN KLASIK
Dezinfekční prostředek
 

Tekutý dezinfekční prostředek České výroby, obsahuje aktivní chlór, který účinně 
odstraňuje viry, bakterie, řasy a nižší houby. Tento čistící přípravek je určený k dezinfekci 
ploch a předmětů v potravinářství, zdravotnictí, stravovacích provozech nebo například 
ve wellness centrech aj.

S přípravkem lze dezinfikovat nábytek, podlahy, kuchyňské a hygienické náčiní, plošně 
zemědělské a průmyslové provozy nebo bělit textil.

Spektrum účinku dezinfekčního prostředku:

• Virucidni - HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C, (HBV, HCV), ECBO 
(Enteric Cytopathogeníc Bovine Orphan Virus)

• Baktericidní - na bakterie G+ a G-
• Fungicidní - většina mikroskopických a vláknitých hub
• Biocidní typ: 2, 3, 4, 5 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský 

průmysl, ošetření pitné vody)

VBSDO010099
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OCHRANNÉ POMŮCKY

DÝCHACÍ CESTY

Jednorázová rouška

Splňuje normu EN 14683

 
Nabízíme lehkou a ochrannou jednorázovou roušku, která se skládá ze tří vrstev                      
a do značné míry zamezí přenosu kapénkové nemoci. Je opatřena flexibilními 
gumičkami, které se přizpůsobí každé velikosti hlavy.

Tato rouška má univerzální velikost, je vyrobena z netkané textílie a disponuje žádanou 
prodyšností. Je včetně tvarovacího plíšku pro perfektní vytvarování kolem nosu.

DÝCHACÍ CESTY

Jednorázový respirátor KN95/FFP2
Splňuje normu EN 149:2001 + A1:2009
 

Certifikovaný jednorázový respirátor KN95 / FFP2 poskytuje nositeli efektivní ochranu 
před kapénkovou nebo virovou nákazou.

Produkt, ani jeho části neobsahují latex. Respirátor je vyroben z netkané textílie v bílé 
barvě a úchyty jsou řešeny pomocí gumiček, tudíž se přizpůsobí každé velikosti hlavy. 
Je doplněn o tenký tvarovací plíšek, díky němuž se respirátor pefektně vytvaruje kolem 
nosu. Je sterilizován a hygienicky balen.

DÝCHACÍ CESTY

Filtrační polomaska FFP3
Splňuje normu EN 149:2001 + A1:2009
 

Certifikovaná filtrační polomaska s ochranným filtrem třídy FFP3 a výdechovým 
ventilem slouží k ochraně dýchacích cest před částicemi. Je vhodná jako ochranný 
prostředek proti toxickým látkám jako jsou viry nebo bakterie. Je vyrobena s ohledem 
na optimální komfort při dlouhodobém nošení s nízkým odporem při dýchání.

Komfort při nošení je zabezpečený jejím uchycením na dva pružné záhlavní pásky                    
s možností přizpůsobení jejich délky. Je doplněna o tenký tvarovací plíšek, díky němuž 
maska perfektně dolehne kolem nosu. 

RO1

KN95/01

7031

TOPTOP
PRODUKTPRODUKT
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OCHRANNÉ POMŮCKY

DÝCHACÍ CESTY

Filtrační polomaska RP95-M

Splňuje normu ČSN EN 140:1999 (s filtrem P3R)
 

Ochranná polomaska RP95-M je navržená tak, aby splnila veškeré požadavky                             
pro zdravotníky, záchranáře, hasiče, policisté, je určená všem uživatelům, kteří jsou 
tzv. ,,v první linii“. Vhodná i pro komerční využití například do pracovního prostředí                     
s vysokou prašností nebo škodlivými látkami v ovzduší. Je možné opakované použití.

Vysoce účinná ochrana proti karcinogenním a radioaktivním škodlivým látkám                                     
a patogenům, jako jsou viry, bakterie a spory hub.

DÝCHACÍ CESTY

Výměnný filtr P3R
Splňuje normu EN 143:2000
 

Částicový kombinovaný filtr P3R umožňuje dosažení maximálního stupně ochrany, 
který odpovídá charakteristice FFP3 - filtr u této masky má účinnost 99,9999 %. 
Vysoce účinná ochrana proti karcinogenním a radioaktivním škodlivým látkám                                     
a patogenům, jako jsou viry, bakterie a spory hub.

HLAVA A SMYSLY

Ochranný štít na obličej
Vyroben dle stanovených standardů, CE certifikát
 

Univerzální průhledný ochranný štít na obličej vyroben z čirého a ohebného PET 
materiálu zaručující pohodlí i při dlouhodobém nošení. Je možné jej používat 
pravidelně a opakovaně. Můžete jej ošetřit jakoukoliv dezinfekcí nebo prostřednictvím 
alkoholového spreje.

• Výhody: Sedne na každou tvář díky pružné gumičce, vhodný pro zdravotnické 
zařízení, ošetřovatelské domovy, firmy, ale i pro soukromé účely, chrání před 
šířením a průnikem částic nebo kapiček aerosolů.

RP95-M

F-RP95-M

OP004
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HLAVA A SMYSLY

Ochranný štít na obličej s pěnovou výztuží
Vyroben dle stanovených standardů, CE certifikát
 

Univerzální průhledný obličejový štít z čirého a pružného PET materiálu je z vnitřní 
strany vybaven měkkou pěnovou výztuhou, která zaručuje pohodlí i při dlouhodobém 
nošení.

Díky pružné gumičce se přizpůsobí jakékoli velikosti hlavy, pevně drží a snadno se 
obléká. Lze jej používat pravidelně a opakovaně. Velmi snadno se udržuje hygienicky 
čistý a dezinfikovaný. Můžete jej ošetřit jakýmkoli dezinfekčním prostředkem nebo 
alkoholovým sprejem.

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE

Jednorázové latexové rukavice
Tvar rukavice je univerzální a není odlišená pravá a levá ruka.
 

Jednorázové ochranné latexové rukavice, nesterilní, vhodné pro domácí nebo zahradní 
práce, ale i hygienické a zdravotní úkony, balené po 100 kusech, jsou pevné a přitom 
tenké a díky jemnému zdrsnění po celém povrchu zaručují pevný úchop. Jsou jemně 
pudrované, čímž zajišťují snadné navlékají a přizpůsobují tvaru ruky. 

• V balení 1 pár rukavic (cena uvedena za pár)
• Dostupné velikosti: S, M, L

OCHRANNÉ POMŮCKY

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE

Jednorázové nitrilové rukavice
Splňují normu EN 455, v souladu s 93/42/EHS a (EU) 2016/425
 

Jednorázové ochranné nitrilové rukavice jsou nesterilní, pevné a přitom tenké, zaručují 
pevný úchop. Snadno se navlékají a přizpůsobují tvaru ruky. Nejsou pudrované a jejich 
nošení nezpůsobuje alergickou reakci.

• V balení 100 ks
• Dostupné velikosti: S, M, L

RU898

RU901

OP001
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OCHRANNÉ POMŮCKY

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY

Bílý ochranný oblek s kapucí

Splňuje požadavky EN 14126:2003, 2016/425

 
Ochranný oblek s kapucí je určen k ochraně pracovníků, například před nebezpečnými 
viry, bakteriemi, nebezpečnými látkami nebo k ochraně citlivých produktů                                           
před kontaminací člověkem, v závislosti na chemické toxicitě. Tento ochranný oblek byl 
vyroben převážně z polyethylenu a polypropylenu z netkané textílie.

• Dostupné velikosti: L, XL, XXL

HLAVA A SMYSLY

Pracovní brýle s gumičkou
Splňují normu EN 166:2001
 

Ochranné brýle s nastavitelnou délkou gumičky a čirými polykarbonátovými skly. 
Po obvodu mají uzavřené pružné těsnění, které se přizpůsobí                                                                                                       
vaší tváři. Univerzální nosník pro dokonalou těsnost. Uchycení díky elastické                                                                              
a nastavitelné gumičce.

Vhodné pro odborníky i domácí kutily nebo lékaře, např. do laboratoří, na kliniky,                 
do lakoven, pro lehký chemický průmysl, broušení a mnohé jiné. 

PRACOVNÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE

Jednorázové mikroténové rukavice
Univerzální velikost
 

Jednorázové ochranné mikrotenové rukavice, nesterilní, díky volnému střihu se 
snadno nasazují. Jsou vhodné pro krátkodobé nošení. Nejsou práškové a jejich nošení 
nezpůsobuje alergickou reakci. Můžete jej použít při výrobě potravin nebo gastronomii, 
ale také v automobilovém průmyslu. Balíček lze zavěsit na držák nebo ponechat volně 
ložený a jednotlivé rukavice jednoduše odtrhnout.

• V balení 100 ks (cena uvedena za balení)

RU900

OP003

OP002



Tiskové chyby vyhrazeny. Mohou být použity ilustrační obrázky.

PRO PROFESIONÁLY I DOMÁCNOST
 POUŽITA KVALITNÍ CHEMIE
ČESKÁ VÝROBA 

Antibakteriální
mýdlo ČERVINKA

Najdete na straně 25.

BERN
Čistící a odmašťovací

prostředek

Najdete na straně 25.

Hygienický gel
ČERVINKA

Najdete na straně 25.

Jednorázová rouška
Najdete na straně 31.
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