
specifikace
PERLEŤOVÉ - LUXUSNÍ
ph neutrální, chrání  pokožku, 
s obsahem kolagenu
a glycerínu, s parfémací
royal rouge, calvin
GLYCERÍNOVÉ s parfémací 
orange, višeň, atlantik

MÝDLO TEKUTÉ 

specifikace
DEKONTAMINAČNÍ 
při zvýšených nárocích
na hygienu, ph neutrální, 
chrání pokožku,
bez parfémace

MÝDLO TEKUTÉ 

specifikace

MÝDLO TEKUTÉ 

DÍLENSKÉ - na silně 
znečištěné ruce, nahrazuje 
mycí pasty, vhodný do 
dávkovačů mýdla,
nevysušuje pokožku,
působí i ve studené vodě

C M Y K

specifikace
White line, Blue line,
Red line, Green line 
přírodní aroma, 
PH neutrální,
chrání pokožku

MÝDLO TEKUTÉ 

specifikace
koncentrát, čistí a leští 
skleněné plochy, má 
samoleštící účinek

BIO AKTIV - 10

specifikace
klasický velmi účinný 
abrazivní čistící prostředek 
na čištění nádobí, sporáků, 
klozetů, obkladaček,
smaltových povrchů apod.

TEKUTÝ PÍSEK

specifikace
tekutý mycí prostředek do 
myček nádobí, odstraňuje 
nejsilnější znečištění, 
nepění, chrání kov proti 
korozi, odstraňuje zápach
a bakterie, nepoškozuje 
dekor, glazuru ani stroje

BIO AKTIV - 06

balení / lit.
  0,5        1        5       10        30

specifikace
kvalitní přípravek na 
škrobení prádla,
s příjemnou svěží vůní

TEKUTÝ ŠKROB

balení / lit.
  0,5        1        5       10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / kg
  0,6        1         5        10        30

specifikace
tekutý mycí prostředek pro 
myčky skla, extrémně 
silný, nepěnivý, 
zabraňuje tvorbě skvrn, 
chrání sklo, tvoří vysoký 
lesk

BIO AKTIV - 07

balení / lit.
  0,5        1        5       10        30

specifikace
klasický tekutý prací
prášek pro praní
v automatické pračce
i v ruce při teplotách
30°C, 40°C, 60°C, 
90°C

UNIVA

balení / lit.
  0,5        1        5       10        30

specifikace
silně koncentrovaný, 
tekutý oplachovací 
prostředek do myček 
nádobí, se samoleštícím 
účinkem

BIO AKTIV - 08

balení / lit.
  0,5        1        5       10        30

specifikace
bílá, velmi intenzivní 
vůně, zjemní a změkčí 
prádlo, ulehčuje žehlení
a mandlování, působí
antistaticky

AVIVÁŽ

balení / lit.
  0,5        1        5       10        30



specifikace
dezodorační prostředek
silně parfémovaný
s dlouhodobým účinkem,
k odstranění zápachu, s vůní 
višně, citronu, zeleného 
jablka, růže, květů, lesa, 
oceánu, vánoční

VONNÝ OLEJ

specifikace
universální, koncentrovaný, 
čistící prostředek, aktivní, 
úsporný, s vysokou 
pěnivostí a odmašťovací 
schopností, k mytí nádobí, 
podlah, nábytku, lakovaných 
a všech vodě odolných ploch

UNI  2000

specifikace
prostředek pro ruční mytí 
nádobí a podlah s ochranou 
pokožky, zvýšeným obsahem 
účinných látek a vysokou 
odmašťovací schopností, 
na všechny druhy nádobí
a užitkového skla, bio aktiv

CITRO

specifikace
čistící přípravek pro celý 
dům, koncentrovaný hustý 
gel, ničí odolávající skvrny,
pachy a bakterie, obsahuje 
též bělící přísadu, příjemná 
eukalyptová parfémace

CHLOREX GEL

specifikace
rychlý a intenzívní čistící 
prostředek na grily a pečící 
trouby, fritézy, pánve, 
plechy, na horké i studené 
plochy

GRILLEX

specifikace
univerzální silný odmašťovač 
pro všechny voděodolné 
povrchy, intenzivní, šetrný, 
bez kyselin a nebezpečných 
rozpouštědel, odstraňuje 
mastnotu a mastné usazeniny

FL 5

specifikace
extrémě silný čistící 
prostředek na dlažbu,
obklady a sanitární zařízení, 
čistí a odstraňuje rez, 
močový a vodní kámen, 
brání šíření plísní a bakterií 

FLIMEX

specifikace
prášek k rychlému
odvápnění a odstranění 
nánosů vodního kamene
z průmyslových zařízení
i domácích spotřebičů
(kávovary, myčky, žehličky,  
automatické pračky,
ohřívače vody, apod.)

SEP

C M Y K

specifikace
univerzální, octový čistící 
prostředek na přírodní 
bázi, odstraňuje močový 
kámen a usazeniny při 
čištění WC, sprch, armatur 
a odkalení kuchyňských 
strojů

ER 10

specifikace
vysoce účinný čistící 
prostředek, bez chlóru,
čistí povrchy a podlahy, pro 
zdravotnictví, zemědělství, 
potravinářské provozy, 
komunální hygienu

DESINFEKTAN M

specifikace
5x koncentrovaný čistící 
prostředek, universální, 
úsporný, silně pěnivý i ve 
tvrdé vodě, s ochranou 
pokožky a příjemnou vůní,
na všechny voděodolné 
plochy

UNI K5

specifikace
jedinečný čistící prostředek 
na pivní sklenice, zcela 
hygienické a křišťálově čisté 
mytí, drží pivní pěnu ve 
sklenici, nezanechává 
pachuť ani vůni

BGL

specifikace
leštič na nerez a ušlechtilou 
ocel, na bázi přírodních olejů, 
dodá lesk, odstraní skvrny, 
šmouhy a otisky prstů,
konzervuje

EP - 500

specifikace
čistič ušlechtilé oceli, čistí 
veškeré plochy z nerezu
a ušlechtilé oceli, zařízení 
velkokuchyní, výlevky, vařiče, 
kávovary, krycí desky - na 
otisky prstů, skvrny od vody, 
vápna, tuku, šmouhy, atd. 

V2A

specifikace
louh - perličky, s přídavkem 
účinných látek, velmi účinně
čistí především odpady 
zanesené mastnými
nečistotami

ČISTIČ ODPADŮ

specifikace
účinný čistící prostředek na 
dlažbu, obklady a sanitární 
zařízení, účinný na vodní 
kámen, usazeniny, rez, 
močový  kámen, brání šíření 
plísní a bakterií

FLIMEX GEL

specifikace
prostředek pro ruční mytí 
nádobí s ochranou 
pokožky, vysokou 
odmašťovací schopností, 
na všechny druhy nádobí
a užitkového skla, bio aktiv

VESNA

specifikace
klasický čistící přípravek
s bělícím účinkem,
s vysokým obsahem 
aktivního chlóru, likviduje 
řasy a lišejníky, ničí
bakterie, mikroskopické 
houby a viry vč. HIV a HBV,
pro úpravu vody

SA - 5

balení / lit.
  0,5       1        5       10        30

specifikace
PARFÉMOVANÝ čistící                                                      
přípravek s bělícím účinkem, 
s vysokým obsahem 
aktivního chlóru, likviduje 
řasy a lišejníky, ničí bakterie, 
mikroskopické houby a viry 
vč. HIV a HBV, příjemná 
eukalyptová parfémace

SA - 5  ARFÉMOVANÝ

specifikace
koncentrovaný kapalný
prostředek k odstraňování 
plísní např. ve spárách mezi 
dlaždičkami, na stěnách 
apod., čistí povrchy nejen 
od plísně, ale i tmavých 
skvrn vzniklých jejím 
působením

SA - 5 PROTI PLÍSNÍM

specifikace
Hygienický gel na ruce
obsahuje 70 % Ethanolu,
čímž splňuje nejvyšší 
požadavky na hygienu. Díky 
obsahu glycerinu nevysušuje.
Tři varianty: s parfémem
Jasmín, Lemon nebo bez 
parfemace.

BEZOPLACHOVÝ GEL NA RUCE

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / kg
  0,5         1         5        10        30

balení / kg
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
 0,75        1         5        10        30

balení / lit.
 0,75        1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,25       1         5        10        30

balení / lit.
  0,5        1        5       10        30

balení / lit.
  0,5        1        5       10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30

balení / lit.
  0,5         1         5        10        30


