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Milana
Tekuté krémové mýdlo
Je vytvořeno výhradně na bázi vysoce kvalitních 
komponent a přírodních zvlhčovačů, což zajišťuje jemnou 
péči o pokožku. Navíc má velmi účinný čistící efekt. Snadno 
odstraňuje z rukou špínu, oleje, tuky, bílkoviny. Odstraňuje 
i ostré nepříjemné pachy. Díky změkčujícím komponentám 
má mýdlo i ochranné účinky na kůži, nevysušuje ji a 
nevyvolává podráždění.

Mléko a med

Perleťové

Borůvka v jogurtu

Zralá třešně

Bubble gum

Aloe Vera

Colorit
Tablety na mytí nádobí v myčkách
Nepotřebuje přidávání oplachovačů či solí. Chrání stříbrné 
nádobí před zmatněním, dodává skvělý lesk skleněnému 
a nerezovému nádobí. Změkčuje vodu a brání vzniku 
vodního kamene. Obsahuje aktivní kyslík, a také enzymy k 
rozpouštění tuků, škrobů a nečistot bílkovinového původu.

Lori (citron) 
Prostředek na mytí nádobí
Mycí prostředek pro mytí nádobí. Koncentrované 
složení prostředku si poradí s jakoukoliv špínou. 
Stačí pouhá kapka pro vytvoření pěny, která zvládne 
důkladně umyt nádobí, efektivně odstranit mastnotu, 
jak v horké tak i studené vodě. Je šetrný k pokožce 
rukou. Jen jednoduše opláchnout ve vodě a nádobí 
se leskne.

Lori Premium (Lime a Máta) 
Prostředek na mytí nádobí
Vysocekoncentrovaný prostředek pro mytí nádobí se 
zvýšenou hustotou a pěnivosti. Stačí pouhá kapka pro 
vytvoření pěny, která zvládne důkladně umyt nádobí. 
Prostředek účinně odstraní mastnotu a zbytky jídla z 
povrchu nádobí a příborů, jak v horké tak i studené 
vodě. Nedráždí pokožku rukou.

Viva 
Prostředek na mytí nádobí
Universální mycí prostředek pro ruční mytí nádobí a 
příborů všeho druhu, kuchyňského zařízení, povrchů 
pracovních ploch. Vylepšené složení v koncentrované 
podobě si poradí s libovolnou špínou, Stačí pouhá 
kapka pro vytvoření pěny, která zvládne důkladně umyt 
nádobí, efektivně odstranit mastnotu, jak v horké tak i 
studené vodě. Je šetrný k pokožce rukou. Jen jednoduše 
opláchnout ve vodě a nádobí se leskne.

Prostředky pro 
profesionální úklid

Na nádobí

Na ruce

Motion Nebbia Nautilus Silver

Perfumed Line
Tekutý aromatizující prostředek
Exkluzivní osvěžovač vzduchu s unikátní vůní 
parfému typu prémium. Účinně odstraňuje 
nepříjemné pachy a osvěžuje vzduch. 

Složky, z nichž se osvěžovač skládá a použitý 
úsporný rozprašovač umožňují vychutnávat aroma 
po dlouhou dobu.

Smell Block
Prostředek proti pachům
Pro odstraňování hnilobných a tabákových pachů, 
kouřových zápachů po požáru, nepříjemných pachů 
po zvířatech. Smell Block se stříká na povrch, z něhož 
pochází nepříjemný zápach. Prostředek má vlastní 
velmi příjemnou vůni.

Osvěžovač vzduchu Odstraňovač pachu

Universal Cleaner
Universální čistící prostředek
Universální pěnový mycí prostředek se širokým akčním 
spektrem. Účinně odstraňuje špínu z voděodolných 
povrchů, kůže nebo výrobků z tkanin, bez porušení 
vlákna. Nenechává šmouhy. Odstraňuje nepříjemné 
pachy.

Cement Cleaner
Čistič po opravách či renovacích
Mycí kyselý prostředek k čištění dlaždic, skla, žuly, 
mramoru, polymerových a jiných povrchů. Odstraňuje 
zbytky cementu, betonu, rezavé skvrny, vápencové us-
azeniny, stavební směsi a jiné nečistoty, které zůstávají 
po renovacích či údržbě.

Hydro block F
Vodoodpudivý prostředek pro
dřevo a tkaniny
Vysoce účinný vodoodpudivý ochranný prostředek na 
dřevěné povrchy, textilie, různé druhy tkanin, semiše 
či kůže. Ideálně se hodí pro materiály z přírodních a 
syntetických vláken. Chrání povrch před tekutinami, 
špínou, mastnými nečistotami, solnými výkvěty, 
různými druhy plísní a mikroorganizmů.

Deso-С10
Mycí prostředek s desinfekčním
účinkem 
Prostředek je určen k mytí a dezinfekci  různých povrchů 
podlah, stěn, zařízení, inventáře. Zabíjí všechny známé 
druhy mikrobů, není toxický, nepoškozuje čištěné 
povrchy a je bezpečný a šetrný k pokožce rukou, neobsa-
huje zásadité složky.

Deso
Dezinfekční prostředek
Slouží pro dezinfekci povrchů v budovách, u pevného 
nábytku,  sanitárního a technického zařízení, vnějších části 
přístrojů, ekologických záchodů, nádobí, prádla, úklidového 
nářadí, pečovatelského zařízení, hraček, výrobků z gumy, 
umělé hmoty a jiných polymerických materiálů; preventivně 
dezinfikuje ventilační systémy a klimatizace; dezinfekce samo-
statná nebo spojena s předsterilizační přípravou lékařských 
nástrojů z různých materiálů jak ručně tak i mechanicky v 
ultrazvukových přístrojích.

Hydro block С
Hydrofobizující prostředek pro cihly
beton, kámen a keramiku
Vodoodpudivý prostředek, který hluboko proniká 
do ošetřovaných materiálů, dodává vodu a špínu 
odpuzující vlastnosti cihlám, betonu, omítce, vápenci, 
pěnobetonu, keramice a dalším povrchům s min-
erálním složením. Chrání povrch před tekutinami, 
olejovými nečistotami, solným výkvětem, před plísněmi 
a mikroorganizmy. Vytváří ochrannou vrstvu s efektem 

„antigraffiti“, která napomáhá jednoduchému očištění 
ošetřeného povrchu od různých obrázků, nálepek i 
jiných druhů znečištění.

Neutral
Neutrální mycí prostředek
Nepěnivý vysoce koncentrovaný prostředek který není 
nutné oplachovat. Používá se na všechny omyvatelné 
povrchy. Díky neutrálnímu pH je prostředek vhodný 
i pro polymerové povrchy, laminát, parkety, dřevo, 
nerezovou ocel, výrobky z kůže. Nevyžaduje oplacho-
vání, nenechává šmouhy a povlaky. Neobsahuje škod-
livé látky, nezpůsobuje korozi kovů. NEUTRAL je vhodný 
pro širokou škálu úklidových technologií.

Progress, Progress-F
Universální pěnivý mycí prostředek 
Universální mycí prostředek pro každodenní péči o 
jakékoli omyvatelné povrchy. Hodí se pro  syntetické 
vinylové povrchy, linolea, dřevo, parkety, laminát, asfalt, 
beton, kachličky, sklo, žulu nebo mramor. Nevyžaduje 
oplachování, nezanechává šmouhy, neporušuje 
ochrannou vrstvu povrchu. Je šetrný vůči pokožce 
rukou.

Universální mycí 
prostředky

Speciální 
prostředky

Speciální 
prostředky

Antigraffiti
Prostředek pro odstraňování skvrn 
Prostředek pro odstraňování ropných produktů, 
pryskyřic, živice, gumových stop a dalších 
asfaltových znečištění ropného původu, ale také 
mastných skvrn, inkoustu, graffiti, zvýrazňovačů či 
zbytků žvýkaček z různých povrchů.

Reduktor pěny
Tekutina potlačující a redukující vznik pěny při 
použití zásaditých a kyselých čistících prostředků. 
Používá se zejména u vysavačů, extraktorů, strojů na 
mytí podlah, pěnícího zařízení a všude tam, kde se 
tvoří velké množství pěny bránící účinnému využití 
technologického procesu.

NovinkaNovinka
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Populární výrobek Populární výrobek 
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Torus
Čistič na nábytek s politurou
Prostředek je určen k renovaci a uchování původního 
vzhledu dřevěných povrchů. Čistí od prachu, šmouh, 
skvrn, má antistatický účinek. Díky avokádovému oleji 
nábytek chrání a dodává mu lesk. Umožňuje zlepšit 
vnější vzhled a zakrývá drobná poškození nábytku.

Steel Polish
Čistič na nerezovou ocel
Prostředek na čištění výrobků z nerezové oceli, mědi, 
mosazi, chromovaných, niklovaných, smaltovaných a 
dalších tvrdých povrchů, vyžadujících šetrné zacházení. 
Účinně odstraňuje prach, špínu, otisky prstů, tuky, oleje, 
vodní skvrny a další nečistoty. Zanechává neviditelnou 
ochrannou vrstvu usnadňující další následné čištění 
povrchu. 

Clean Glass
Clean Glass Concentrate
Čistič skel 
Universální čistič skel, zrcadel, plastů, chromu, kachlíků. 
Nenechává skvrny ani šmouhy, jeho použití je úsporné. 
Povrchům zároveň dodává antistatický účinek, zajišťuje 
maximální viditelnost. Může být využit i v kancelářích 
pro čištění nábytku, oživení monitorů, skel, zrcadel, 
obchodního vybavení. Je okamžitě připraven k použití.

WC-Gel
Prostředek pro čistění kuchyní a 
koupelen 
Kyselý mycí prostředek k čištění toalet, 
keramických výrobků a kachliček od vodního 
kamene, rezavých skvrn a usazenin solí. Odstraňuje 
nepříjemný zápach, likviduje mikroby. Gelová 
konzistence čistícího prostředku zajišťuje jeho 
úsporné využití.

Leather Cleaner
Čistič, kondicionér
Krémový kondicionér je určen k čištění výrobků z 
přírodní a umělé kůže všech odstínů. Proniká hluboko 
do pórů, čímž dobře čistí povrch. Dodává lesk, obnovuje 
strukturu, jako kondicionér zvlhčuje kůži, čímž ji chrání 
před vyschnutím a popraskáním. Chrání upravený 
povrch před ultrafialovým zářením a tím i před 
předčasným stárnutím. Má příjemnou vůni. Rychle se 
vstřebává a nezanechává skvrny či šmouhy.

Alpi
Gelový prací koncentrát
Je určen na praní a předpírku výrobků z bavlny, lnu, 
syntetických látek a materiálů ze smíšených vláken 
v pračkách různých druhů a pro ruční praní ve vodě 
různé měkkosti. Vypere i značná znečištění. Používejte 
prostředky z řady Alpi:
 Alpi prací gel na dětské prádlo;
 Alpi prací gel na bílé prádlo;
 Alpi prací gel na barevné prádlo.

Eva
Změkčovač prádla koncentrát 
Ideálně vyhovuje na praní všech druhů látek pro praní 
v pračce a ručně. Zjemňuje prádlo a příjemně ho aro-
matizuje. Díky výjimečnému složení zachovává barvu a 
složení vláken látky. Má antistatický účinek, usnadňuje 
žehlení po vyprání.
 Eva Flower;
 Eva Sensitive pro dětské prádlo.

Sidelit
Universální čistící prostředek
Universální čistič pro kuchyně a koupelny s bělícím 
účinkem. Ideální pro péči o kuchyňské sporáky, umyvadla, 
toalety a další tvrdé povrchy. Odstraňuje dokonce velmi 
úporné nečistoty z kovových, plastových a keramických 
povrchů. Je vhodný pro mytí grilovacích zařízení různých 
typů, grilovacích jehel, hrnců, na trouby, mikrovlnky apod.

Digger-Gel
Gel pro čištění odpadového potrubí
Vysoce účinný prostředek pro odstraňování usazenin a 
ucpávek v kanalizačních a odpadních potrubích, v sifónech 
dřezů, van, umyvadel a toalet. Nepoškozuje povrch jakéhokoli 
potrubí, včetně plastového. Díky husté konzistenci lépe 
proniká do potrubí a udržuje se déle na povrchu jeho stěn. 

Biogel
Gel pro biologické (chemické) 
záchody
Speciální prostředek určený pro využití v nádržích 
přenosných uličních a domácnostních chemických 
toalet nebo septiků. Má dezinfekční účinky, rozpouští 
tuhé odpady, zajišťuje snadný odtok a jeho aplikace je 
velmi úsporná. Skvěle vybraná parfémová vůně  
neutralizuje nepříjemné pachy v toaletách.

Azelit
Čistící prostředek do kuchyně
Koncentrovaný prostředek pro odstranění tuků, 
připálenin či sazí na pánvích, varných deskách, grilech, 
troubách , mikrovlnkách, a dalších. Obsahuje aktivní 
čistící látky, které pomáhají v maximální míře s 
odstraňováním hlubokých zastaralých nečistot.

Dishwasher
Prostředek do myčky
Universální mycí prostředek jak do myček, tak i pro 
ruční mytí. Je bezpečný pro mytí jakéhokoli nádobí 
a stolních příborů ze skla, plastu, porcelánu i tvrdých 
kovů. Během mycího procesu se zcela rozpouští, 
snadno se smývá, nenechává šmouhy či bílý povlak. Je 
vhodný pro myčky všech typů, včetně profesionálních. 
Je účinný v jakémkoli stupni tvrdosti vody.

Conditioner Dish
Oplachovač do myček
Neutralizuje povrch nádobí po mytí v myčce, dodává 
nádobí lesk, brání vzniku šmouh či kapek, napomáhá 
rychlejšímu oschnutí nádobí. Může být jako leštidlo 
použit pro oplachování jakéhokoli nádobí a jídelního 
nádobí ze skla, plastu, porcelánu i tvrdých kovů. Je 
velmi účinný v libovolně tvrdé vodě. Obsahuje kyselinu 
citronovou.

Azelit Gel 
Čistící gel do kuchyně
Koncentrovaný gel s posíleným složením odstraňuje 
velmi účinně tuk, napečeniny, saze a připálené 
potraviny ze smaltovaných a chromovaných povrchů, 
výrobků ze skla, nerezu, keramiky a porcelánu. 
Obsahuje aktivní čistící látky pomáhající likvidovat 
zastaralé hluboké nečistoty.

Gloss, Gloss Gel
Čistící prostředek pro odstranění 
vodního kamene a rezu
Universální mycí prostředek na bázi kyseliny citronové 
do koupelen a kuchyní. Je vhodný pro ošetření vany, 
sprch, toalet, keramických výrobků, kachliček, vybavení 
znečištěné vodním kamenem, rezavé skvrny, mýdlových 
šmouh a nánosů či usazenin různých solí. Dodává 
povrchům zářivou čistotu i lesk, který uchovává po několik 
dnů. Prostředek je vhodný také pro akrylátové vany.

DOS-Gel
Dezinfekční čistící prostředek
Universální čistící gel na bázi aktivního chloru je určen 
pro dezinfekci a bělení. Je ideální pro čištění toalet, 
van, umyvadel, kachliček, odpadu, výpustí, podlah a 
pracovních povrchů. Díky dezinfekčním vlastnostem 
odstraňuje také plísně a kvasinky. Pára tohoto prostředku 
chrání před „létajícími mikroby“. Husté složení zaručuje 
prodloužený účinek, protože prostředek zůstával déle na 
stěnách čištěných objektů.

Na nádobí Údržba WC

Do kuchyně

Pro koupelný, kuchyně a další 
sanitární vybavení

Na sklo

Na ocel

Na kůži Na nábytek

Na prádlo 
Na podlahu

Na podlahy
Arena
Prostředek na podlahy s efektem 
politury 
Prostředek je určen k mytí a ošetření podlahových 
krytin a jiných typů omyvatelných povrchů. Díky 
bezpečnému složení jde o ideální prostředek k ošetření 
parket, laminátů, přírodního kamene, obkladaček, 
lakovaných a dalších voděodolných povrchů. Díky 
účinkům politury renovuje vzhled ošetřených ploch. 
Má velmi úsporné využití.

Metal Floor Wax
Metalizující emulzní vosk na podla-
hové krytiny
Ochranná podlahová vrstva. Doporučuje se u parket, 
laminátu, linolea, gumových polymerových povrchů, a 
také u přírodního i umělého kamene. Chrání povrch 
před mechanickým poškozením (oděr, otěr, opotřebení) 
i chemickými vlivy (sole a mycí prostředky). Dodává 
krytinám kovový lesk a pevnost, je rychleschnoucí a má 
příjemné aroma.

Dewax
Odstraňovač starých ochranných 
podlahových nátěrů
Universální prostředek k odstranění starých ochran-
ných vrstev, a také pro přípravu podlahových krytin na 
hluboké čištění; odstranění mastných skvrn či povrchů 
před nanášením nových nátěrů. Odstraňuje tuhé, 
voskové a polymerové vrstvy.

Floor Wash
Prostředek k mytí podlah (neutrální)
Koncentrovaný mycí prostředek neobsahuje alkalické 
složky. Je určen k použití do automatických strojů na 
mytí podlah, stejně jako na ruční mytí podlahových 
povrchů. Má příjemné aroma. Přípravek je vhodný pro 
čištění jakýchkoli voděodolných povrchů, včetně těch, 
které jsou citlivé na alkalické přísady (linoleum, kaučuk, 
dřevo, parkety, laminát, mramor) od organických 
znečištění živočišnými tuky, rostlinnými oleji a dalšími 
typy nečistot.

Floor Wash Strong
Prostředek na mytí podlah
Koncentrovaný zásaditý mycí prostředek pro silně znečištěné 
povrchy. Je vhodný pro syntetické, vinylové a polymerové 
krytiny, linoleum, kachlíky, asfalt, beton, obklady, dlaždice. 
Odstraňuje dokonce tzv. zažranou špínu domácnostního 
a vnějšího původu, včetně mastnot a organických látek. Je 
ideální pro použití jako do mycích strojů, tak i pro ruční mytí. 
Má příjemnou vůni.

Carpet Cleaner
Odstraňovač skvrn
Universální málo pěnivý mycí prostředek pro 
čištění kobercových povrchů od různých nečistot. 
Je vhodný rovněž pro čištění tkanin, veluru, umělé 
kůže, plastu a skel.

Carpet Foam Cleaner
Čistič kobercových povrchů
Universální mycí prostředek vytvářející bohatou pěnu 
pro čištění kobercových krytin od jakýchkoli nečistot. Je 
vhodný pro čištění tkanin, veluru, umělé kůže, plastu 
a skel.

Na koberce

Ochranné vrstvy 
na podlahy

Odstraňovač starých 
vrstev

Průmyslové čističe
Bios-B, Bios-К
Průmyslový čistič
Vysoce koncentrovaný alkalický čistící prostředek. 
Používá se na čištění podlah, stěn a různých povrchů 
či zařízení od špíny, mastnot, olejů, připečených 
vrstev, ropných produktů nebo sazí. Díky intenzivnímu 
emulgačnímu účinku si velmi rychle poradí dokonce s 
hodně zastaralou špínou. Je velmi účinný například v 
potravinářských podnicích při odstraňování nečistot a 
mastnoty u technologických zařízení.
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