КАТАЛОГ / ЦЕНОВА ЛИСТА

ARCORA INTERNATIONAL
В отговор на търсенето на клиентите ние сме специализирани в разнообразно производство на
хигиенни консумативи и препарати за почистване от над 25 години. Инвестициите преминаха в
нови производствени мощности с по-голям капацитет, нови високотехнологични машини и
собствена лаборатория за тестване. Осемдесетте патенти са резултат от нашия изследователски
екип с университетски дипломи по текстилна специализация. Оценките на продуктите се
извършват съвместно с външна независима текстилна лаборатория.
Всички те са произведени, за да следват високите стандарти за качество, които нашите клиенти и
бизнес партньори очакват от нас.
Нашите познания в областта на почистването и хигиенните решения са в основата на нашата
компетентност. Ние създаваме и намираме ново решение за почистване и хигиена за нуждите на
пазара и обеждаваме клиентите да работят с продуктите на ARCORA.
Нашата конкурентоспособност се основава на най-добрия баланс между
ценообразуване на продукта, качество и полза за клиента. Отзивите на
клиентите относно потенциалните подобрения постоянно се връщат в
нашето развитие с продукти от следващо поколение. Желаем да
осигурим по-висока ефективност на процесите за почистване и
намаляване на разходите.

Препарати за силно замърсени подове

HAMMER
Висококачествен препарат на алкална основа за цялостно почистване на
подове, като естествен и изкуствен камък, бетон, индустриални покрития. Той
премахва упоритите замърсявания, сажди, нефтени петна и мазнини.
Предназначение : Обществени паркинги и гаражи.
Не е предназначен за балатум, асфалтови настилки, корк, незащитени
дървени подове.
Дозировка: За цялостно почистване на 1: 1 (4 л. означава в 8 л. вода)
За поддържане: 100 мл на 10 L вода
Машина за почистване на 100 мл до 10 литра вода

pH стойност концентрат

13

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01041

Туба

159,34 лв.

EXBETAN

Много силен обезмаслител подходящ за автосервизи, плавателни съдове и тежка
индустрия. Почиства бързо и лесно, като моторно масло и следи от гуми. Разгражда
минерални масла в околната среда. Приложение: За почистване на всички видове
материали, които са устойчиви на Ph концентрация, твърди пластмасови облицовки,
естествен камък, промишлени облицовки в производства и складове, алуминий и др.
Дозировка: Внимание! Преди употреба, проверете устойчивостта на основи на
предмета.Ръчно почистване: 150 - 500 мл. продукт в 10 л. Вода.За почистване на машини и
автомобили: 200 - 500 мл.продукт в 10 л. вода.Измиване с машина за високо налягане: 1л.
Продукт: 10 л. вода.Спрей разпръскане: 1: 1 до 1: 5 / вода

pH стойност концентрат

12

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01025

Туба

153,36 лв.

ARCOMAT

Алкално средство за машинно почистване на повърхности. Почиства и се
грижи наведнъж. Оставя след себе антистатичен филм устойчив на замърсяване.
Той е толерантен към твърда вода и оставя приятен аромат. Използва се за
машинно почистване за всички настилки устойчиви на алкали и вода. Пластмасови
материали, изкуствен и естествен камък, промишлени облицовки в производствени
и складови площи, работилници, магазини, търговски центрове, столове и
съоръжения за преработка на храни.
Дозировка:
При леко почистване: разрежда се 15-30 мл на 10 литра вода
За нормално почистване: разреждат се 40 до 100 мл на 10 литра вода.
Силно замърсено : разреждат се 100 - 200 мл на 10 литра вода
Ръчно основно почистване: Разредете 400-800 мл на 10 литра вода.
pH стоност концентрат

11

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01014

Туба

124,75 лв.

IDEAL

Концентриран почистващ препарат за камък, керамика и гранитогрес. Той се
използва за основно почистване и поддръжка. Премахва упорити мазнини и мазни
петна. За ръчно и машинно използване на всички водоустойчиви и алкално
устойчиви повърхности. Идеалният ефект се постига чрез прилагане на
микрофибърно въже.
Дозировка:
Всекидневно обслужване: 100-200 мл на 8 литра студена вода
Основно почистване в 1: 5 до 1:10 вода
разреден агент

pH стойност концентрат

9,6

Количесво

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 Л.

01054

Туба

148,00 лв.

1 Л.

01153

Бутилка

17,16 лв.

Ежедневно почистване
SCHACHMATT

Препарат за интензивно почистване чрез разпръскване. Лесно отстранява
следи от: маркери, моливи, химикалки, мазнини масла, лепила,графити и стикери.
Приложение:
За училищни бюра, пластмасови покрития и повърхности от алуминий,
неръждаема стомана, анодиран алуминий или друга подобна повърхност.
На дървени повърхности само ограничена приложимост. Не е подходящ за ABS
пластмаса, като плоски екрани, компютри, клавиатури и т.н.
Дозировка:
Продуктът може да бъде предварително разреден в зависимост от степента на
замърсяване и площта от замърсяване до 1:10.
Консумацията на повърхността е 2 мл./m².
pH стойност концентрат

6

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 Л.

01092

Туба

208 лв.

1 Л.

01091

Бутилка

23,42 лв.

CITRUS FRESH

Препарат на базата на алкохол, предназначен за твърди и водоустойчиви
повърхности и подове. След изсъхване не оставя следи. Придава блясък и
миризма на цитрусови плодове. Силно концентриран и много икономичен,
универсално приложим.
Обхват: за ежедневно почистване на водоустойчиви повърхности като пластмаса,
стъкло, керамика и боядисани повърхности. Почиства водоустойчиви подове като
изкуствен и естествен камък, керамични плочки, лакиран паркет и дюшеме.
Дозировка:
За нормално почистване: разрежда се 20-40 мл на 8 л. вода
За основно почистване: разрежда се 40-60 мл на 8 л. вода
pH стойност концентрат

7

Количество

Артиул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01060

Туба

99,30 лв.

1 л.

01055

Бутилка

12,30 лв.

Ecose

Препарат създаден на базата на алкохол за редовно почистване на твърди
водоустойчиви повърхности.
• отлична почистваща сила
• дълготраен свеж аромат
• подходящ за всички водоустойчиви повърхности
• изсъхва бързо и не оставя следи
Рутинно за ръчно и машинно почистване на подове и водоустойчиви повърхности:
като стъкла, керамични плочки, каменни подове, керамика, метал и гладки
пластмасови повърхности. Особено подходящ за рутинно почистване и редовна
поддръжка на подове и повърхности. Бързо съхнещ препарат.
Дозировка: Леко почистване 20-40мл. – 8 л. вода
Нормално почистване 40-80мл- 8 л. вода
Основно почистване 80-100мл-8 л. вода
Впръскване 40мл-0.5 л.

pH стойност концентрат

6-7

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01001

Туба

104,20 лв.

1 л.

01010

Бутилка

13,76 лв.

ODEON FRESH

Модерно почистващо средство, което не оставя следи и почиства всички
водоустойчиви повърхности и подове. Мръсотията изчезва с помощта на
специална формула. Ароматът се запазва до няколко часа. Препаратът е
подходящ за машинно почистване. Без восък и сапун.
Предназначение: За чувствителна и лъскава повърхност, идеално
почисващо средство за подове и повърхности от камък и плочки.
Дозировка: разреждат 20 - 50 мл на 10 литра вода

pH стойност концентрат

7

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01060

Туба

113,74 лв.

1 л.

01055

Бутилка

15,90 лв.

SO - KLAR

Почистване на стъкло и синтетични пластмасови повърхности.
Употреба: Интензивен активен прeпарат. Предпазва стъклени и синтетични
повърхности, като разтваря мазнините. Използва за почисване на прозорци и
стъклени витрини, както и шкафове, огледала, дограма, лакирано дърво, алуминий,
дисплей на телевизори и компютри. Също така гладки пластмасови повърхности от
всякакъв вид. Има приятен свеж аромат. След нанасяне от препарата не е
необходимо подсушаване.
Дозировка: Препаратът може да се използва неразреден или разреден в съотношение
50-100 мл в 8 литра вода.
Използвайте спрей и избършете със суха кърпа или хартия.

pH стойност концентрат

9,5-10,5
Цена
Опаковка
(без ДДС)

Количество

Артикул №

10 л.

01023

Туба

70,05 лв

1 л.

01024

Бутилка

10,46 лв.

FLEXAL

Мощен многофункционален препарат за подове с гумено покритие. Почиства
всички водоустойчиви подове. Не оставя следи, благодарение на специална
комбинация от съставки. Специално разработен за почистване на подове фабрично
темперирани с полиуретан. Лесно отстранява отлагания на мазни петна и придава
блясък.
Дозировка:
Парцал за почистване: 60-100 мл на 10 литра вода
Машинно по чистване: 100 мл до 10 литра вода

pH стойност концентрат

9

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01037

Туба

72,02 лв.

1 л.

01038

Бутилка

11,00 лв.

Професионална хигиена за санитарни помещения
NEUTRA7

Ароматен неутрален почистващ препарат за санитарни и други повърхности.
Дълготраен свеж аромат с патентована Нео-фреш технология. Бързо и ефективно
премахва мастни следи, останки от козметика, сапуни, органична мръсотия, водни
петна и сапун. Редовната употреба забавя натрупването на котлен камък.
Благодарение на перла - ефект няма нужда от ръчно подсушаване. Не съдържа
хлор и киселина.
За ежедневно почистване на плувни басейни, тоалетни, фитнес зали и други
спортни съоръжения, съблекални, душ кабини, вани и мраморно чувствителни
повърхности като емайл, алуминий, месинг и други, които са чувствителни към
киселини.
Дозировка и начин на приложение:
Ръчно почистване: неразредена или разредена в съотношение от 50 до 100 мл на 10 литра
вода.
За почистване с високо налягане: Разрежда се с вода в съотношение 1: 5 или 1:10

pH стойност концентрат

5

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01158

Туба

180,54 лв.

1 л.

01157

Бутилка

21,94 лв.

KARMA PEARL

Препарат за почистване на тоалетни при ежедневна поддръжка с перлен ефект. Без
усилие премахва котлен камък, остатъци от урина, сапун и мазни петна.
Повърхностите, обработени с Карма Perl придават силен блясък, полира бързо и не
изисква изплакване. Дезинфектант с уникален перлен ефект. При редовното
приложение не е необходимо основно почистване на повърхностите.

Дозировка:
За ръчно почистване разрежда 200 мл в 1 литър вода
За нормално почистване, разрежда се 50 мл на 10 литра вода
Спрей за почистване: Разрежда се с вода в съотношение 1: 5 или 1:10

pH стойност концентрат

1

Количество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01003

Туба

121,10 лв.

1 л.

01020

Опаковка

14,07 лв.

SANEX

Препарат отстраняващ варовик, урина остатъци от сапун, цимент и ръжда.
Предпазва от корозия и гарантира перфектни хигиенни условия. Специално
разработен за мокри помещения, тоалетни, писоари, тоалетни и басейни. Премахва
дълготрайни и устойчиви миризми. Не използвайте върху фитинги и мрамор.
Дозировка:
За основно почистване 100 мл се разреждат в 1 литър вода
За нормално почистване, разрежда се 100-200 мл на 10 литра вода

pH стойност концентрат
Количество

Артикул №

0,5-1,5
Цена
Опаковка
(без ДДС)

10 л.

01002

Туба

131,80 лв.

1 л.

01019

Бутилка

18,65 лв.

SALPUREX

Препаратът е на базата на солна киселина. Бързо, ефикасно и напълно премахва
стари отлагания, като урина, вар, ръжда и остатъци от цимент. Инхибитор.
Препоръчва се за употреба върху всички повърхности и материали, устойчиви на
киселина. Той може да се използва за основно почистване и ежедневно почистване.
Да не се прилага върху повърхности, които не са устойчиви на киселина, като
мрамор, изкуствен камък, гранит, хром, цинк, никел, алуминий и др.
Дозировка:
За почистване на тоалетни и санитарни помещения : 100 мл разреждат в 1 литър вода
За ежедневно почистване – разрежда се 200-400 мл на 10 литра вода

pH стойност концентрат
Количество

Артикул №

1
Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01137

Туба

110,26 лв.

1 л.

01155

Бутилка

21,43 лв.

Био препарати със силни аромати
BIO-LIVE

Био препарат и ароматизатор 2in1 за почистване на всякакви повърхности, върху
които се задържат миризми. Оставя дълготраен приятен аромат на портокал.
Премахва петна и миризми по естествен начин с помощта на микроорганизми. BIOLIVE прониква дълбоко в петната и отсранява замърсителите и тяхните миризми.
Много ефективен за отстраняване на петна от килими, платове, покривки за маса и
спално бельо. Разгражда ефективно и премахва петна от урина, кръв и хранителни
отпадъци.
Дозировка:
Трикотаж, спално бельо: 100-200 мл разреждат в 1 литър вода.
Почистване: 100-200 мл в 10 литра вода.
За поддържане: 50-100 мл на 10 литра вода.
Канализация: 100-200 мл изсипва се в канала.

pH стойност концетрат

7-9

Количество

Артикул№

Опаковка

Цена
(без ДДС)

5 л.

01082-05

Туба

110,26 лв.

1 л.

01096

Бутилка

21,43 лв.

ORANGE KISS/ CITRUS KISS - а р о ма ти з а то р

Парфюмиран освежител за въздух – Оставя дълготраен, свеж аромат.
Концентриран с пестелив ефект на потребление. Нанася се върху керамични
плочки и ъгли на стаята.

pH стойност концентрат

8

Koличество

Aртикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

500 ml

01065

Sprey
бутилка

21,61 лв

ПРОФЕСИОНАЛНА ХИГИЕНА ЗА РЕСТОРАНТИОРСТВО И
ХОТЕЛИЕРСТВО
INPUR

Препарат за почистване на всички миещи се повърхности устойчиви на
основи. Силно средство за разтварне на мазни натрупвания от храни.
Предназначен е за обществено хранене, колбасарски цехове, мандри, хранително
вкусови предприятия и др. Особено ефективен за почистване на силно замърсени
и мазни подове, работни повърхности и уреди.

Дозировка:
За измиване на ръце: използват 50 до 100 мл в 8 литра вода.
Спрей: 10-20 мл в 1 литър вода. В зависимост от замърсяванията може да се увеличава или
намалява количеството.
При почистване на машината обилно изплакнете.

pH стойност концентрат

14

Koличество

Aртикул №

Опаковка

10 л.

01018

Туба

Цена
(без ДДС)
162,44 лв.

1 л.

01021

Бутилка

19,52 лв.

GRILL-EX

Препарат за почистване и отстраняване на смола от дим. Разтваря изгоряли
органични вещества като мазнини и овъглени хранителни остатъци. Той е
приложим за всички материали, които не реагират на основи. Препаратът се
използва за почистване на скари, фурни и готварски печки. Премахва изгоряла и
овъглена повърхност от скари и фурни. За по - упорити петна оставете препарата
да действа поне 15 минути преди изплакване.
Дозировка: Разредете 1: 1
Препаратът се прилага към студена или гореща повърхност,
след което се изплаква. При почистване на фурни и готварски печки предварително
загрейте уредите.

pH стойност концентрат

14

Количество

Aртикул

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01018

Туба

158.23 лв.

1 л.

01021

Бутилка

18,96 лв.

SPIRITAL

Паста за отстраняване на упорити замърсявания и петна от емайл, неръждаема
стомана, керамика и други повърхности. Чрез специална формула защитава от
надраскване.
Начин на приложение: Преди употреба, разклатете добре!
Напръскайте повърхността, нанесете и изплакнете. За чувствителни повърхности преди
употреба направете тест.

pH стойност концентрат

14

Koличество

Aртикул №

Опаковка

1 л.

01171

Бутилка

Цена
(без ДДС)
20,06 лв.

Препарати за ръчно и машинно измиване на
посуда
CITRUS POWER

Препаратът предпазва кожата от изсушаване. Съдържа повърхностно активни
вещества. Той е предназначен за почистване и опазване на водоустойчиви
повърхности.
Оставя брилянтен блясък, без изтриване и подсушаване. Екологично, биологично
разградим. Измиване и почистване на всички посуди и повърхности. Отлично
средство за премахване на мазнини.
Дозировка: малко количество течност (20 мл в 10 литра)

pH стойност концентрат

7,5

Koличество

Артикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01178

Туба

66,52 лв.

1 л.

01183

Бутилка

10,58 лв

ECO-PLUS
Органичен препарат за съдомиялни машини.
Не е вреден за околната среда! Препаратът служи за измиване и отстраняване
намръсотия от ястия, кухненско оборудване в хранително-вкусовата
промишленост. Монтира се на помпи и дозатори.
Дозировка:Препаратът се използва в концентрат за почистване в зависимост от твърдостта
на водата: 3-12 г / л.Подходящ за ниска и средна твърдост на водата.

pH стойност концентрат
Aртикул
Koличество
№
10 Л.

01179

13
Опаковка

Цена
(без ДДС)

Туба

159,54 лв.

ECO-GLS
Концентриран с хлор препарат за съдомиялни машини. Почиства стъклени посуди с
автоматично дозиране. Концентриран с хлор препарат за съдомиялни машини.
Почиства стъклени посуди с автоматично дозиране. Предназначен за всякаква
твърдост на водата. Не забравяйте да прочетете инструкциите на миалната машина.
С дозатор, който не е предназначен за ръчно дозиране.
Дозировка: в зависимост от твърдостта на водата от 2 г / л. Вижте таблицата за дозиране и
контрол. Дозаторът се поставя от оторизиран техник. За да се постигне оптимална
ефективност препоръчваме LINE изплакване.

ECO SAUER

pH стойнст концентрат
Артикул
Концентрат
№
12 кг.

01181

12
Опаковка

Цена

Туба

130,28 лв.

Препарат за миални машини за много силно замърсяване от посуди. Произведен от
естествени съставки. Не оставя следи от вода след измиване. Изключително
пенлив и се използва за всякаква твърдост на водата.
Дозировка: за силно почистване: 0,2-2g / литър . Продуктът може да се използва от всички
конвенционални помпи. Дозира се съгласно инструкциите и твърдостта на водата от 20-30%
от дозата на течност в миалната машина.

CLARAMAТ
pH стойност концентрат
Специална еднозърнеста сол за всички
миялни машини. Тя може да се смесва
Koличество
Артикул №
Опаковка
равномерно, без да оставя буци. Осигурява
10 л.
01182
Туба
мекост на водата. Предотвратява
калцификацията в машината. Спестява пари за разходи за поддръжка.

pH стойност концентрат
Aртикул
Количество
№
2 Kg плик

01164

2,5
Цена
(без ДДС)
106,38 лв.

Опаковка

Цена
(без ДДС)

6x2 Kg

9,96 лв.

DESTOP – 2 IN 1 ДЕ З ИФЕ К Т А Н Т И ОБ Е З МА С Л ИТ Е Л

pH стойност концентрат

13

Koличество

Aртикул №

Опаковка

Цена
(без ДДС)

10 л.

01031

Туба

110,55 лв.

Специална течност, обезмаслител и дезинфектант в един препарат.
Лесно отстранява упоритите мазнини и премахва миризми в кухни, кланници,
хранително-вкусовата промишленост. Препаратът е в списъка на одобрените
дезинфектанти в германската ветеринарна общност. Бактерициден и фунгициден.
Алкален дезинфектант за почистване на повърхности в хранително-вкусовата
промишленост.
Предназначение: За дезинфекция и почистване на повърхности и подови настилки,
които са устойчиви на алкали.
За дезинфекция на областите, в които се преработват храни от животински
произход, като например кланици, хранително-преработвателни предприятия и
производства в професионални кухни. Дозировка според ДВГ:

К о н ц е н тр а ц и я

До з и р о в к а

В р е ме н а д е й с тв и е

1.0% разтвор

100ml na 10 л. вода

60 min

2.0% разтвор
2,5% разтвор

200ml na 10 л. вода
250ml na 10 л. вода

30 min
15 min

МИКРОФИБЪРНИ КЪРПИ
BASIC-LINE микрофибърна кърпа
Области на приложение:
Може да се използва върху всякакви
повърхности. Мека на допир. Благодарение на
статичения ефект, привлича и премахва дори
най-малките частици. Резултатът е
изключително чиста повърхност.
Идеални за полиране и цялостно почистване.
Характеристики:
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените парцали за почистване
• Оптималната абсорбцията на прах и вода.
Да не се използва омекотител или белина.
Перете отделно.

Артикул № ABL3838BL синьо
Артикул № ABL3838BGR зелено
Артикул № ABL3838GE жълто
Артикул № ABL3838RO розов

Състав: 80% полиестер
20% полиамид
Тегло: приблизително 30 г от плат
Размер: 38 х 38 см

Цена/бр: 2,30 лв. (без ДДС) парче
Опаковка: 10 броя

TOP-LINE микрофибърна кърпа
Области на приложение:
Плат за всички повърхности, изработени от
изключително фин плат, който е лесен за поддръжка.
За всички гладки повърхности. Не оставя мъх и почиства
мазнини.

Характеристики:
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените
парцали за почистване
• Оптималната абсорбцията на прах и вода
По-подробна информация:

Артикул № ATL4040BL синьо
Артикул № ATL4040BGR зелено
Артикул № ATL4040GE жълто
Артикул № ATL4040RO розов
Артикул № ATL4040SC черно
Състав: 80% полиестер
20% полиамид
Тегло: около 50 грама на кърпа
Размер: 40 х 40 см
Цена/бр: 4.04 лв.(без ДДС)
Опаковка: 10 броя

Да не се използва омекотител или белина.
Перете отделно.

SOFT LINE микрофибърна кърпа

Области на приложение:
Може да се използва върху всякакви повърхности. Мека на допир. Благодарение на
статичения ефект, привлича и премахва дори най-малките частици. Резултатът е
изключително чиста повърхност.
Идеални за полиране и цялостно почистване.

Характеристики:
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените парцали за почистване
• Оптималната абсорбцията на прах и вода

Артикул № ASL4040BL синьо
Артикул № ASL4040BGR зелено
Артикул № ASL4040GE жълто
Артикул № ASL4040RO розов

Състав: 80% полиестер
20% полиамид
Тегло: приблизително 52 гр на кърпа
Размер: 40 х 40 см
Цена/бр: 4,94 лв.(без ДДС)
Опаковка: 10 броя

Да не се използва омекотител или белина.
Перете отделно

FINE LINE Микрофибър за стъклени повърхности

Области на приложение:
За почистване стъкла, огледала и хромирани повърхности. Не оставя следи.
Благодарение на специална тъкан не оставя влакна. Изключително абсорбционен
капацитет: поглъща течност до 8 пъти от собственото си тегло.

Най - добрият избор за почистване на стъкло.
Характеристики:
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените парцали за почистване
• Оптималната абсорбцията на прах и вода

Артикул № ASL4040BL синьо
Артикул № ASL4040BGR зелено
Артикул № ASL4040GE жълто

Да не се използва омекотител или белина.

Артикул № ASL4040RO розов

Перете отделно.

Състав: 80% полиестер
20% полиамид
Тегло: приблизително 52 гр на кърпа
Размер: 40 х 40 см
Цена/бр: 5,18 лв.(без ДДС)
Опаковка: 10 броя

Микрофибър за подсушаване на чаши и чинии
Области на приложение:
Парцал, изработен от изключително фин плат, който е лесен за поддръжка.
За всички гладки повърхности. Не оставя мъх и почиства мазнини.
Характеристики:
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените парцали за почистване
• Оптималната абсорбцията на прах и вода

Да не се използва омекотител или белина.
Перете отделно.

Артикул № AGS5060BL синьо
Състав: 80% полиестер 20% полиамид
Тегло: около 50 грама на кърпа
Обем: 15 х 10 = 150 броя
Размер: 50 х 60 см
Цена/бр: 6,82 лв. (без ДДС)
Опаковка: 10 броя

Микрофибър за подове и стълби

Платът на микрофибърна кърпа почиства мазнини.
За всички видове подови настилки: теракот, камък, дърво, ламинат и PVC.
Използвайте суха кърпа за прах и мръсотия.
Използвайте влажна кърпа за по-тежки замърсявания.
Характеристики:
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените парцали за почистване
• Оптималната абсорбцията на прах и вода
Да не се използва омекотител или белина.
Перете отделно.

Артикул № ABT5060BL синьо
Състав: 80% полиестер
20% полиамид
Тегло: приблизително 88 г от плат
Обем: 15 х 10 = 150 броя
Размер: 50 х 60 см
Цена/бр: 8,82 лв. (без ДДС)
Опаковка: 10 броя

STRONG-LINE – ми к р о фи б ъ р н а к ъ р п а з а б а н и

Микрофибър плат покрит с полиуретан, особено подходящ за
почистване на лъскави повърхности като стъкло, гладка
повърхност като душ кранове от неръждаема стомана. Той има
висока абсорбция на вода и изсушава повърхностите без следи. Идеален за тоалетни в
хотелски стаи, където е необходимо бързо съхнене след измиване.

Характеристики:
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените парцали за почистване
• Оптималната абсорбцията на прах и вода

Артикул № APU4030BL синьо
Артикул №APU4030BGR зелено
Артикул № APU4030GE жълто
Артикул №APU4030RO розов
Състав: 80% полиестер 20% полиамид
Тегло: около 50 грама на кърпа
Размер: 40 х 30 см
Цена/бр: 8,05 лв. (без ДДС)
Опаковка: 10 броя
Да не се използва омекотител или белина.
Перете отделно.

SPECIAL-LINE – микрофибърна кърпа

Благодарение на новата технология на тъкане
микрофибърната кърпа е с висока абсорбция на мазнини и
други примеси. Поради комбинацията от плат и влакна с лекота
разтваря смазки от повърхности. Тя изсушава и полира без да
остава следи.

Характеристики:
• За по – добро качество ръбовете са защитени с двоен шев
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените парцали за почистване
• Високо усвояване на мазнини, примеси и вода
• чисти, суши и полира повърхности без следа.
Артикул № AKOI6545BL синьо
Артикул № AKOI6545RO розов
Размер: 65 х 45 см
Тегло: около 90 гр на кърпа
Състав: 80% полиестер20% полиамид
Цена/бр: 12.23 лв. (без ДДС)
Опаковка: 10 броя

Да не се използва омекотител или белина.
Перете отделно.

"EXTRA LARGE" – п р о фе с и о н а л е н

ми к р о фи б ъ р з а п р о з о р ц и и в и тр и н и

Области на приложение:
Кърпа за почистване на стъкло, огледала и хром. Абсорбира
осем пъти собственото си тегло.

Характеристики :
• За по – добро качество ръбовете са защитени с двоен шев
• Спестява пари и време в сравнение с обикновените парцали за почистване
• чисти, суши и полира повърхности без следа.
Състав: 80% полиестер, 20% полиамид

Да не се използва омекотител или белина.
Перете отделно.

Тегло: 105 г / кърпа
Опаковка : 10 броя
Цена/бр : 15.79 лв. (без ДДС)

П Р ОД У К Т

А Р Т ИК У Л №
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К ОЛИЧ Е С Т В О
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(б е з Д Д С )

П А ДОВ Е
PAD Б я л

PAD Б е жо в

PAD Ч е р в е н

PAD С и н

PAD З е л е н

PAD К а фя в

PAD Ч е р е н

ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТИ
ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ

ЛАМИНАТ
С

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕНЕ

Ч

К
С
Ч

Почистване с шампоан
МАШИНА

Ч

ПОЧИСТВАНЕ С СПЕРЕЙ

Ч

ПОЛИРАНЕ

Б

1

17,67 лв.

17" 432 mm

SP432WE

1

26,22 лв.

20" 503 mm

SP503WE

1

35,70 лв.

11" 280 mm

SP280BE

1

17,67 лв.

17" 432 mm

SP432BE

1

26,22 лв

20" 503 mm

SP503BE

1

35,70 лв

11" 280 mm

SP280RO

1

17,67 лв

17" 432 mm

SP432RO

1

26,22 лв

20" 503 mm

SP503RO

1

35,70 лв

11" 280 mm

SP280BL

1

17,67 лв

17" 432 mm

SP432BL

1

26,22 лв

20" 503 mm

SP503BL

1

35,70 лв

11" 280 mm

SP280GR

1

17,67 лв

17" 432 mm

SP432GR

1

26,22 лв

20" 503 mm

SP503GR

1

35,70 лв

11" 280 mm

SP280DBR

1

17,67 лв

17" 432 mm

SP432DBR

1

26,22 лв

20" 503 mm

SP503DBR

1

35,70 лв

11" 280 mm

SP280SC

1

17,67 лв

17" 432 mm

SP432SC

1

26,22 лв

20" 503 mm

SP503SC

1

35,70 лв
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З
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З

БЕЖ

Б

MELAMIN (nano) PAD

Pad за основно почистване на всички видове подови настилки.
Той се използва за отстраняване на стари покрития и
пълнители.
РАЗМЕРИ / ЦЕНА
17" 432 mm

132,74 лв.

