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Vybraná ponuka produktov  
DIVERSEY 

    

Cif Professional Wood Furniture Polish  
Čistiaci prostriedok na drevený nábytok. Obsahuje komplex Pro Formula, vďaka ktorej dokonale 
vyčisti a odstraňuje prach a nečistoty. Zanecháva dokonale čistý povrch a dodáva mu lesk.) 
Objem 400 ml.  
DIV/100949395/PC 

 

Cif Professional Multi Surface  
Univerzálny čistiaci prostriedok, ktorý má antistatický účinok. Je vhodný pre všetky povrchy.  
Obsahuje komplex Pro Formula, vďaka ktorej dokonale vyčistí každý povrch či už kameň,  
sklo, plast alebo drevo. Zanecháva dokonale čistý povrch a dodáva mu lesk. Objem 400 ml. 
DIV/100949396/PC 

 
Cif Professional Wood Polish 
Prostriedok na nábytok s unikátnou zmesou voskov odstraňuje prach, odtlačky prstov, 
šmuhy a škvrny rýchlejšie a ľahko. Zanecháva dlhotrvajúci lesk. Určený na priame použitie 
bez riedenia. Objem 750 ml.  
DIV/7522672/PC 

 
Cif Professional Window & Multi Surface  
Profesionálny prostriedok na okná a povrchy. Rýchlo odstraňuje špinu a mastnotu a zanechá  
žiarivý povrch bez šmúh behom sekundy. K okamžitému použitiu v interiéroch ako sú zrkadlá,  
stoly a iné umývateľné povrchy. Objem 750 ml. 
DIV/7518651/PC 

 

Cif Professional 2in1  
Čistiaci prostriedok na čistenie a dezinfekciu. Neparfumovaný prostriedok  
pre všetkých povrchov v potravinárskych prevádzkach. Je účinný proti širokému  
spektru mikroorganizmov a efektívne odstráni mastnotu a zaschnuté zvyšky  
potravín. Objem 750 ml. 
DIV/100887789/PC 

 

3,33€/ks 

3,33€/ks 

2,50€/ks 

2,51€/ks 

4,80€/ks 
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            Cif Professional Washroom 2in1  
                 Čistiaci prostriedok do kúpeľní. Odstraňuje vodný kameň, nečistoty a zvyšky mydla a 
                 zanechá žiarivý lesk a dlhotrvajúcu sviežu vôňu. Je vhodný na vane, sprchové kúty, 
                 umývadlá, toalety. Nie je vhodný na mramor a iné povrchy citlivé na pôsobenie kyselín. 
                 Objem 750 ml.  

                     DIV/7518678 

 
Domestos Professional Toilet Limescale Remover     
Čistiaci prostriedok na usadeniny v toalete s hustejším zložením gélovej formule. Vďaka 
hustejšiemu zloženiu s predĺženým pôsobením ľahko uvoľní vodný kameň a zanechá 
príjemnú vôňu. Objem 750 ml.                 
DIV/7518658/PC 
   

 

TASKI Jontec 300 - na denné čistenie podláh  
Vysoko koncentrovaný, rýchlo pôsobiaci, málo penivý prostriedok na denné čistenie  
umývateľných podláh. Obsahuje O.N.T. na pohltenie nepríjemných pachov, je pH  
neutrálny. Univerzálna aplikácia. Objem 5L a balené po 2ks. 

 LYN/2033 

 

  
TASKI Sprint Degerm 
Profesionálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok na báze KAZ (kvartérnych  
amóniových zlúčenín). Čistí a dezinfikuje v jednom kroku. Prípravok je vhodný  
na umývanie a dezinfekciu všetkých umývateľných tvrdých povrchov aj  
predmetov v zdravotníctve. Vhodný je tiež na dezinfekciu kobercov.  
Bez parfumácie. Objem 5L a balené po 2ks.  

LYN/2034 

  
 
OPTIMAX Dishwash 5L 

Neutrálny prostriedok na ručné umývanie hrncov, panvíc, príborov a skla. 
Dávkovanie: 1-4ml prostriedku na 1l teplej vody. Objem 5l a balené po 2ks. 
LYN/2000 

2,73€/ks 

2,56€/ks 

19,22€/ks 

20,99€/ks 

5,98€/ks 


