Sanytol dezinfekce
čistič 5 l a 1 l
Podlahy a plochy
Sanytol Dezinfekce Čistící koncentrát je díky
svému trojímu účinku (antibakteriálnímu,
fungicidnímu a virucidnímu) ideální dezinfekce na
všechny materiály a plochy a ničí mikroby.
Odstraňuje kromě jiného: herpes, virus H7N1,
salmonellu, listerii, stapphylococcus aureus,
candida albican, escherichia coli, aspergillus Niger,
pseudomonas aeuruginosa, henterococcus hirae,
lactobacillus brevis.

Katalog
100357 Sanytol 5 l cena bez DPH 336 Kč
100266 Sanytol 1 l cena bez DPH 67,30 Kč

Sanytol dezinfekce
čistič 500 ml rozprašovač
univerzál cena bez DPH 67,30 Kč
Díky svému trojímu účinku dezinfikuje všechny materiály
a plochy a ničí 99,9 % mikrobů. Zanechává svěží vůni
eukalyptu, který provoní celý byt. Vzhledem k tomu, že
neobsahuje chlór, je šetrnější k povrchům ani
nezpůsobuje skvrny na textiliích.

Koupelna cena bez DPH 67,30 Kč
Sanytol čistič na koupelny účinně zabraňuje šíření
nežádoucích mikroorganismů, tvorbě plísní a vodního
kamene. Odstraňuje plak a nanesené stopy
mýdla. Neobsahuje chlór. Odstraňuje 99,9% bakterií,
plísní a virů.

Kuchyně cena bez DPH 67,30 Kč
Díky trojímu účinku – bakteriálnímu, fungicidnímu a
virucidnímu odstraňuje 99,99% mikroorganismů. Čistí
a dezinfikuje do hloubky a je šetrný k povrch

Star postřiková dezinfekce
Prostředek určený na plošnou dezinfekci
povrchů. Čistí a dezinfikuje. Likviduje viry,
bakterie a kvasinkovité plísně.
Neobsahuje chlór. Nepoškozuje povrchy.
Není klasifikovaný jako nebezpečný pro lidské
zdraví a životní prostředí. Nevyžaduje použití
ochranných pomůcek.
Katalog

90529 Star 5 l 329,75 Kč
99073 Star 500 ml rozprašovač 65,30 Kč
99352 Star 650 ml rozprašovač 89 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH

Jar Disinfectant Degreaser 750ml
Likviduje 99,99 % bakterií včetně Salmonely a
Listerie. Vysoce účinný tekutý prostředek na
odmašťování kuchyňských povrchů.
Katalog
100539 Jar disifectant 750 ml
cena bez DPH 73,90 Kč

Lilien Aloe Vera antimikrobiální gel na
ruce 5 l
Bezoplachový čisticí gel na ruce s alkoholem, který
zabíjí bakterie v 99,9%.
Katalog
99537 Lilien 5 l cena bez DPH 1073,43Kč

Lilien Aloe Vera antimikrobiální gel na
ruce 500 ml
Bezoplachový čisticí gel na ruce s alkoholem, který
zabíjí bakterie v 99,9%.
Katalog
99025 Lilien 500 ml cena bez DPH 189 Kč

Anti-COVID dezinfekce 5 lt
Dezinfekční přípravek, dezinfekce rukou. Možno
použít i na povrchy. Vyrobeno na základě doporučené
receptury WHO.
Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter,
Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus,
Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus,
MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV,
TGEV
Katalog
99534 Anti-Covid 5 l cena bez DPH 489 Kč

