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Od
výrobců

Každá zkušenost se počítá.™

Vítá Vás systém
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Každá zkušenost se počítá.™

Ověřený. Jednoduchý. Účinný.

Lenor odour  
eLiminator (4,75l)

arieL formuLa pro+ 
(13kg)

 Náš nejlepší prostředek na praní prádla. 
Odstraňuje nejodolnější skvrny  
a likviduje 99,999 % bakterií!

 Je  navržen pro dosažení vynikajících 
výsledků praní dokonce i bez předpírky 
nebo namáčení, aby vám pomohl šetřit 
vodou a energií.

 Umožňuje vynikající výsledky praní již 
od praní na 40 °C.

 Tento prací prostředek je bez fosfátů

 Pomáhá prodloužit životnost prádla.

 Dlouhotrvající svěžest

 Obsahuje vysoce účinné 
mikrokapsle  
s parfémem. 

 Doporučená dávka 25ml na 1 prací 
cyklus.

dezinfekční
MZDR 37233/2016/SOZ

 Obsahuje specifické bělící 
technologie, které pomáhají udržovat 
a obnovit vaše bílé prádlo,

 Dvojí bělící systém (včetně nových 
TAED bělidel)

 Zvýšenou hladinu optických 
zjasňovačů (2,5x vs. předchozí Ariel 
Alfa)

 Nový polymer, který zamezuje 
usazování nečistot v prádle.

arieL aLfa White 
max (13kg)

1 Wash Clean Čistota po jediném praní

Pro jedinečný zážitek z prostředků Ariel a lenor 
Professional, díky němuž budou hosté spokojení

Pro maximální bělost při každém praní i oživení 
bělosti často praného prádla.

Pro podporu procesů a produktivity 
v podnicích s vysokou intenzitou provozu

Systém 1 Systém 2 Systém 3

Extra Soft & Fresh White Max Special Conditions
1 Wash Clean  1 Wash Clean  1 Wash Clean  ’s ’s ’s

Ověřený. Jednoduchý. Účinný.

jar mycí prostředek (10l)

jar opLachovač (10l)

 Úžasně pomáhá odstraňovat 
odolné skvrny od škrobu a bílkovin

 Zabraňuje usazování vodního 
kamene na nádobí a v myčce

 Bezchlorová technologie

 Pro zářivé a rychle schnoucí nádobí

 Zabraňuje vzniku skvrn od 
zaschlých kapek vody

 Navržený tak, aby snižoval 
povrchové napětí oplachu a tím 
zajistil rychlé osychání nádobí

 Velmi nízká pěnivost

tekutý prostředek na ruční 
mytí nádobí jar (5l)

 Odstraňuje mastnotu až o 33 % 
rychleji (v porovnání s klíčovými 
konkurenčními značkami).

 5l lahev umyje v profesionálním 
provozu až 250 várek nádobí.

čisticí prostředek  
na mastné povrchy jar (5l)

 Rychle rozpouští odolnou mastnotu, 
dokonce i na grilech a fritézách.

 Z povrchů snadno odstraňuje dokonce 
i zaschlou mastnotu!

 Bez obsahu parfému

kuchyňský dezinfekční  
odmašťovací prostředek (750ml)

 Likviduje 99,99 % bakterií* včetně Salmonely 
a Listerie.*dodržujte návod na použití

 Vysoce účinný prostředek na odmašťování 
kuchyňských povrchů. Vhodný i na čistění 
povrchů, které přicházejí do kontaktu s 
potravinami. 

dezinfekční
REG-33.7.1-14.02.05/5522

kapsLe jar do automatických myček nádobí  
s dLouhým mycím cykLem (115 kAPSlí)

 Odstranění zaschlé mastnoty.

 2x rychlejší mytí při krátkých cyklech v 
porovnání s běžným cyklem.

 Ochrana lesku a skla.

 Účinek prostředku na oplachování a funkce 
soli .

 Lze ji použít v myčkách s 1-5 minutovými 
cykly.

 Rozpouští se 2x rychleji než tuhé tablety.

 Účinek na vodu jakékoli tvrdosti.
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Každá zkušenost se počítá.™

Ověřený. Jednoduchý. Účinný.

mr.proper univerzáLní čistící 
prostředek na podLahy a 
povrchy Lemon / ocean (5l)

 Přináší zářivou čistotu bez námahy.

 Není třeba oplachovat*.

 Úsporná velikost lahve, nyní pro snadnou manipulaci.

 Účinný na čištění podlah, povrchů a mastnoty.

 Zanechává svěží, příjemnou vůni

	 *při	použití	ředěného	prostředku	podle	návodu	na	použití

 Odstraňuje lepkavé mastné 
skvrny a běžné nečistoty.

 Vynikající čistící vlastnosti

 Respektuje přirozenou krásu 
citlivých podlahových povrchů 
každý den v roce.

 Zanechává svěží, příjemnou 
vůni.

 Vhodný pro použití v 
automatických strojích na mytí 
podlahy.

mr. proper sensitive 
čistící prostředek na 
citLivé povrchy (5l)

dezinfekční
75674/2011/SOZ

mr.proper 3v1 – víceúčeLový  
čistící prostředek (750ml)

mr.proper hygienický  
čistící prostředek  
na toaLetní mísy (750ml)

 1 výrobek za méně než jsou náklady za 
pořízení 3

 Dezinfekční výrobek

 Víceúčelový čistíci prostředek

 Čistič skla a dalších lesklých povrchů 
(ocel, plast)

 Poskytuje dlouhotrvající lesk.

 Zanechává svěží vůni.

 Poskytuje hygienickou čistotu.

 Pomáhá odstraňovat vodní kámen.
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3 viakaL spray odstraňovač 
vodního kamene (750ml)

 Odstraňuje vodní kámen a zabraňuje jeho 
opětovnému usazení na povrchu. 

 Je připraven k okamžitému použití.

 Vysoce účinný i při všech stupních tvrdosti 
vody.

 Povrchy zůstávají lesklé a zářivé po dlouhou 
dobu.


