
Bezchlórový tekutý přípravek
k odstranění bakterií a řas
bezchlórovým způsobem,
v kombinaci se zařízením
LAGUNA. *

• Lagunit
Liquid water treatment product
without chlorine to dispose of
germs and algea without
chlorine to use in combination
with station LAGUNA. *

• Lagunit

Tekutý přípravek pro údržbu vody
v dětských bazénech.
• Bezchlórový, příjemný na

pokožku
• Proti řasám ve vodě
• pH neutrální *

• Kids Care
Liquid detergent for maite-nance
of water in kids pools. 
• Without chlorine, delicate skin

friendly
• Against algae in water
• pH neutral *

• Kids Care

Vysoce koncentrovaný konzer-
vační prostředek v tekuté formě
zabraňující tvorbě vápenných
usazenin, nečistot a jejich rozklá-
dání a růstu řas. Přidáním pro-
středku na konci sezóny do
v zimě vodou naplněných bazénů
ulehčuje jarní očistu. *

Highly concentrated liquid
preservative sanitizer preventing
the creation of calcareous dregs,
impurities and algae growth.
Adding this sanitizer at the end
of swimming season to the
pools filled with water will make
purifying the water at the
beginning of the season easy. *

• Zazimovací prostředek • Winter fluid

* Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu
a informace o výrobku.

* Please, make sure to use biocids safely. Read label and information
about product before use.

Zazimovací prostředek | Winter fluid cena Kč €

911330100 C Zazimovací prostředek 1 l, tekutý
Winter fluid 1 l, liquid 6 1,00 206,-

911330300 C Zazimovací prostředek 3 l, tekutý
Winter fluid 3 l, liquid 3,00 561,-

911333000 C Zazimovací prostředek 30 kg, tekutý
Winter fluid 30 kg, liquid 30,00 5 726,-

Lagunit | Lagunit cena Kč €

911490101 C Lagunit 1 l, tekutý přípravek
Lagunit 1 l, liquid sanitizer 1,00 307,-

Kids Care | Kids Care cena Kč €

911350050 C Kids Care 50 ml, pro 800–1200 l/2 týdny – 1 sáček
Kids Care 50 ml for 800–1200 l/2 weeks 0,05 83,-
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