
Přípravek určený k čištění linky
tvořící se podél hladiny bazénové
vody. Čistí znamenitě běžné
atmosférické znečištění
(mastnoty, saze usazené na
stěnách bazénu).

Liquid cleaner for line forming
along the surface of pool water.
Is excellently cleaning basic
atmospherical dirts (grease,
smut on the pool walls).

• Cleaner of water surface line• Čistič okrajů bazénu

Tekutý prostředek, který
odstraňuje vápenné a organické
částice, zbytky olejů a jiné
nečistoty obsažené ve filtrech
pískových i kartušových.

Liquid cleaner removing calcium
and organic elements, remains of
oils and other dirt stuck in sand
and cartouche filters.

• Filter Cleaner • Filter Cleaner

Přípravek k likvidaci
nadbytečného chlóru v bazénové
vodě. Slouží ke snížení volného
chlóru.

Product to dispose of excessive
chlorine in swimming pool water.
Serve for reduction of free
chlorine.

• Chlorstop• Chlorstop

Tekutý přípravek zlepšující kvalitu
a čistotu vody. Zbaví vás
drobných nečistot a zlepší
průhlednost vody tak, aby byla
křišťálově průzračná. *

A liquid product increasing
quality of the water. Floculated
small dirts and improve crystal
clear of the water in your
pool. *

• Clarity Liquid• Projasňovač

Tekutý přípravek pro čištění
nerezových částí. Dodává vysoký
lesk.

Liquid cleaner for cleaning
stainless steel parts. It gives
high gloss.

• Stahlclin• Stahlclin

* 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.

Čistič okrajů bazénu | Cleaner of water surface line cena Kč €

911362100 C Čistič okrajů bazénu 1 l
Water surface line cleaner 1 l 6 1,00 144,-

Stahlclin | Stahlclin cena Kč €

911390100 C Stahlclin 1 l, čistič nerezi
Stahlclin 1 l, st. steel cleaner 6 1,00 263,-

Filter Cleaner | Filter Cleaner cena Kč €

911480100 C Filter Cleaner 1 l – čistič filtru, zvyšuje průtok a účinnost filtračního písku
Filter Cleaner 1 l – improves flow rate and effectiveness of sand 6 1,00 489,-

Chlorstop | Chlorstop cena Kč €

911430100 C Chlorstop 1 kg, odbourává chlór
Chlorstop 1 kg, degrade chlorine 6 1,00 348,-

Projasňovač | Clarity Liquid 1l cena Kč €

911240100 C Projasňovač 1l 
Clarity Liquid 1l 155,-
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