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PRODUSE PENTRU  
MOBILIER

MOBILBRILL
DETERGENT DELICAT DE LUSTRUIRE MULTISUPRAFEŢE

CURĂŢĂ, PROTEJEAZĂ ŞI LUSTRUIEŞTE.

ÎNDEPĂRTEAZĂ CU UȘURINȚĂ PRAFUL ȘI MURDĂRIA, 
GARANTÂND O STRĂLUCIRE NATURALĂ

MOBILBRILL este un produs excelent pentru curăţarea și 
lustruirea mobilierului lăcuit, lemnului, metalelor, aluminiului, 
pielii naturale sau imitațiilor de piele, suprafețelor oglinzilor, 
obiectelor de cristal, suprafețelor din plastic etc. Datorită 
formulei sale eficiente dar în acelaşi timp delicate, poate fi 
utilizat în deplină siguranţă pe mobilierul din lemn, chiar și pe 
cele din lemn prețios, respectiv pe suprafețele din sticlă și oțel.

Cod DT02
Format: 500 ml
11,50 €



PRODUSE PENTRU 
GEAMURI

SPLENDIVETRO
DETERGENT CU ACŢIUNE DE STRĂLUCIRE PENTRU 
GEAMURI ŞI OGLINZI

ACŢIUNE ANTI-PRAF

ÎNDEPĂRTEAZĂ CU UȘURINȚĂ PRAFUL ȘI MURDĂRIA, 
GARANTÂND O STRĂLUCIRE NATURALĂ

SPLENDIVETRO formulat în mod specific pentru curăţarea 
în profunzime a geamurilor, cristalurilor, oglinzilor, şi toate 
suprafeţele de reflexie lavabile. Îndepărtează eficient 
murdăria, grăsimea, praful, amprentele etc. Este versatil, se 
utilizează fără clătire și nu lasă urme. SPLENDIVETRO se 
usucă rapid, păstrează strălucirea naturală a suprafețelor, 
face ca suprafețele tratate să fie antiseptice. Este indicat 
în locuinţe, magazine și birouri, pentru curățarea zilnică a 
ferestrelor, vitrinelor și oglinzilor. De asemenea, este indicat şi 
pentru cristaluri şi parbrize de maşini şi motociclete. În medii 
profesionale, este potrivit pentru toate activitățile supuse 
reglementărilor în vigoare privind igiena și sănătatea (Sistem 
de Autocontrol H.A.C.C.P.).

Cod DT06
Format: 750 ml
7,90 €



DEGRESANT

DEGREASER PLUS
DETERGENT UNIVERSAL SUPER-DEGRESANT

ACŢIUNE DEGRESANTĂ

ÎNDEPĂRTEAZĂ TOATE TIPURILE DE MURDĂRIE ŞI 
ESTE EFICIENT PE TOATE SUPRAFEŢELE

DEGREASER PLUS este un detergent concentrat 
inovator cu acțiune de degresare și igienizare. Formula 
sa echilibrată îl face eficient și esenţial pentru curățarea 
tuturor suprafețelor lavabile de murdăria cea mai 
persistentă. Nu este coroziv, nu conține amoniac și 
fosfați. Conține peste 90% tensioactivi biodegradabili. De 
asemenea, este potrivit pentru utilizarea în activități care 
fac obiectul Sistemului de Autocontrol (H.A.C.C.P).
DEGREASER PLUS îndepărtează fiecare tip de murdărie, 
cum ar fi grăsimea, petele de fum, depunerile arse, smogul, 
depunerile și petele uleioase, ceara, urmele de cauciuc și 
cele mai rezistente murdării de pe: plastic, cauciuc, lemn, 
țesături, ceramică, sticlă, oțel inoxidabil, etc.

Cod DT10
Format: 750 ml
13,20 €



MULTISUPRAFEŢE

TOTALBRILL
DETERGENT IGIENIZANT PENTRU
SUPRAFEŢE MULTIPLE

ACŢIUNE ANTI-PRAF ŞI ANTIBACTERIANĂ

PROTEJEAZĂ ŞI REVIGOREAZĂ SUPRAFEŢELE, 
OFERINDU-LE UN EFECT STRĂLUCITOR.

TOTALBRILL este un detergent igienizant anti-praf gata de 
utilizare, cu acțiune antibacteriană, pentru curățarea zilnică 
a tuturor suprafețelor. Curăță, are o acțiune eficientă de 
igienizare și nu lasă pete. Nu conține amoniac, asigură o 
protecție anti-stropi pe suprafețele tratate, lăsând un strat 
invizibil care permite apei să alunece pe suprafață fără să 
formeze pete. Datorită formulei sale eficiente și delicate, 
TOTALBRILL este ideal pentru toate suprafețele din casă și 
în toate locurile de muncă supuse Sistemului de Autocontrol 
(H.A.C.C.P.). Potrivit pentru laminate, lemn, suprafețe 
vopsite sau lăcuite, plastic, policarbonat, plexiglas, metale 
(de exemplu, mobilier, birouri, blaturi, echipamente etc.) 
și pentru toate suprafețele lavabile.

Cod DT12
Format: 750 ml
11,00 €



PRODUSE PENTRU 
BUCĂTĂRIE

STEELBRILL
DETERGENT DE LUSTRUIRE PENTRU OŢELUL INOX

CURĂȚĂ, LUSTRUIEȘTE ȘI REÎNNOIEȘTE OȚELUL

REDĂ STRĂLUCIREA SUPRAFEȚELOR, ÎNDEPĂRTÂND 
MURDĂRIA FĂRĂ ZGÂRIETURI

STEELBRILL este un detergent inovator de lustruire, 
specific pentru oțelul inoxidabil.
Curăță în profunzime, lustruiește și redă strălucirea 
oțelului, îndepărtează murdăria și oxidarea fără să zgârie 
suprafețele și fără să lase pete. În bucătării și laboratoare 
este eficient împotriva murdăriei care se depune pe 
suprafețele de uz zilnic, cum ar fi blaturile de lucru, 
robinetele, hotele, oalele și frigiderele.

Cod DT11
Format: 750 ml
12,30 €



OVEN
DEGRESANT DECARBONIZANT PENTRU CUPTOARE, GRĂTARE ȘI ARAGAZE

DIZOLVĂ REZIDUURILE DE GRĂSIME

ELIMINĂ REZIDUURILE DE CARBON ȘI CELE MAI PERSISTENTE GRĂSIMI, 
EXTREM DE RAPID ȘI EFICIENT

OVEN este un degresant special cu acțiune de decarbonizare, conceput pentru a fi utilizat 
în orice loc în care sunt gătite, procesate și ambalate alimentele. Formula sa specială are 
o acțiune penetrantă care înmoaie reziduurile de carbon și grăsimile cele mai persistente, 
extrem de rapid și eficient. OVEN respectă reglementările actuale de igienă și sănătate 
(Sistemul de Autocontrol H.A.C.C.P.). Este excelent ca de exemplu pentru a curăța: cuptoare, 
suprafeţele aragazelor, grile, friteuze, oale, tigăi, tăvi, cărucioare, tocătoare şi plăci de tăiat 
carnea, bucătării și blaturi de lucru, conducte, hote, filtre, șemineuri, grătare etc.

Cod DT03
Format: 750 ml
12,80 €



PENTRU ELECTROCASNICE
CLEANFRIDGE
DETERGENT SPRAY DE IGIENIZARE PENTRU FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE

ACŢIUNE ANTI-MIROS

ELIMINĂ MIROSURILE ŞI PREZENŢELE BACTERIENE FĂRĂ SĂ INTRE ÎN CONTACT 
CU ALIMENTELE

CLEANFRIDGE este un detergent spray de igienizare pentru frigidere care se usucă rapid, 
lăsând un miros proaspăt. Este formulat special pentru a curăța și igieniza eficient atât interiorul, 
cât și exteriorul frigiderului, curăță radical fără să lase reziduuri ce ar putea intra în contact 
cu alimentele, chiar și fără clătire. Este potrivit pentru utilizarea în activități care fac obiectul 
Sistemului de Autocontrol (H.A.C.C.P.). Practic și rapid, elimină mirosurile, adesea sinonime cu 
prezențele bacteriene, și conferă un miros plăcut.

Cod DT16
Format: 600 ml
13,50 €



Cod DT15
Format: 600 ml
16,50 €

DEFROST
PRODUS DE DECONGELARE ŞI DEZGHEŢARE PENTRU 
FREEZER ŞI CONGELATOARE

ACŢIUNE DE DEZGHEŢARE

DEFROST este un produs de dezghețare pentru 
congelatoare și compartimentele freezer din interiorul 
frigiderelor. Accelerează procesul de dezghețare, ajungând 
în micro-fisurile din gheață și la pereții frigiderului.
DEFROST restaurează funcționarea corectă a aparatului 
electrocasnic, contribuind la prelungirea duratei sale 
de viață. Nu prezintă niciun pericol pentru mediu și, în 
general, pentru utilizarea în activități supuse Sistemului 
de Autocontrol (H.A.C.C.P.).



WASHER PLUS LAVASTOVIGLIE
DEGRESANT EMULSIONANT ŞI DE DECALCIFIERE

ACŢIUNE ANTI-MIROS ŞI DE IGIENIZARE

ELIMINĂ ORICE TIP DE REZIDUU, MURDĂRIE ŞI BACTERIILE PREZENTE ÎN INTERIOR

WASHER PLUS LAVASTOVIGLIE (4 funcţii în 1) este un degresant emulsifiant, de decalcifiere, 
igienizare, care îndepărtează mirosurile, formulat special pentru întreținerea ordinară și 
extraordinară a mașinilor de spălat vase. Cu un singur ciclu de spălare fără vase, este capabil 
să îndepărteze instantaneu toate reziduurile de grăsime şi mâncare, de calcar și mucegai care 
se acumulează în cele mai ascunse locuri ale mașinii și/sau în zone care nu pot fi atinse manual 
în mod normal (coşuri, braţ, pompă, circuite şi tubulaturi, filtre, garnituri). Îndepărtarea totală a 
reziduurilor menționate anterior, a surselor de proliferare bacteriană, a mirosurilor neplăcute și 
a mucegaiurilor garantează o curățare perfectă și igienizare completă a mașinii de spălat vase. 
Utilizarea îmbunătățește performanța de spălare și o menține neschimbată pentru o perioadă foarte 
lungă de timp, permițând o întreținere mai mică și economii mai mari de energie.

Cod DT24
Format: 300 ml
8,70 €



WASHER PLUS LAVATRICI
DEGRESANT, EMULSIONANT ȘI DECALCIFIANT

ACȚIUNE ANTI-MIROS ȘI IGIENIZANTĂ

ELIMINĂ ORICE TIP DE REZIDUURI, MURDĂRIE ȘI MUCEGAI ASCUNS

WASHER PLUS LAVATRICI (4 funcții în 1) este un degresant emulsifiant, de decalcifiere, igienizare, 
care îndepărtează mirosurile, formulat special pentru întreținerea ordinară și extraordinară 
a mașinilor de spălat. Cu un singur ciclu de spălare fără rufe, este capabil să îndepărteze 
instantaneu toate reziduurile de murdărie, de detergenți, calcar și mucegai care se acumulează 
în cele mai ascunse locuri ale mașinii de spălat și/sau în zone care nu pot fi atinse manual în mod 
normal (coşuri, circuite și conducte , filtre, garnituri). Îndepărtarea totală a reziduurilor menționate 
anterior, a surselor de proliferare bacteriană, a mirosurilor neplăcute și a mucegaiurilor garantează 
o curățare perfectă și igienizare completă a mașinii de spălat. Utilizarea WASHER PLUS LAVATRICI 
îmbunătățește performanța de spălare și o menține neschimbată pentru o perioadă foarte lungă de 
timp, permițând o întreținere mai mică și economii mai mari de energie.

Cod DT25
Format: 300 gr
9,80 €



CAF PLUS
DEZINCROSTANT DECALCIFICANT

ACŢIUNE ANTI-CALCAR

CAF PLUS este un dezincrostant, de origine naturală, specific pentru curățarea echipamentelor 
interne ale aparatelor de cafea. Acționează instantaneu, eliminând toate depunerile de calcar, 
reziduurile de carbon și praful de cafea. Respectă reglementările actuale de igienă și sănătate 
(Sistemul de Autocontrol H.A.C.C.P.).
CAF PLUS este absolut sigur deoarece nu lasă reziduuri după clătire. Nu deteriorează 
componentele din plastic, garniturile și conductele. Nu modifică în niciun fel aroma cafelei.

Cod DT18
Format: 375 ml
15,50 €



IRON DECALK
PRODUSE DE DECALCIFIERE

ACŢIUNE ANTI-CALCAR

IRON DECALK dizolvă depunerile de calcar de pe placă sau din vasul pentru apă și protejează 
suprafețele interne de formarea  ulterioară a calcarului. IRON DECALK menține fierul de călcat 
cu abur la 100% din funcționalitatea sa, în cea mai bună stare de păstrare, prelungindu-i durata 
de viață. Utilizarea regulată a produsului IRON DECALK previne ieşirea de reziduuri de calcar 
şi lichide din orificii care ar putea deteriora și păta ţesăturile cele mai scumpe.

Cod DT19
Format: 350 gr
14,00 €



PRODUSE PENTRU BAIE

BAGNOLUX
DETERGENT ANTI-CALCAR DE STRĂLUCIRE
CU ACŢIUNE DE PROTECŢIE

ACŢIUNE ANTI-CALCAR

ELIMINĂ CU UŞURINŢĂ CALCARUL, MURDĂRIA 
DEPUSĂ, OXIDĂRILE ŞI DEPUNERILE

BAGNOLUX este un detergent anti-calcar de strălucire 
gata de utilizare, formulat cu substanțe de origine naturală. 
Îndepărtează eficient și rapid depunerile de calcar, 
reziduurile de apă, murdăria persistentă, reziduurile de 
săpun, oxidările și alte mici depuneri. Datorită dublei sale 
acțiuni de eliminare a depunerilor și de strălucire, după 
aplicare, suprafețele sunt perfect curate și strălucitoare. 
Formularea sa eficientă și absolut delicată a fost studiată 
pentru curățarea zilnică a robinetelor (cromate, satinate, 
aurite, din bronz, alamă, cupru etc.), box și cabine de duș, 
căzi cu hidromasaj, geamuri, articole sanitare, ceramică, 
gresie etc. De asemenea, este excelent pentru curățarea 
și lustruirea oțelului inoxidabil (chiuvete, plite etc.), cupru, 
alamă și toate suprafețele cromate.

Cod DT01
Format: 750 ml
8,90 €



WCBRILL
DETERGENT DE IGIENIZARE DETARTRANT CU ACȚIUNE DE ALBIRE

ELIMINĂ DEPUNERILE ŞI IGIENIZEAZĂ

ELIMINĂ CALCARUL, REZIDUURILE DE RUGINĂ, PETELE ȘI ÎNNEGRIREA DE 
PE SUPRAFEȚELE TRATATE ȘI ARE O ACȚIUNE CARE ELIMINĂ ÎN TOTALITATE 
GERMENII ȘI BACTERIILE

WCBRILL elimină scurgerile de calcar, reziduurile de rugină, petele de tartru, petele și 
înnegrirea, redând strălucirea originală suprafețelor tratate. Elimină mirosurile și previne 
formarea lor. Datorită puterii sale bactericide și fungicide, are o acțiune de igienizare 
ridicată, eliminând complet germenii și bacteriile din depuneri. Vâscozitatea produsului 
mărește puterea de aderență la pereții toaletei și suprafețele verticale, permițând o acțiune 
perfectă de curățare.

Cod DT08
Format: 750 ml
8,50 €



Cod DT20
Format: 300 ml
16,50 €

PRODUSE DE CURĂŢARE 
SCURGERI

SMELL CLEAN GEL
DETERGENT GEL DE ELIMINARE A MIROSURILOR
DIN TUBULATURI

ELIMINĂ MIROSURILE NEPLĂCUTE

CURĂŢĂ ŞI IGIENIZEAZĂ GURILE DE SCURGERE

SMELL CLEAN GEL formulat special cu agenți biologici, 
dacă este utilizat în mod regulat, este remediul ideal pentru 
a elimina mirosurile și reziduurile neplăcute din toate ţevile 
de scurgere și conducte, păstrându-le întotdeauna curate. 
Previne înfundarea nedorită a ţevilor fără să afecteze flora 
și fauna.



POWER ACTIVE
PRODUS GRANULAR PENTRU DESFUNDAREA SCURGERILOR

ELIBEREAZĂ RAPID TUBULATURA

Cod DT28
Format: 500 gr
10,80 €

POWER ACTIVE este un produs granular de 
desfundare a scurgerilor, super-concentrat, 
care eliberează rapid toate tubulaturile, fără 
a le deteriora, de depozitele de substanțe 
incrustate: grăsime, păr, săpun etc.



SPLENDICAMINI
DEGRESANT DECARBONIZANT

LASĂ SUPRAFEȚELE PERFECT CURATE

ELIMINĂ RAPID REZIDUURILE DE CARBON, DEZINCRUSTEAZĂ ŞI LE DIZOLVĂ

Este un degresant special decarbonizant concentrat, formulat pentru curățarea și întreținerea 
șemineurilor termice, şemineurile, sobelor cu peleți, sobelor pe lemn etc. Potrivit acolo unde este 
necesar un produs eficient, cu putere mare de dezincrustare a negrului de fum și, în același timp, 
de dizolvare a grăsimilor de origine animală și vegetală. Acțiunea sa sigură și imediată elimină 
complet depunerile de grăsime și reziduurile de carbon, lăsând suprafețele tratate perfect curate, 
fără reziduuri. Extrem de eficient pentru eliminarea rapidă a reziduurilor de carbon și gudron 
din reţeaua de tuburi și din monoblocul șemineurilor termince pentru un randament mai bun al 
centralei. Excepțional pentru curățarea negrului de fum de pe sticla ceramică.

Cod DT05
Format: 750 ml
9,00 €

CURĂŢAREA ŞEMINEULUI



TRATAMENTUL 
SUPRAFEŢELOR

FUGACLEAN
PRODUS DE CURĂŢARE CONCENTRAT DE REÎNNOIRE 
PENTRU ROSTURI
ELIMINĂ ÎNNEGRIREA ŞI CALCARUL

ANTI-PRAF PENTRU SUPRAFEŢE

FUGACLEAN este un produs inovator de curățare cu acid tamponat, 
specific pentru curățarea și reînnoirea rosturilor și a îmbinărilor 
orizontale și verticale de pe pardoseli și învelişuri, cu parfum plăcut. 
Cu o viteză și o eficiență excepționale, FUGACLEAN readuce 
pardoseala, rosturile şi îmbinările la starea lor curată inițială în câteva 
secunde. Elimină petele din vopseaua de perete, reziduurile de calcar, 
înnegrirea, salpetrul și murdăria, deosebit de rezistente la detergenții 
obișnuiți. FUGACLEAN este potrivit pentru ceramică, faianţă, ceramici 
produse cu o singură ardere, gresie porțelanată, clinker, teracotă și 
pentru toate pardoselile și pereții rezistenți la acizi. Se recomandă 
utilizarea FUGACLEAN periodic pentru spălarea pardoselilor (în 
special, celor mai naturale și poroase). Este excelent pentru curățarea 
pardoselilor de pe balcoane, deoarece acestea sunt mai expuse la 
ploaie, umiditate și smog, mucegai și alge, care provoacă o formare 
considerabilă de pete de înnegrire, calcar și pete de rugină. 

Cod DT22
Format: 500 ml
12,80 €



PARCHET

PARQUETCLEAN
DETERGENT IGIENIZANT PENTRU PARCHET

ARE O ACȚIUNE DE AUTO-LUSTRUIRE, CARE REDĂ 
CULOAREA NATURALĂ A PARCHETULUI

CURĂŢĂ DELICAT, IGIENIZEAZĂ, LUSTRUIEŞTE 
AUTOMAT

PARQUETCLEAN se utilizează fără clătire, nu formează 
spumă, are o acțiune anti-amprentă și conferă suprafețelor 
tratate o strălucire uniformă, scoate în evidenţă 
caracteristicile și culorile naturale ale parchetului.
Plăcut parfumat, după aplicare, lasă în încăpere o senzație 
plăcută de prospeţime şi curăţenie. Proprietăți și avantaje: 
are o acțiune de igienizare, nu decolorează, nu se clătește 
după utilizare, nu formează spumă, lasă un strat de 
protecție anti-amprentă și antiderapant, are o acțiune de 
auto-lustruire. PARQUETCLEAN este potrivit pentru toate 
tipurile de parchet, inclusiv cele prețioase (cireș, fag, frasin, 
arțar, gorun, wenge, tek, jatoba etc.).

Cod DT04
Format: 750 ml
13,95 €



STONEWASH
DETERGENT IGIENIZANT DE AUTO-LUSTRUIRE PENTRU 
MARMURĂ, GRANIT ȘI GRESIE

CU ACȚIUNE ANTI-AMPRENTĂ, CONFERĂ 
SUPRAFEȚELOR PREȚIOASE STRĂLUCIREA LOR 
NATURALĂ

CURĂŢĂ DELICAT ŞI IGIENIZEAZĂ

STONEWASH este un detergent cu acțiune de igienizare 
formulat cu materii prime selectate de înaltă calitate pentru 
curățarea și întreținerea zilnică a tuturor pardoselilor 
și învelişurilor prețioase. Este potrivit pentru utilizarea 
în activități care fac obiectul Sistemului de Autocontrol 
(H.A.C.C.P). Se utilizează fără clătire, nu formează spumă, 
are o acțiune anti-amprentă și conferă suprafețelor tratate 
o strălucire uniformă, sporind caracteristicile și culorile lor 
naturale. Parfumul său delicat lasă o senzație plăcută de 
prospețime și curățenie în mediul respectiv.

Cod DT07
Format: 750 ml
11,50 €

MARMURĂ, GRANIT, GRESIE



TERACOTĂ ŞI CLINKER

COTTOCLEAN
DEZINCROSTANT, INOVATOR PENTRU TERACOTĂ, 
CLINKER ŞI PIETRELE POROASE
REDĂ CULOAREA NATURALĂ

ELIMINĂ ÎNNEGRIREA, PETELE DE CALCAR, 
SALPETRUL, PRAFUL DE CIMENT SAU VAR, MURDĂRIA 
ŞI GRĂSIMEA

COTTOCLEAN este un detergent concentrat pe bază de acid 
puternic tamponat, potrivit pentru curățarea la rece a tuturor 
suprafețelor noi sau tratate în teracotă, clinker, cu pietre 
poroase mature; nu este potrivit pentru toate suprafețele 
lustruite și/sau care nu sunt rezistente la acțiunea acizilor. 
Formula sa echilibrată elimină înnegrirea, petele de calcar, 
salpetrul, praful de ciment sau var, murdăria și grăsimea 
fără să atace și să afecteze tratamentele de etanșare și 
îmbinările. Redă culoarea naturală și căldura teracotei 
antice adevărate, readucând-o la frumusețea sa originală. 
Datorită concentrației sale ridicate și principiului activ, poate 
fi utilizat în interiorul casei, dar și pe terase și balcoane. 
Lasă suprafețele curate și uniforme, fără pete.

Cod DT09
Format: 750 ml
18,70 €



EVERGREEN SENSATIONS
DETERGENT PENTRU PARDOSELI
FĂRĂ CLĂTIRE

CURĂȚĂ ȘI LUSTRUIEȘTE, CU MIROS DE 
PROSPEŢIME

Cod DT21
Format: 750 ml
9,90 €

FLOWER SENSATIONS
DETERGENT PENTRU PARDOSELI
FĂRĂ CLĂTIRE

CURĂȚĂ ȘI LUSTRUIEȘTE, CU MIROS 
DE FLORI

Cod DT13
Format: 750 ml
9,90 €

PRODUSE PENTRU 
PARDOSELI



SUNFLOWER SENSATIONS
DETERGENT PENTRU PARDOSELI
FĂRĂ CLĂTIRE

CURĂȚĂ ȘI LUSTRUIEȘTE, CU MIROS 
DE FLOAREA SOARELUI

Cod DT17
Format: 750 ml
9,90 €

MILK SENSATIONS
DETERGENT PENTRU PARDOSELI
FĂRĂ CLĂTIRE

CURĂȚĂ ȘI LUSTRUIEȘTE, CU MIROS 
DE LAPTE

Cod DT14
Format: 750 ml
9,90 €



GREENAPPLE SENSATIONS
DETERGENT PENTRU PARDOSELI
FĂRĂ CLĂTIRE

CURĂȚĂ ȘI LUSTRUIEȘTE, CU MIROS 
DE MĂR VERDE

Cod DT23
Format: 750 ml
9,90 €

Cod SPR1
1,80 €

Cod SPR2
1,90 €

PULVERIZATOR SPRAY

PULVERIZATOR SPUMĂ



SANIPET DEZINFECTANT
DEZINFECTANT ŞI IGIENIZAT PENTRU CUŞTI, COLIVII ŞI SUPRAFEŢELE CASEI

COMPLET HIPOALERGENIC

IGIENIZEAZĂ ŞI ELIMINĂ MIROSURILE DIN LOCURILE ÎN CARE STAU ANIMALELE

SANIPET DEZINFECTANT cu agent biologic, datorită formulei sale concentrate și îmbunătățite 
pentru o garanție maximă de igienă, curăță și dezodorizează în totalitate suprafețele și mediile 
în care trăiesc și stau animalele (cabinete veterinare, grajduri, ferme, crescătorii, adăposturi de 
animale, canise). Este o adevărată „superputere” capabilă să garanteze o forță de curățare super 
eficientă care îndepărtează rapid murdăria și elimină germenii și bacteriile, concepută pentru 
sănătatea oamenilor, a mediului și a prietenilor noștri domestici. SANIPET DEZINFECTANT este 
netoxic și hipoalergenic, cu pH neutru. Parfumurile, caracterizate de arome exclusive, sunt realizate 
în colaborare cu cele mai bune laboratoare, obținute prin utilizarea de materii prime prețioase și 
lasă un miros proaspăt, persistent și plăcut, distrug bacteriile responsabile de mirosurile nedorite, 
igienizând mediul înconjurător. Ideal pentru toate suprafețele, podele, gresie, cuști, cutii, colivii, 
litiere, canise, kennel, blaturi de lucru, echipamente de îngrijire/ toaletare și mijloace de transport 
pentru animale.

Cod DT26
Format: 600 ml
19,30 €

ANIMALE DOMESTICE



SANIPET SPRAY ELIMINĂ MIROSURILE
ELIMINĂ MIROSURILE DIN CUŞTI, COLIVII ȘI DE PE 
SUPRAFEŢELE CASEI

ELIMINĂ MIROSURILE NEPLĂCUTE

FORMULA CONCENTRATĂ ELIMINĂ GERMENII

SANIPET SPRAY ELIMINĂ MIROSURILE cu agent biologic, datorită 
formulei sale concentrate și îmbunătățite pentru o garanție maximă de 
igienă, curăță și dezodorizează în totalitate suprafețele și mediile în care 
trăiesc și stau animalele (cabinete veterinare, grajduri, ferme, crescătorii, 
adăposturi de animale, canise). Este o adevărată „superputere” capabilă 
să garanteze o forță de curățare super eficientă care îndepărtează rapid 
murdăria și elimină germenii și bacteriile, concepută pentru sănătatea 
oamenilor, a mediului și a prietenilor noștri domestici. SANIPET SPRAY 
ELIMINĂ MIROSURILE este netoxic și hipoalergenic, cu pH neutru. 
Parfumurile, caracterizate de arome exclusive, sunt realizate în colaborare 
cu cele mai bune laboratoare, obținute prin utilizarea de materii prime 
prețioase și lasă un miros proaspăt, persistent și plăcut, distrug bacteriile 
responsabile de mirosurile nedorite, igienizând mediul înconjurător. Ideal 
pentru toate suprafețele, podele, gresie, canise, cutii, colivii, pătuţuri de 
animale, cuști, litiere, kennel, blaturi de lucru, echipamente de îngrijire/
toaletare și mijloace de transport pentru animale.

Cod DT27
Format: 500 ml
20,90 €
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