
 Chlór štart, 1 kg    Chlór šok, 1 kg   

 Prípravok na počiatočné ošetrenie vody   Prípravok určený na rýchlu úpravu  

 v bazéne ihneď po napustení na začiatku  hodnoty chlóru bazénovej vody pri 

 sezóny. 11,90 €    náhlom zhoršení jej kvality.       

          11,90€ 

 

 Chlór stabil, 1 kg     Chlór tablety, 1,2 kg 
 Prípravok na stabilizáciu chlóru v bazénovej    Pomaly sa rozpúšťajúce chlórové 

 vode, viaže na seba uvoľnený chlór a tým    tablety, určené na priebežnú 

 predlžuje účinok chlórových prípravkov a     starostlivosť o vodu po celý rok. 

 potláča chlórový zápach. 9,50 €    1 tableta = 200 g  12,40 €
  

  

 Multiplex tablety mini, 0,5 kg    Multiplex tablety, 1 kg   
       Pomaly rozpustné 20 g tablety na všestrannú    Pomaly rozpustné 200 g tablety 

starostlivosť o bazénovú vodu . Každá    všestrannú  starostlivosť o bazénovú  

 tableta obsahuje chloračný prostriedok,    vodu. Každá tableta obsahuje  

 algicid, vločkovač a stabilizátor..     chloračný prostriedok, algicid 

     7,30 €    vločkovač a stabilizátor.      12,40 €        
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Chlór šok, 5 kg    Chlór tablety, 5 kg   
Prípravok na rýchle ošetrenie   Prípravok určený na priebežnú starostlivosť 
na začiatku sezóny.    hodnoty chlóru bazénovej vody pri 

   46,80 €   náhlom zhoršení jej kvality.  48,80€ 
 
       Dinotechlor, 1 kg 
        Chlórové tablety – rýchle chlórovanie, 
        určené na priebežnú starostlivosť o vodu po 
       celý rok.  

          1 tableta = 200 g   18,60 € 
  
       OXI Chlór šok granulát, 1 kg   
   Chemoclor CH-granulát 70%, 1 kg    Na šokové ošetrenie vody. 
   Anorganický chlórový granulát k šokovej   Kombinácia kyslikovej a chlórovej dezinfekcie.  
   úprave vody. Obsahuje 70% aktívneho    Vďaka extrémne rýchlej reakcií môžete bazén 
   chlóru. Je vhodný pre mäkkú až stredne   používať krátko po prevedení šokového  

  tvrdú vodu. 11,30 €    ošetrenia. 

                                14,40 € 
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 Chlórový granulát rýchlo rozpustný, 1 kg  

  Stabilizovaný, organický rýchlo rozpustný   

  granulát s 56 % aktívneho chlóru. Vďaka   

 stabilizácii je vhodný aj pre tvrdú vodu.   

    11,20 €     
      

 Chlór stop, 1 kg    Bazénové super tablety mini, 1 kg 

 Prípravok na odstránenie prebytočného   Tablety s viacnásobným účinkom. Sú zložené 

 chlóru pri náhodnom predávkovaní.   z chlórovej dezinfekcie, algicídnej látky a  

    14,20 €   vločkovača. Slúžia k dlhodobej údržbe bazéna.

           13,50 €   

   

  Bazénové super tablety maxi, 1 kg  

       Tablety s viacnásobným účinkom. Sú zložené   

  z  z chlórovej dezinfekcie, algicídnej látky a    

  vločkovača.   12,60 €   
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  Easy test chlór / pH   

  rýchlotester, 50 prúžkov     12,40 € 

         
      

  Náhradné tabletky DPD    Pooltester chlór / pH 

  DPD No.1, blister 10 ks    1,50 €   meranie pomocou tabletiek DPD 

  DPD  phenolrot, blister 10 ks 1,50 €      9,50 € 
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 AQUABLANC-kyslíkový aktivátor, 1 l AQUABLANC-kyslík. tablety mini,1 kg 

 Prípravok na použitie pre väčšie bazény.  Kyslíková dezinfekcia na údržbu vody 

 Obsahuje oba komponenty: kyslíkovú   v bazéne.  20,00 €  

 dezinfekciu, aj aktivátor. 

     10,80 €       
      

          

 Kids Care 5 x 50 ml    Test-set Poolcare OXA   

 Algicídny prípravok pre malé detské bazény  titračná sada na zaručenú a rýchlu kontrolu 

 bez filtrácie. Jeden sáčok zamedzí tvorbe    koncentrácie aktívneho kyslíka (oblasť merania 

 rias a klzkému povrchu na stenách bazéna   0 – 30 mg/l)   78,60 €   

 v trvaní približne jedného týždňa.   

    13,30 € 
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 pH mínus, 1,6 kg   pH plus granulát, 1 kg   

 Prípravok na zvyšovanie kyslosti -   Prípravok na zvyšovanie pH v bazéne. 

 znižovanie pH bazénovej vody.   Tvrdá voda si vyžaduje vyššiu dávku. 

   7,30 €     5,40€ 

 

   pH mínus, 5 kg   pH mínus tekutý, 1 l 

    Prípravok na zvyšovanie    Prípravok na znižovanie pH v bazéne.  

   kyslosti-znižovanie pH    Tvrdá voda si vyžaduje vyššie dávkovanie. 

   bazénovej vody.       5,40 € 

   16,40 €               

  

 pH plus, 1 kg     pH mínus granulát, 1,5 kg   

      Prípravok na znižovanie kyslosti -    Znižuje hodnotu pH v bazénovej vode. Má 

      zvyšovanie pH bazénovej vody.   dlhodobú účinnosť, neobsahuje chloridy, rýchlo 

   6,00 €    rozpustný.  6,70 € 
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 Alkalinita, 1 kg     Blokátor tvrdosti, 1 l  
  Prípravok na zvýšenie kyselin. neutralizačnej   Prípravok na úpravu mineralizovanej,  
  kapacity vody. Stabilizuje hydrogénuhličitano-    napr. studničnej, tvrdej vody. 

  vú tvrdosť, a tak stabilizuje hodnotu pH.                 9,20 € 
    6,70 €   
 
       Dinoplex C, 1 l 
  Schaum EX NOVA, 1 l     Tekutý stabilizátor na úpravu veľmi tvrdej vody, 
  Tekutý prostriedok na odstránenie peny   minimalizuje výskyt usadenín vápnika v bazénovej 

  z vírivky alebo bazéna, biologicky odbúrateľný.   vode, filtri a tepelnom výmenníku.  8,60 € 
    22,80 €  
        Calzestab Eisenex, 1 l   
            Prípravok na zníženie tvrdosti vody. Viaže na seba 

      vápnik a iné anorganické častice tak, že naďalej
 Zazimovač, 1 l    nereaguje s ďalšou pridávanou chémiou. 

 Prostriedok na úpravu bazénovej vody na                   11,80 € 
 zazimovanie, proti tvorbe rias a zákalov,   

        uľahčí jarné čistenie.        9,00 €    
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Úprava pH Stabilizácia tvrdosti 

Úprava vody vo vírivkách 

Zazimovanie 



 Algicid,  1 l    Algicid štandard, 1 l   

  Prípravok na prevenciu a likvidáciu rias   Prípravok so zníženou penivosťou, vhodný pre 

  v bazénovej vode.   Všetky bazény bez atrakcií a bez protiprúdov. 

    14,40 €  Zabraňuje množeniu a rastu rias. 6,40€ 

 

 Dinolgin špecial, 1 l    Algicid špecial, 1 l  

  Nepenivý a pH-neutrálny algicid na bez-   Prípravok proti výskytu a množeniu rias v   

  chlórovú dezinfekciu bazénovej vody, špe-  bazéne, nepenivý, vhodný pre bazény s proti- 

  ciálne účinný proti zeleným riasam .   prúdmi a vhodný aj pre vírivky. 

    8,60 €              10,20 € 
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 Dinofloc 3 kartuše   Dinofloc ultra, 1 l  

 Pomaly rozpustný vločkovací prostriedok    Tekutý vločkovač na báze polyalumínium- 

 na báze síranu hlinitého, vhodný na trvalé  chloridu s obsahom hliníka 2%.  

 vločkovanie v privátnych bazénoch.          7,20 € 

    9,80 €   

 

 Vločkovač, 1 l     Krištáľ, 1 l 
 Prípravok na vyvločkovanie jemných  Tekutý anorganický prostriedok na zaistenie 

 nečistôt v bazénovej vode.    iskrivej priezračnosti bazénovej vody. Vyvloč- 

    6,00 €    kuje zákalové nečistoty.        6,00 € 

          

 Flockfix vločkovač, 1 l   Flock-vločkovacie kartuše 8x125 g  
       Špeciálny tekutý prípravok určený pre   Vločkovacie kartuše pre optimálne vločkovanie 

       vyvločkovanie kalov a nečistôt z bazéna.    nečistôt v súkromných bazénoch. Kartuša uvoľní 

       Vďaka vločkovaču dostane voda žiadúcu   vločkovací gél, ktorý sa rovnomerne rozmiestni 

       iskru a krištáľový lesk. Je pH neutrálny.    v piesku filtrácie.           16,10 € 
    5,90 €   
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 Metal EX, 1 l    Dinoclean S super, 1 l   

 Prípravok na odstránenie kovových a vá-  Super koncentrát na základné čistenie a 

 penatých usadenín z dna a stien bazénu    odvápnenie bazéna. 

  bez toho, aby bolo potrebné bazén vyprázd-           13,40 € 
 niť. Po jeho použití je možné sa naďalej kúpať. 

    23,50 €   

  

 Dinoclean A, 1 l    Dinoclean N, 1 l 
  Silný alkalický koncentrát na čistenie    Neutrálny univerzálny čistiaci prípravok s 

  mokrých, aj suchých plôch bazénu.    citrónovou vôňou. Odstraňuje silné, mastné 

  Odstraňuje nepoddajné mastné nečistoty,    nečistoty, vhodný pre keramické a lakované 

 ideálny na keramiku a plasty. 11,00 €   povrchy, kovy a sklo.          5,40 € 

  

 Gelový čistič S, 1 l    Cover Cleaner Markant, 1 l   
        Zásaditý prípravok na odstraňovanie    Špeciálny čistiaci prostriedok na odstránenie 

        vápenatých a mastných usadenín    vápenatých usadenín z bazénového prekrytia. 

        na stenách a okrajoch bazénov.   Šetrný k materiálom i životnému prostrediu. 

     11,00 €             32,20 € 
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 Filter Cleaner Rapid, 1 l      

 Špeciálny čistiaci prostriedok na všetky   

 filtračné materiály v bazénoch. Odstraňuje   

 vápnik, organické a mastné znečistenia .   

 Vhodný pre pieskové, kartušové a kremelí-      

 nové filtre.  22,20 €     

  

 Metal magic, 1 l    Compactal, 1 l 
  Prípravok k odstráneniu kovov a nadbytoč-    Odstraňuje nánosy vodného kameňa zo stien 

  ných minerálov, vrátane vodného kameňa z   vypusteného bazéna  pred uvedením do pre- 

  bazéna.  27,10 €    vádzky. Je veľmi úsporný, riedi sa 1:3 - 1:10. 

                 8,90 € 

  

 Compactal gel, 1 l    Filter Cleaner, 1 l   
        Odstraňuje nánosy vodného kameňa a iné     Špeciálny prípravok na čistenie všetkých druhov  

        znečistenia zo stien bazéna. Veľmi hustý   filtrov. Odstraňuje vodný kameň, organické 

   prípravok, vhodný i pre čistenie stien bazéna častice, zbytky oleja a iné nečistoty. 

  pod vodou.    10,60 €             19,80 € 
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  pH / O₂ / Alkalita     SPA Rohrreiniger-čistič potrubia, 1 l 
  K jednoduchému meraniu parametrov     Prípravok k čisteniu cirkulačného okruhu  

 bazénovejvody ošetrovanej aktívnym   whirpool a vírivých vaní. Dôležitá súčasť 

 kyslíkom.  10,30 €   starostlivosti o vírivky. 

        10,80 € 
    

    

           
       

  

  pH / chlór / Alkalita     
    K jednoduchému a rýchlemu testovaniu    

        bazénovej vody.    

      8,30 €    
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Čistenie bazéna Testovacie prúžky 



  

   Aróma do vody pre ešte silnejší pôžitok pri relaxácii vo whirlpoole. Jednoducho sa 

   nakvapká 5 ml/ 1m³ na hladinu vody. Možno používať i s automatickým dávkovačom. 
       

     Eukalyptus 250 ml,  15,80 €   Citrón 250 ml,  15,40  € 
     

   Kokos-vanilka 250 ml,  15,40 € 

           

   

   Pinie-borovica 250 ml, 15,80 €   

        Citrusová záhrada 250 ml,  15,40  € 

  
   

        Ruža 250 ml,  15,40 € 
    

      Levanduľa  17,20 € 

          

       Lesná jahoda 250 ml, 15,40 €   
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