Dezinfekcia vody - chlórová
Chlór Štart, 1 kg

Chlór Šok, 1 kg

Chlór Šok, 5 kg

dinotechlor, 1 kg

Prípravok na počiatočné
ošetrenie vody v bazéne
ihneď po napustení na
začiatku sezóny

Prípravok určený na
rýchlu úpravu hodnoty
chlóru v bazénovej vode
pri náhlom zhoršení jej
kvality

Prípravok určený na
rýchlu úpravu hodnoty
chlóru v bazénovej vode
pri náhlom zhoršení jej
kvality

Anorganické chlórové
tablety (20 g) s cca. 65%
aktívnym obsahom chlóru
vhodné na šokové aj trvalé
chlórovanie

9,40 €

10,80 €

36,00 €

Chlór Stabil, 1 kg

Chlór Tablet , 1,2 kg

Chlór Tablet , 5 kg

Prípravok na stabilizáciu
chlóru v bazénovej vode,
viaže na seba uvoľnený chlór
a tým predlžuje účinok
chlórových prípravkov a
potláča chlórový zápach

Pomaly sa rozpúšťajúce
chlórové tablety určené
na priebežnú starostlivosť
o vodu po celý rok
1 tableta = 200 g

Pomaly sa rozpúšťajúce
chlórové tablety určené
na priebežnú starostlivosť
o vodu po celý rok
1 tableta = 200 g

9,00 €
Multiplex Tablet MINI,
0,5 kg
Pomalyrozpustné 20 g tablety
na všestrannú starostlivosť o
bazénovú vodu. Každá tableta
obsahuje chloračný
prostriedok, algicid, vločkovač
a stabilizátor chlóru

6,50 €

10,80 €

42,00 €

Multiplex Tablet, 1 kg

Multiplex Tablet, 5 kg

Pomalyrozpustné 200 g
tablety na všestrannú
starostlivosť o bazénovú vodu.
Každá tableta obsahuje
chloračný prostriedok, algicid,
vločkovač a stabilizátor chlóru

Pomalyrozpustné 200 g
tablety na všestrannú
starostlivosť o bazénovú vodu.
Každá tableta obsahuje
chloračný prostriedok, algicid,
vločkovač a stabilizátor chlóru

13,10 €

16,00 €

57,20 €
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Dezinfekcia vody - bezchlórová
OXI Baby, 1 l

OXI Šok, 1 l

Netoxický prípravok na
ošetrovanie vody v detských
bazénoch, nevysúša pokožku,
nedráždi oči, vhodný do
bazénov s menším objemom

Prípravok na prvotné ošetrenie
bazénovej vody na báze
aktívneho kyslíka, zabezpečuje
šetrnú starostlivosť o čistú vodu
v bazéne bez zápachu
a dráždenia pokožky

9,60 €

9,10 €

OXI Tablet, 1 kg
Pomalyrozpustné 200 g tablety
na báze aktívneho kyslíka na
pravidelné ošetrovanie
bazénovej vody bez zápachu a
dráždenia pokožky

13,40 €

Úprava vody vo
whirlpoole

Úprava pH
pH mínus, 1,6 kg

pH mínus, 5 kg

pH plus, 0,8 kg

Prípravok na zvyšovanie
kyslosti – znižovanie pH
bazénovej vody

Prípravok na zvyšovanie
kyslosti – znižovanie pH
bazénovej vody

Prípravok na znižovanie
kyslosti – zvyšovanie pH
bazénovej vody

6,70 €

21,00 €

4,70 €

Prevencia proti riasam

Schaum EX NOVA,
250 ml
Tekutý prostriedok na
odstránenie peny z whirlpoolu
alebo bazénu, biologicky
odbúrateľný

22,80 €

Stabilizácia tvrdosti

Algicid, 1 l

dinolgin spezial, 1 l

Blokátor tvrdosti, 1 l

dinoplex C, 1 l

Prípravok na prevenciu
a likvidáciu rias v bazénovej
vode

Nepenivý a pH-neutrálny
algicid na bezchlórovú
dezinfekciu bazénovej vody,
špeciálne účinný proti zeleným
riasam

Prípravok na úpravu
mineralizovanej (napr.
studničnej) tvrdej vody

Tekutý stabilizátor na úpravu
veľmi tvrdej vody, minimalizuje
výskyt usadenín vápnika
v bazénovej vode, filtri
a tepelnom výmenníku

13,20 €

7,60 €

9,20 €

8,40 €
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Vlockovanie
ˇ
dinofloc, 3 kartuše

dinofloc ultra, 1 l

Vlockovac,
ˇ
ˇ 1l

Krištál,’ 1 l

Pomalyrozpustný vločkovací
prostriedok na báze síranu
hlinitého vhodný na trvalé
vločkovanie v privátnych
bazénoch

Tekutý vločkovač na báze
polyalumíniumchloridu
s obsahom hliníka 2%

Prípravok na vyvločkovanie
jemných nečistôt v bazénovej
vode

Tekutý anorganický
prostriedok na zaistenie
iskrivej priezračnosti
bazénovej vody, vyvločkuje
jemné zákalové nečistoty

8,40 €

6,30 €

6,00 €

5,40 €

dinoclean S super,
1l

dinoclean A , 1 l

dinoclean N , 1 l

Koncentrát na základné
čistenie a odvápnenie
bazénu

Silný alkalický koncentrát
na čistenie mokrých aj
suchých plôch bazénu,
odstraňuje nepoddajné
mastné nečistoty, ideálny
na keramiku a plasty

Neutrálny univerzálny čistiaci
prípravok s citrónovou vôňou,
odstraňuje silné mastné
nečistoty, ideálny na keramické
a lakované povrchy, kovy a sklo

15,40 €

5,40 €

5,40 €

ˇ
Cistenie
bazéna
Metal EX, 1 l
Prípravok na odstránenie
kovových a vápenatých
usadenín z dna a stien bazénu
bez toho, aby bolo potrebné
bazén vyprázdniť, po jeho
použití je možné sa naďalej
kúpať

22,10 €

Zazimovanie
Gelový ˇcistic
ˇ S, 1 l
Zásaditý prípravok na
odstraňovanie vápenatých
a mastných usadenín na
stenách a okrajoch
bazénov

10,80 €

Cover Cleaner
MARKANT, 1 l

Filter Cleaner
RAPID, 1 l

Zazimovac,
ˇ 1l

Špeciálny čistiaci prostriedok
ma odstránenie vápenatých
usadenín z bazénového
prekrytia, šetrný k materiálom i
životnému prostrediu

Špeciálny čistiaci prostriedok na
všetky filtračné materiály
v bazénoch, odstraňuje vápnik,
organické a mastné znečistenia,
ideálny pre pieskové, kartušové
a kremelinové filtre

Prostriedok na úpravu
bazénovej vody na
zazimovanie, proti tvorbe rias
a zákalov, uľahčí jarné čistenie

30,60 €

20,50 €

9,00 €
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