
009 PULIRAPID 500 ml 
- odstraňuje vápenaté usazeniny, 

 stopy mýdla a rzi v kuchyni, koupelně 
 a na velkých površích 

Balení: 16 ks 
Cena: 48,68 Kč 

Cena kart: 45,76 Kč 

011 PULIRAPID 750 ml 
- odstraňuje vápenaté usazeniny, 

 stopy mýdla a rzi v kuchyni, koupelně 
 a na velkých površích 

Balení: 16 ks 
Cena: 64,49 Kč 

Cena kart: 60,63 Kč 

019 PULIRAPID ACETO 750 ml  
- odstraňuje vápenaté usazeniny, 

 stopy mýdla a rzi v kuchyni, koupelně 
 a na velkých površích 

Balení: 16 ks 
Cena: 64,49 Kč 

Cena kart: 60,63 Kč 

  018 PULIRAPID ACETO 500 ml 
- odstraňuje vápenaté usazeniny, 

 stopy mýdla a rzi v kuchyni, koupelně 
 a na velkých površích 

Balení: 16 ks 
Cena: 48,68 Kč      

Cena kart: 45,76 Kč 



  050 PULIRAPID  
Sgrasso Tutto 500ml 

- (odmašťovač) má všestranné 
 použití nejen v domácnosti,  
ale i v dílně, skladu či jako  

odstraňovač mastných skvrn  
na látkách.  

Balení: 12 ks 
Cena: 55,27 Kč      

Cena kart.: 51,96 Kč 

 027 PULIRAPID DISINFETTANTE 500ml 
-čistící a dezinfekční přípravek proti plísním  

a bakteriím 
Balení: 12 ks 

Cena: 51,33 Kč    
 Cena kart.: 48,24 Kč  

 

013  PULIRAPID  
EXTRA 500ml 

-odstraňuje vodní kámen,  
špínu a rez. Určeno na nerez, 
 sklo, plast, keramiku, mosaz  

a měď.   
Balení: 12 ks 

Cena: 51,33 Kč      
Cena kart.: 48,24 Kč 

017  PULIRAPID DOCCIA 500ml 
-čistící přípravek do sprch.koutů, 

stačí  nastříkat a setřít 
- účinně zabraňuje usazování mýdlových  

usazenin  
Balení: 12 ks 

Cena: 51,33 Kč      
Cena kart.: 48,24 Kč 

014  PULIRAPID SPLENDI 
Acciato 500ml 

- čistí, leští a dlouhodobě chrání 
 nerez před vod. kamenem 
- je ideální na čistění kuch. 

 pracovních ploch, nerezového 
 nádobí, vodovodních baterií, 

 umyvadel, pečících troub 
Balení: 12 ks 

Cena: 51,33 Kč      
Cena kart.: 48,24 Kč 



006  PULIRAPID koupelna 500ml   
- čistí a hygienizuje všechny  

omyvatelné povrchy v koupelně 
- není třeba oplachovat 

Balení: 12 ks 
Cena: 55,27 Kč  

Cena kart.: 51,96 Kč 

004 PULIRAPID univerzál 500ml  
- na okna, zrcadla a všechny omyvatelné 

 povrchy 
Balení: 12 ks 

Cena: 40,80 Kč  
Cena kart.: 38,36 Kč 

081  PULIRAPID WC GEL 750 ml 
- čistící gelový prostředek na WC  

s vůní mandlí, odstraní i nejodolnější 
vápenaté usazeniny a bakterie 

Balení: 16 ks 
Cena: 55,38 Kč      

Cena kart.: 52,07 Kč 

 036 PULIRAPID LEGNO 1000ml 
- čistí, leští a ochraňuje veškeré  
dřevěné povrchy (podlahy, stoly, 

 pracovní plochy apod.) 
Balení: 12 ks 

Cena: 55,27 Kč      
Cena kart.: 51,96 Kč 



023 DISINFEKTO 1000ml 
- tekutý dezinfekční a čisticí prostředek  

s vůní - proti bakteriím a plísním. Je určen pro 
 dezinfekci a čištění omyvatelných ploch 
 a předmětů: podlah, kachliček, dveří,  
sanitárních zařízení, vnitřků ledniček,  

kuchyňských pracovních ploch, kráječů,  
nožů atd.  

Balení: 12 ks 
Cena: 47,37 Kč  

Cena kart: 44,54 Kč 
     
 

 026 DISINFEKTO SPRAY 500ml  
- tekutý dezinfekční a čisticí prostředek  

s vůní květin proti bakteriím a plísním. Je 
 určen pro dezinfekci a čištění omyvatelných 
 ploch a předmětů: podlah, kachliček, dveří,  

sanitárních zařízení, vnitřků ledniček,  
kuchyňských pracovních ploch, kráječů,  

nožů atd.  
Balení: 12 ks 

Cena: 50,09 Kč    
Cena kart: 47,86 Kč 

   



046 SGRASSA BRILLA 
 RICARICA 750ml - náhradní náplň 

Balení: 12 ks 
Cena: 53,95 Kč 

Cena kart: 50,72 Kč 

045 SGRASSA E BRILLA 
 COMPLETO 750ml 

Balení: 12 ks 
Cena: 72,39 Kč 

Cena kart: 68,05 Kč 

107 MADEL CANDEGGINA 
 BĚLÍK 4l 

- tekutý bělící a dezinfekční prostředek 
 proti bakteriím, plísním a virům 

Balení: 4 ks 
Cena: 77,02 Kč 

Cena kart: 73,86 Kč 

106 MADEL CANDEGGINA 
 BĚLÍK 2500ml 

- tekutý bělící a dezinfekční prostředek 
 proti bakteriím, plísním a virům 

 parfémovaný  
Balení: 6 ks 

Cena: 54,17 Kč 
Cena kart: 51,96 Kč 

- univerzální odmašťovací a čistící prostředek 
- odmašťuje a čistí kuchyňské trouby, dřezy, hrnce, kráječe, grily, obkládačky, pracovní plochy  

a podlahy. Doporučen i pro profesionální užití – např. na odstranění mastnoty z motorů,  
převodovek a dílen 



 330 PAVISTELLA 1250ml  
- na podlahy a tvrdé omyvatelné povrchy 

- přípravek na mytí a leštění tvrdých  
omyvatelných povrchů, které pak zůstávají  

provoněné příjemnou květinovou vůní.  
Balení: 12 ks 

Cena: 42,12 Kč 
Cena kart: 39,59 Kč 

      

 335 PULIRAPID LAVANDA 1000ml  
- na všechny domácí omyvatelné povrchy 

- čistí, odmašťuje a zanechává příjemnou vůni  
levandule  

Balení: 12 ks 
Cena: 44,14 Kč 

Cena kart: 41,31 Kč 



012 PULIRAPID Classico 5l 
- čistí do vysokého lesku a odstraňuje  
vápenaté usazeniny, stopy mýdla a rzi  

v kuchyni, koupelně a na velkých površích. 
 Použijte na nerezové dřezy a vodovodní  

baterie, keramická umyvadla, vany a bidety, 
 podlahy, dlaždičky, keramiku, příbory,  

sklenice, jídelní soupravy apod.  
Balení: 2 ks 

Cena: 259,29 Kč 
Cena kart.: 243,74 Kč 

 

025 DISINFEKTO 5l 
- tekutý dezinfekční a čisticí prostředek  

s vůní -  proti bakteriím a plísním. Je určen 
 pro dezinfekci a čištění omyvatelných  
ploch a předmětů: podlah, kachliček,  

dveří, sanitárních zařízení, vnitřků ledniček, 
 kuchyňských pracovních ploch, kráječů,  

nožů atd.  
Balení: 2 ks 

Cena: 177,69 Kč 
Cena kart.: 167,04 Kč 

 

042 SPRUZZA E BRILLA 5l 
- čisticí prostředek na tvrdé umyvatelné  
povrchy – okna, zrcadla, nerez, dveře,  

lustry, kachličky, nábytek, interiéry aut atd. 
 Díky obsahu alkoholu v přípravku vyčištěné 
 plochy krásně září a zůstávají bez čmouh.  

Balení: 4 ks 
Cena: 194,31 Kč 

Cena kart.: 185,59 Kč 
 

047 SGRASSA BRILLA universale 5l 
- odmašťovací a čisticí prostředek. Odmašťuje 

 a čistí kuchyňské trouby, dřezy, hrnce, kráječe, 
 grily, obkládačky, pracovní plochy a podlahy. 
 Doporučen i pro profesionální užití – např. na  

odstranění mastnoty z motorů, převodovek atd. 
Balení: 2 ks 

Cena: 279,01 Kč 
Cena kart.: 262,30 Kč 

 



319 FLOORSAN 5l  
- odmašťovací a mycí prostředek se sníženou  

pěnivostí na tvrdé omyvatelné povrchy.  
Je určený k mytí podlah a velkých povrchů  
pro profesionální užití, ale též kachliček,  
kuchyňského nábytku, dřezů, umyvadel  

a kuchyňských přístrojů.  
Balení: 2 ks 

Cena: 230,32 Kč 
Cena kart: 216,52 Kč 

 

333 PAVISTELLA 5l  
- na mytí a leštění tvrdých omyvatelných 

 povrchů, které pak zůstávají celé dny 
 provoněné příjemnou květinovou vůní. 

 Balení: 2 ks 
Cena: 151,37 Kč 

Cena kart: 142,30 Kč 

283 PIATTI CONCENTRATO 5l  
- tekutý pH neutrální bezfosfátový  
přípravek s citronovou vůní na mytí 

 nádobí, skla a podlahy.  
Vhodný i pro citlivou pokožku  

Balení: 4 ks 
Cena: 157,40 Kč 

Cena kart: 150,95 Kč 
 
 



vůně bílého muškátu 
034 

PULIRAPID CASA  
MUSCHIO BIANCO 1,5l 

Balení: 9 ks 
Cena: 63,17 Kč 

Cena kart.: 59,39 Kč 

- tekutý čistič  se čpavkem a alkoholem s hygienizujícím účinkem. Je ideální pro 
 dokonalou hygienu všech domácích omyvatelných povrchů (podlahy  

z mramoru, žuly, keramické dlažby, linolea, obkladačky, lakovaný nábytek,  
laminát, nerez, okna a zrcadla, pracovní kuchyňské plochy, sporáky,  

omyvatelné plochy v koupelnách a na toaletách, koberce a potahové látky).  
Čistí, odmašťuje a zanechává příjemnou a přetrvávající vůni. Není třeba  

oplachovat. Díky obsaženému čpavku a alkoholu čištěné povrchy rychle osychají 
 a zůstávají bez čmouh.  

vůně citronu 
032 

PULIRAPID CASA  
AGRUMI 1,5l 
Balení: 9 ks 

Cena: 63,17 Kč 
Cena kart.: 59,39 Kč 



090 STURA FACILE  
1000ml 

- čistič odpadů snadno  
uvolní ucpané odpady 

Balení: 12 ks 
Cena: 94,76 Kč 

Cena kart.: 89,08 Kč 

  120 ACIDO MURIATICO 1000ml  
- vysoce účinný čisticí prostředek 
 na WC. Obsahuje silnou kyselinu, 

 která rozpustí veškerou špínu  
a odolné usazeniny, se kterými si  

běžné čističe WC neporadí.  
Balení: 12 ks 

Cena: 48,68 Kč      
Cena kart.: 45,76 Kč 

087 PULIRAPID WC  
CUBO ACTIVE BLUE 2ks 

Balení: 24 ks 
Cena: 43,31 Kč 

Cena kart.: 39,89 Kč 



GRANFORTE WC  
4ks závěsné košíčky do WC s vůní.  

Odstraňují vápenaté usazeniny a zanechávají  
toaletu provoněnou. 

Balení: 24 ks 
Cena: 35,40 Kč  

Cena kart: 32,62 Kč 
     

1438 LAVANDA 
     

1439 PINO 

1440 BOUQUET 

DEOSPHERE 110g 
Osvěžovač vzduchu ve formě gelových kuliček vhodný na toalety a koupelny.  

Účinkuje až 6 týdnů. 
Balení: 6 ks 

Cena: 48,76 Kč  
Cena kart: 44,92 Kč 

2142-2 SPA 2142-1 LIME 



016  Winni‘s Doccia 500ml 
- čistič sprchových koutů 

- zabraňuje vytváření vápenatých  
a mýdlových usazenin, přilne ke 

 stěně a zajistí rychlé stečení vody 
Balení: 12 ks 

Cena: 51,33 Kč 
Cena kart: 48,24 Kč 

037  Winni's Bagno 500ml 
- čistič na koupelny se svěží vůní 
- vhodný obzvláště na umyvadla, 
 vany, dřezy, kachličky, vodovodní 
 kohoutky a povrchy z přírodního 
 kamene. Není třeba oplachovat. 

Balení: 12 ks 
Cena: 55,27 Kč    

Cena kart: 51,96 Kč 
   

008  Winni's  
ANTICALCARE 500ml 

- skvěle odstraňuje špínu  
a vodní kámen  

- je vhodný na pravidelné čištění  
 nerezových i keramických povrchů  

(dřezy, umyvadla, vany) 
Balení: 15 ks 

Cena: 50,31 Kč 
Cena kart: 48,24 Kč 



322 Winni's  
PAVIMENTI 1000ml 
- čisticí přípravek na  
podlahy a všechny  

omyvatelné povrchy  
Balení: 12 ks 

Cena: 53,09 Kč 
Cena kart.: 48,91 Kč    

039  Winni's MULTIUSO 500ml 
- univerzální čisticí prostředek na  
všechny omyvatelné povrchy - 

 obzvláště na sklo, zrcadla, 
 křišťál, dveře, nábytek, dlaždice,  

lustry, pracovní plochy apod. 
Balení: 12 ks 

Cena: 40,80 Kč 
Cena kart.: 38,36 Kč    

  038 Winni's Sgrassatore 500ml 
- univerzální odmašťovací přípravek 

 vhodný zvláště na trouby, grily,  
digestoře, před praním na skvrny na 

 látkách od tuku a maziv 
Balení: 12 ks 

Cena: 55,27 Kč   
Cena kart.: 51,96 Kč    

029  Winni's MULTIUSO 5000ml 
- univerzální čisticí prostředek na  

všechny omyvatelné povrchy  
- obzvláště na sklo, zrcadla, 

 křišťál, dveře, nábytek, dlaždice,  
lustry, pracovní plochy apod. 

Balení: 12 ks 
Cena: 166,74 Kč 

Cena kart.: 153,61 Kč    

323  Winni‘s Pavimenti 5000ml  
- ekologický čistící přípravek  

na podlahy a všechny  
omyvatelné povrchy 

 - čistí, hygienizuje a provoní  
čištěné povrchy 

- nevyvolává alergické reakce 
Balení: 4 ks 

Cena: 219,63 Kč 
Cena kart.: 209,77 Kč 



229  Winni‘s Ammorbidente 5000ml 
- hypoalergenní koncentrovaná 

 aviváž s květinovou vůní 
Balení: 4 ks 

Cena: 214,92 Kč 
Cena kart.: 202,03 Kč 

540 Winni‘s Sapone 5000ml 
hypoalergenní tekuté mýdlo 

rostlinného původu s velmi jemnou parfemací 
 - vhodné pro velmi citlivou pokožku 

- vysoce hydratační účinek  
Balení: 4 ks 

Cena: 286,16 Kč 
Cena kart.: 267,85 Kč 

186 Winni‘s Lavatrice 5000ml 
hypoalergenní tekutý prací prostředek 

s mýdlem rostlinného původu s vůní levandule 
 určený na všechny typy prádla 

Balení: 2 ks 
Cena: 388,92 Kč 

Cena kart.: 365,61 Kč 

570  Winni's Sapone Marsiglia 250g  
- mýdlo rostlinného původu pro osobní  

hygienu i ruční praní 
- je vhodné  i pro nejcitlivější pokožku 

Balení: 24 ks 
Cena: 47,92 Kč 

Cena kart: 44,14 Kč 



183  Winni‘s Lavatrice 1500ml 
vůně levandule 

- hypoalergenní tekutý prací  
prostředek s mýdlem rostlinného 
 původu, určený na všechny typy 

 prádla 
Balení: 8 ks 

Cena: 147,90 Kč 
Cena kart.: 136,25 Kč 

182  Winni‘s Bucato  
A Mano 750ml 

- hypoalergenní prací  
přípravek vhodný na  
ruční praní ve vlažné  

vodě - pravidelné  
používání pomáhá  

snižovat výskyt alergií 
Balení: 16 ks 

Cena: 61,18 Kč 
Cena kart.: 58,66 Kč 

165  Winni‘s Lana 750ml 
- hypoalergenní tekutý prací 
 přípravek s vůní růže určený 

 na vlnu, hedvábí a jemné 
 prádlo 

- vhodný i na ruční praní 
Balení: 16 ks 

Cena: 53,11 Kč 
Cena kart.: 50,72 Kč 

228 
Winni‘s Ammorbidente  

1540ml 
- hypoalergenní  

koncentrovaná aviváž  
s květinovou vůní 

- vhodná i na ruční praní 
- usnadňuje žehlení 

Balení: 8 ks 
Cena: 84,02 Kč 

Cena kart.: 79,00 Kč 

227 Winni‘s 
Ammorbidente 750ml 

Balení: 16 ks 
Cena: 53,11 Kč 

Cena kart.: 50,72 Kč 

Hypoalergenní, 
z rostlinných surovin, zcela biologicky odbouratelný 



275 NEFLEK 
- SMACCHIO TUTTO 500ml 
- odstraňuje všechny skvrny 

- díky speciálnímu  
vroubkovanému okraji obalu  

nepotřebujete při  
použití prostředku žádné  

kartáčky  
 - je vhodný na bílé  

i barevné prádlo  
- účinně odstraňuje skvrny od 
 inkoustu, piva, vína, čokolády, 

 kávy, šťávy, ovoce, trávy,  
rtěnky, řasenky a očních stínů, 

 krve, hlenů apod.  
Balení: 15 ks 

Cena: 61,87 Kč 
Cena kart: 58,15 Kč 

272 SMACCHIO TUTTO 1kg 
- k bělení bílých látek a k odstraňování všech 

 typů skvrn z odolných bílých i barevných  
látek z bavlny, lnu a syntetických vláken 

- účinkuje již při nízké teplotě. Zanechává  
prádlo dokonale čisté a příjemně provoněné 

Balení: 12 ks 
Cena: 91,48 Kč 

Cena kart: 85,99 Kč 
 

273  SMACCHIO TUTTO 600g 
- před praním snadno odstraní veškeré  

skvrny na bílém i barevném prádle. Působí  
již od 30°C (teplota vody max. 50°C).  

- nepoužívejte na vlnu, hedvábí, kůži, kovové 
 a dřevěné povrchy.  

Balení: 6 ks 
Cena: 91,40 Kč 

Cena kart: 87,65 Kč 
 

270 NEFLEK 
 SMACCHIO TUTTO  

SPRAY 500ml 
- před praním odstraní  

všechny skvrny 
- na bílé i barevné prádlo  

- účinně odstraňuje  
skvrny od inkoustu,  
piva, vína, čokolády, 

 kávy, šťávy, ovoce, trávy,  
rtěnky, řasenky, 

 krve, hlenů apod.  
Balení: 12 ks 

Cena: 80,80 Kč 
Cena kart: 74,44 Kč 



 168 DEOX SPORT 750ml  
- tekutý prací prostředek na 

 sportovní oděvy, obuv,  
punčochy, ponožky 

- aktivně brání tvorbě  
zápachu potu na oděvu 

Balení: 8 ks 
Cena: 76,34 Kč      

Cena kart.: 71,77 Kč 

 222 DEOX Ammorbidente 
ROSE 3000ml 

- koncentrovaná aviváž 
- aktivně brání tvorbě zápachu  

na oděvu 
Balení: 4 ks 

Cena: 100,02 Kč      
Cena kart.: 94,03 Kč 

  650 DEOX ODOR  
ZERO 500ml 

- odstraňuje zápachy z textilií, 
 které jsou způsobeny vařením,  
cigaretovým kouřem, domácími 

 zvířaty nebo potem 
Balení: 12 ks 

Cena: 55,27 Kč      
Cena kart: 51,99 Kč 

  Koncentrovaná aviváž MORBIDO Ammorbidente 4000ml  
Balení: 4 ks 

Cena: 115,82 Kč      
Cena kart.: 108,88 Kč 

  bílý muškát 
140  

levandule 
142   

kosatec 
141   



195 GRAN BUCATO MARSIGLIA 3000ml 
 - s marseillským mýdlem, má univerzální použití  

při praní bílého i barevného prádla. Při všech  
teplotách (30-60°C) efektivně odstraňuje skvrny.  

- prádlo zvláčňuje, takže již není nutné použít aviváž 
 - je vhodný na praní v pračce i ruční praní při všech 

 teplotách  
Balení: 4 ks 

Cena: 138,19 Kč 
Cena kart.: 129,92 Kč 

   161 LANA Fix Color 3000ml 
- pro praní čisté vlny, 
 hedvábí a jemných  

syntetických vláken, na 30-40 Cº  
Balení: 4 ks 

Cena: 150,04 Kč      
Cena kart.: 141,05 Kč 

181 SOFFICE BUCATO 
 MARSIGLIA 1000ml 

- tekutý prací prostředek na jemné prádlo 
 s přídavkem marseillského mýdla.Vhodný na 

 ruční praní i praní v pračce.  
Balení: 12 ks 

Cena: 55,27 Kč 
Cena kart.: 51,96 Kč 

  150 Soffice Lana 1000ml  
- tekutý prací prášek na vlnu a 

 jemné tkaniny 
- lze použít pro ruční praní i  

praní v pračce 
Balení: 12 ks 

Cena: 53,95 Kč      
Cena kart.: 50,72 Kč 



531 LOVE SAPONE LATTE 5l  
- tekuté mýdlo s pH 5,5 jemně umyje ruce, 
 obličej i celé tělo. Je obohaceno glycerinem  

a je vhodné pro všechny typy pokožky.  
Pokožku zvláční a zanechá ji jemně  

provoněnou. Dermatologicky testováno.  
Balení: 2 ks 

Cena: 193,47 Kč 
Cena kart.: 181,88 Kč 

 

553 LOVE SAPONE NN LATTE 2l  
- tekuté mýdlo s pH 5,5 jemně umyje ruce, 
 obličej i celé tělo. Je obohaceno glycerinem  

a je vhodné pro všechny typy pokožky.  
Pokožku zvláční a zanechá ji jemně  

provoněnou. Dermatologicky testováno.  
Balení: 8 ks 

Cena: 94,76 Kč 
Cena kart.: 89,08 Kč 

 



293 MADEL PIATTI FRUIT GEL AGRUMI 
4000ml  - s vůní citrusových plodů 

Balení: 4 ks 
Cena: 115,82 Kč 

Cena kart.: 108,88 Kč 

292 MADEL PIATTI FRUIT GEL LIME 
4000ml  - s vůní limety 

Balení: 4 ks 
Cena: 115,82 Kč 

Cena kart.: 108,88 Kč 

290 Winni’s PIATTI lime 500ml  
- koncentrovaný hypoalergenní  

mycí prostředek na nádobí s vůní  
limetky a jabloňových květů.  
Účinně myje a zbaví mastnoty 

 - je citlivý na pokožku díky svému 
 specifickému složení rostlinného 

 původu 

Balení: 16 ks 
Cena: 35,55 Kč 

Cena kart.: 33,41 Kč 

291 Winni’s PIATTI Aloe 500ml  
- koncentrovaný hypoalergenní  

mycí prostředek na nádobí 
 s extrakty z aloe vera.  

Účinně myje a zbaví mastnoty 
 - je citlivý na pokožku díky svému 
 specifickému složení rostlinného 

 původu 

Balení: 16 ks 
Cena: 35,55 Kč 

Cena kart.: 33,41 Kč 



303 SALE 1kg 
- sůl do myčky nádobí 

Předchází v myčce vzniku 
 vodního kamene, tím ji chrání a zároveň 
 zabraňuje usazování vodního kamene 

 na nádobí.  
Balení: 12 ks 

Cena: 23,72 Kč 
Cena kart: 22,29 Kč 

 

318 TABS LAVASTOVIGLIE 5v1 - 16 tablet 
- tablety do myčky, svěží vůně citronu 

- odmastí, umyje, naleští, zabrání usazení  
   vodního kamene, eliminují pachy 
- neobsahují chlor, hygienický efekt je zajištěn 
   účinkem aktivního uhlíku 

Balení: 16 ks 
Cena: 65,81 Kč 

Cena kart: 61,87 Kč 
 
 
 

315 CURALAVASTOVIGLIE 250ml 
- prostředek na odstraňování mastnoty  

a vodního kamene z vnitřku myčky  
(včetně filtru, trysek a těsnění).  

Při pravidelném používání zvyšuje  
účinnost myčky. Určen pro všechny typy 

 myček.  
Balení: 12 ks 

Cena: 39,16 Kč 
Cena kart: 36,81 Kč 

 
Cena kart: 00,00 Kč 

2397 DEO LAVASTOVIGLIE 6ml 
Neutralizuje pachy a provoní myčku nádobí 
 citrusovou vůní po dobu 60 mycích cyklů 

Balení: 12 ks 
Cena: 39,25 Kč 

Cena kart: 36,15 Kč 
 



307 BRILLANTANTE 
 AZZURRO 250ml 

- leštidlo do myčky s přírodním octem 
Balení: 16 ks 

Cena: 40,09 Kč 
Cena kart: 38,28 Kč 

 

308 BRILLANTANTE 
 LEMON 250 ml 

- leštidlo do myčky s vůní citronu 
Balení: 16 ks 

Cena: 40,09 Kč 
Cena kart: 38,28 Kč 

 

- přípravek na oplachování nádobí s přísadou octu pro všechny typy myček. 
 Zajistí rychlé usušení a třpytivý lesk nádobí bez čmouh a zaschlých kapek.  

611 PULIRAPID ANTICALCARE TABS 256g  16 tablet 
- prostředek proti vodnímu kameni pro všechny typy praček a všechny druhy  
prádla. Ušetří energii i prací prostředek a prodlouží životnost pračky i prádla 

Balení: 16 ks 
Cena: 80,01 Kč 



LINEA FRESH CASSETTI 4ks 
- vůně pro prádelníky a šatní skříně. 

Balení: 24 ks 
Cena: 24,39 Kč 

Cena kart.: 22,47 Kč 

DEOSOFFIO  4ks 
- vonné sáčky vhodné do skříní a prádelníků 

Balení: 18 ks 
Cena: 44,21 Kč 

Cena kart.: 40,73 Kč 

0353-1  
Fresco d‘Oriente 

- orient 

0521 Lavanda 0519 Parfum 



4977  konvalinka 
FIORI DI TALCO & MUGHETTO 

4978  jasmín 
GELSOMINO & SANDALO 

4979  vanilka a karamel 
VANIGLIA & CARAMELLO 

PAD osvěžovač  vzduchu 
Balení: 9 ks 

Cena: 59,17 Kč 
 


