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PLNĚ BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉ PŘÍPRAVKY

Přípravky na podlahy a povrchy

Pine Zero

Apple Zero

Univerzální mycí přípravek pro každodenní čištění
podlah a povrchů. Vhodný do mycích strojů.
Jemná a dlouhotrvající vůně zeleného jablka.
•
bez alergenů, plně biologicky rozložitelný
Ředění: 1% (100 ml do 10 l vody)
Balení: 1 l, 5 l

, vhodný

2004).

0121001-5 l
0121002-1 l

0121006-5 l
0121009-1 l

povrch a umyjte mopem, nechte chvíli

Flower Zero

slunečním zářením při teplotách

T

0121007

Amber Zero

Hydroalkoholický mycí přípravek
pro každodenní čištění podlah a povrchů.
Vhodný k ručnímu mytí i do mycích strojů.
Jemná a dlouhotrvající vůně květin.
•
bez alergenů
Ředění: 100 ml/ 10 l dle tvrdosti vody
Balení: 5 l

Odmašťovací přípravek pro každodenní čištění
mastných nečistot ze všech povrchů.
Lze použít také jako odstraňovač skvrn na oděvech
před praním v pračce.
•
silná účinnost
K přímému použití.
Balení: 500 ml, 5 l
0121010-500 ml
0121011-5 l

plastic), využívaná barviva a parfemace
ů v nezávislé laboratoři.

Lactic Zero

Diamond Zero

ouštědla) pocházející ze zpracováné
lu (méně než 0,01 ppm).

bytku.
va, bez
formua jejich

Víceúčelový přípravek vhodný na čištění skel,
zrcadel, nábytku a všech typů omyvatelných ploch.
Bez alergenů, k ručnímu mytí.
•
vynikající ochrana povrchů, plně biologicky
rozložitelný
Neředí se.
Balení: 500 ml, 5 l

0121008

0121003-5 l
0121004-500 ml

Přípravky na WC a koupelny
WC Green Ecocert

Ekologický odvápňovací gel k čištění toalet
a pisoárů s vysokým účinkem.
Odstraňuje vodní kámen a rez z povrchů WC mís
a pisoárů.
astic), využívaná barviva a parfemace
•
gel přilne ke stěně, výborně čistí
v nezávislé laboratoři.
a renovuje povrch i pod hladinou vody
Neředí se.
bsažené povrchově0198012
aktivní látky jsou Balení: 1 l

0121012

unečním zářením při teplotách

Přípravek pro odstraňování vápenatých zbytků z
leštěných povrchů, vodovodních baterií, kameniny,
keramiky, praček a myček nádobí.
•
kyselina citronová a kyselina mléčná
Ředění: 3 %, i k přímému použití.
Balení: 1 l

čnímu mytí
ormulaci je
užití.

0121014

Saniday Green Ecocert

0198025

Pom WC Zero

Ekologicky šetrný odvápňovací přípravek
ke každodennímu mytí sanitárního zařízení,
dlažby, stěn, kohoutků v koupelnách, umývárnách
a toaletách.
K přímému použití (neředí se)
•
obsahuje kyselinu mléčnou
Balení: 5 l

Přípravek na čištění WC mís.
Odstraňuje pachy a čistí usazeniny. Vůně jablek.
•
kyselina citronová a kyselina mléčná
K přímému použití.
Balení: 750 ml
0121013

Přípravky na nádobí
Wash Plus Zero

Odmašťovací přípravek k ručnímu mytí nádobí.
Neparfémovaný.
•
vysoce efektivní, plně biologicky rozložitelný
Ředění: 7 - 13 ml/ 5 l dle tvrdosti vody
Balení: 5 l

du (obsažené
0121005
ní 648/2004 / ES) pocházející ze zprau a niklu (méně než 0,01 ppm).

Čistící přípravek na odstranění skvrn od inkoustu,
permanentních fix a per z tvrdých povrchů.
Vhodný na podlahy, povrchy, nábytek.
Květinová vůně.
•
bez alergenů, plně biologicky rozložitelný
K přímému použití.
Balení: 500 ml

Descaler Plus Ecolabel Zero

ící ze zpracováné kukuřice, brambor,
m).

T

Víceúčelový přírodní dezinfekční prostředek
vhodný na povrchy, nábytek, WC, koupelny,
kuchyně a kuchyňské linky.
•
na bázi kyseliny mléčné
Biocidní účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní.
K přímému použití.
Balení: 500 ml

Flash Zero

dávky
na311,
čištěný
povrch a vyleštěte
384 372
www.angloceska.cz,

84 372 311, www.angloceska.cz,

Univerzální mycí přípravek pro každodenní čištění
podlah a povrchů. Vhodný do mycích strojů.
Jemná a dlouhotrvající vůně borovice s esenciálními
oleji z eukalyptu.
•
bez alergenů, plně biologicky rozložitelný
Ředění: 1% (100 ml do 10 l vody)
Balení: 1 l, 5 l
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ENZYMATICKÉ
A EKOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY

Přípravky na nádobí
Dishwashing tablety

DISHWASHING TABLETY
enzymatické tablety k mytí nádobí v automatických myčkách

DISHWASHING TABLETY odstraňují organické nečistoty, bílkoviny,
tuky, škroby a cukry. Neobsahují fosfáty a chlór, nezpůsobují korozi,
udržují dlouhou životnost myčky. Působí v měkké a v tvrdé vodě
i při krátkém cyklu mytí. Díky enzymům udržují odpadní trubky čisté.
NÁVOD K POUŽITÍ: Vložte tablety do košíku, postupujte podle návodu
mycího stroje. Pro dokonalý účinek zachovejte teplotu vody 45 - 65°C.
Dávkování podle tvrdosti vody: Měkká voda - 1 tableta / 20 l, tvrdá voda 2
tablety / 20 l. SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech chráněných
před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 25°C.
SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah odložte na místo určené
obcí k odkládání odpadů.
DODAVATEL: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec,
377 01, tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
VÝROBCE: Realco
Pouze pro profesionální použití!
BALENÍ: 200 ks

0198007

Myje nádobí v automatických myčkách
Kuchyně, potravinářství
•
odstraňují bílkoviny, tuky, škroby a cukry,
nezpůsobují korozi, čistí vnitřky myček
i praček
Dávkování: 1 - 2 tablety/20 l
my
enzy
Spotřeba: podle kapacity stroje
Balení: 200 tablet

Přípravky na podlahy a povrchy
Multizym Ecocert

0198005

Víceúčelový enzymatický a ekologický přípravek
pro každodenní čištění podlah a povrchů.
Kuchyně, potravinářství
•
odstraňuje biofilm, čistí do hloubky,
nepoškozuje citlivé materiály
Ředění: 0,5%, 1 : 200
Balení: 5 l

Přípravky na odpady
Supodor

Enzyfood

ENZYFOOD
enzymatický přípravek k čištění odpadních trubek
ENZYFOOD je tekutý přípravek k preventivní údržbě a uvolnění ucpaných
odpadních trubek v potravinářství a kuchyních. Odstraňuje biofilm,
organické nečistoty přeměňuje na vodou rozpustitelné zbytky. Při aplikaci
jednou týdně snížíte náklady na údržbu odpadového systému.
NÁVOD K POUŽITÍ: Koncentrát. Údržba odpadů 25 ml/1 týden, při
pomalém odtoku 400 ml. Nařeďte dávku v 1 l teplé vody 35 - 40 °C
a nalijte do odpadu. SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech
chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až
25°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah odložte na místo určené
obcí k odkládání odpadů. OBSAHUJE: méně než 5% polykarboxyláty a
aniontové povrchově aktivní látky; enzymy. Obsahuje beta-glukanázu a lipázu.
Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
DODAVATEL: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01,
tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
VÝROBCE: Realco
Pouze pro profesionální použití!
BALENÍ: 1l

Čistí sifony, odpadní potrubí a nádrže,
pohlcuje pachy
Kuchyně, potravinářství
•
dokonale rozloží živočišné a rostlinné tuky
Dávkování: 25 ml/1 l teplé vody 35 - 40oC
Balení: 1 l v dávkovací lahvi
my
enzy

SUPODOR

SUPODOR

přípravek odstraňování pachů
a nečistot z odpadních trubek

enzymatický přípravek k čištění odpadů, odstraňuje zápach
SUPODOR je tekutý přípravek k odstraňování zápachu a organických
nečistot v odpadním potrubí, lapačích tuků, nádobách na odpad v potravinářství, kuchyních,

SUPODOR
je Organické
tekutý nečistoty,
přípravek
odstraňování
a organických
na toaletách.
kterékjsou
zdrojem zápachu,zápachu
přemění enzymy
na vodou
nečistot
v odpadním
potrubí,
lapačích
na odpad
rozpustitelné
zbytky. Nepatogenní
bakterie
přítomné tuků,
v odpadunádobách
působí preventivně
proti
tvorbě nového povlaku.
v potravinářství,
kuchyních, na toaletách. Organické nečistoty, které jsou
zdrojem
na vodou
rozpustitelné
zbytky.
Obsahuje
NÁVODzápachu,
K POUŽITÍ: přemění
Do odpaduenzymy
25 ml/1 týden,
na povrchy
10 - 50%, Údržba
trubek:
Trubky
neškodné
bakterie,
které35odpady
tvorbou
nového
povlaku.
propláchněte
teplou vodou
- 60 °C a chrání
vlijte 25 před
ml přípravku.
Povrchy:
100 - 500
ml/1 l vody
podle síly zápachu, nastříkejte na povrch.

NÁVOD
K POUŽITÍ:
Údržbatěsně
potrubí:
propláchněte
teplou
vodou
35 - 40 °C
SKLADOVÁNÍ:
Nádoby skladujte
uzavřené
na suchém a chladném
místě
při teplotách
4°C až25
25°C,
uzavřené i Opakujte
během používání.
a vlijte
mlmějte
přípravku.
jednou týdně. Povrchy: ředění 100 - 500
SPOTŘEBUJTE:
Do data
obale, 6 měsíců
po otevření.
ml/1
l vody podle
sílynazápachu,
nastříkejte
na povrch. OBSAHUJE: méně než
5% fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky; enzymy, parfém, Limonene.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Na SLOŽENÍ:
vyžádání
je k dispozici
< 1 Sodium
polyacrylate bezpečnostní list. SKLADOVÁNÍ: V původních
uzavřených
obalech
chráněných
OBAL: Produkt
je vhodný
ke skládkování.před vlhkem a přímým slunečním zářením
při BALENÍ:
teplotách
1 l 4°C až 25°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah
odložte na místo určení obcí k odkládání odpadů. DODAVATEL: Anglo česká
y
s.r.o.,
Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, tel/fax.: 384 372 311,
VÝROBCE:
enzym
Realco S.A., Belgie
www.angloceska.cz,
info@angloceska.cz
DODAVATEL:
Anglo česká s.r.o.
VÝROBCE:
Realco
Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, tel/fax.: 384 372 312, www.angloceska.cz
Pouze pro profesionální použití!
BALENÍ: 1l

0198014

0198015

Odstraňuje pachy a organické nečistoty
v odpadním potrubí a nádržích
Odpady, vodní nádrže
•
organické nečistoty zcela rozloží
Neředí se.
Dávkování: 25 ml/týden
Balení: 1 l v dávkovací lahvi

my

enzy

Bioblock

0198013

Tablety do pisoáru odstraní zápach, čiští
a uvolňují odtok
Toalety
•
rozpouští organické nečistoty, působí proti
ucpávání odpadů
Dávkování: 1 tableta/15 dní
Balení: 40 tablet
my
enzy

Enzymy

my

enzy

Enzymy proměňují tuky na vodou rozpustitelné zbytky organických
látek. Čištění do hloubky zabezpečuje lepší čisticí a hygienický účinek.
Odstraňují biofilm, který zůstává na povrchu i po umytí běžnými
chemickými přípravky. Díky neutrálnímu pH je životnost strojního
zařízení delší. Pracují již při teplotě 45oC, jejich používání uspoří
náklady na energii. Šetří životní prostředí, jsou 100% odbouratelné.

Ecocert

Tyto certifikované výrobky obsahují suroviny z kontrolovaného
ekologického zemědělství. Splňují podmínky týkající se jejich výroby,
která začíná u získávání a pěstování surovin. Je kontrolován i způsob
jejich skladování, hygienické podmínky při zpracování, ekologická
šetrnost výrobních postupů i recyklovatelnost obalů a srozumitelnost
etiket pro spotřebitele. Na 99 až 100% biologicky rozložitelný, 100%
přírodní vůně z éterických olejů pro dlouhodobou svěžest, žádná umělá
barviva. Suroviny biologického původu a obnovitelných zdrojů.

EU Ecolabel

Patent 1 – Enzymatická hydrolýza
Enzymy se používají ke zvýšení zisku a účinnosti čistíren odpadních
vod díky úspěšnému rozkladu tuků a organických látek přítomných
v odpadních vodách.
Patent 2 – Kombinace enzymů a obnovitelných surovin
Kombinace enzymů a obnovitelných surovin vzniklých hlavně
v zemědělství a oleochemii dosahuje vyšší účinnosti než srovnatelné
petrochemické produkty. Petrochemické produkty se vyrábějí z ropy.
Patent 3 – Odstraňuje biofilmy
Enzymatický proces, jenž má za úkol úplně a trvale odstranit
veškeré nečistoty v podobě biofilmů.

Certifikace EU Ecolabel garantuje velmi ohleduplné výrobky
k životnímu prostředí.

Patent 4 – Využití enzymů v procesu výroby buničiny a papíru
Konkrétně tento proces má tu moc řídit aktivitu enzymů pomocí
vratného, vyvolatelného inhibičního principu (snížení aktivity enzymů
a znovu zvýšení např. při styku s vodou)

Plně biologicky rozložitelné
přípravky

Vyrobeno z povrchově aktivních látek rostlinného
původu a z obnovitelných zdrojů. Bez fosfátů,
niklu a těžkých kovů. Parfémy a potravinářská
barviva neobsahují žádné alergeny. Dermatologicky
testované výrobky. Netestováno na zvířatech. Bez
výstražných symbolů nebezpečnosti.
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Patent 5 – Biophytomax
Záměrem této techniky je představit jiný způsob v péči o rostliny.
Tato nová metoda, založená na přirozeném procesu, nezabíjí plísně,
ale pomocí mimobuněčných enzymů zabraňuje vzniku rezistence
proti chorobám.

ČISTÍCÍ A ABRAZIVNÍ
PŘÍPRAVKY

čistící gel a pasty na ruce

NOVINKA
ROZLUČME SE S MIKROPLASTY

VYZKOUŠEJTE NAŠE NOVÉ ČISTÍCÍ A ABRAZIVNÍ PŘÍPRAVKY
S OBSAHEM
• Rostlinných a minerálních složek z obnovitelných zdrojů
• Ekologických čistících složek
• Konzervačních složek šetrných k pokožce
• Neobsahují Thiazolinony (konzervant) a Parabeny
• Dermatologicky testovány
• Vhodné do průmyslových a automobilových odvětví

Gel Lavamani
Obsahuje minerální čistící složku
- uhličitan vápenatý
Koncentrovaný gel s vůní máty.
Obsahuje inertní abrazivní částice
šetrné k životnímu prostředí.
Ruce zanechává jemné a příjemně vonící.
pH – 8,5
Balení: 5 l s pumpičkou
0103003 - 5 l

Pasta Fluidal
Obsahuje rostlinnou čistící složku
- skořápky z ořechů
rostlinné výtažky - sojový olej
Jemné čistící abrazivum je vyrobeno
z ořechových skořápek, které zvyšují
jeho účinek. Zanechává ruce měkké
a jemné,pH – 8,5, vůně citrusů.
Balení: 5 l s pumpičkou, 500 ml
s pumpičkou
0103006 - 5 l
0103004 - 500 ml

Intenzivní nečistoty

Na silné nečistoty

Použití na suché ruce

Použití na suché ruce

2

Držák nerezový
na stěnu
na 5 l kanystry
0203002

Hadry BIO

ÚKLID

Mikrovlákno
Hadr Wecoline Bio

Hadr Wecotec Universal

0792138-02
0792138-03
0792138-06
0792138-09

0792014-02
0792014-12

netkaný, rozměr 38 x 36 cm
zelený, modrý, červený, žlutý
biologicky rozložitelný
Balení: 10 ks

pletený, rozměr 40 x 40 cm, lze prát v pračce
zelený, růžový
Balení: 10 ks

zelený
modrý
červený
žlutý

zelený
růžový

Ekologická netkaná utěrka

biologicky rozložitelná, založená na materiálech
PLA, opatřena logem „OK biobased“, složení:
80% celulóza/ 20% PLA, gramáž 120 gr/m2,
síla 1,2, rozměr 38 x 36 cm, 100 ks v kartonu,
Ecolabel: TUV Austria S0799

Ekoznačka Nordic Swan

vytváří udržitelná řešení na základě posouzení
životního cyklu a celkového cíle snížit dopad výroby
a spotřeby zboží na životní prostředí.

Kontejnery na třídění odpadu

Pytle

Kontejnery Split 45 l

Sáček do koše kompostovatelný, 30 l

na třídění odpadu
plast, víko
0487187-02
0487187-03
0487187-06
0487187-09
0487187-10

0329001
zelený
modrý
červený
žlutý
PRO
hnědý

SISTEMA - SYSTEM

100% biologicky rozložitelné a kompostovatelné
sáčky vyrobené z kukuřice.
V prostředí kompostu se do 90 dnů kompletně
biologicky rozloží s nulovým negativním
vlivem na životní prostředí.
Sáčky jsou paropropustné, takže propouští
vlhkost, ale ne tekutinu.
rozměr 50 x 60 cm
Balení: 25 ks v roli

MANICO - H

Výrobky SECOND LIFE PLASTIC
Infinitydlouhá
è l’esclusivo
sistema ergonomico composto da manico
recyklovatelný plast, vysoká kvalita,
životnost
telescopico con impugnatura girevole e telaio
con snodo, studiato per rendere facile il movimento a “∞”
e quindi la pulizia professionale del pavimento.
L’operatore non deve operare alcuna forza: è sufficiente

accompagnare il movimento, senza bisogno di stringere l’impugnatura
Pytel Elastik
na středně těžký odpad, 120 l

Na běžný odpad,
venkovní koše
Infinity is the unique ergonomic system composed by a telescopic
and frame with joint, designed to facilitate
handle
with twisting
gripcm,
černý, pevný,
pružný,
70 x 110
the “∞” movement and the professional floor cleaning operations
váha 967 g/role
The operator doesn’t have to use any force: he just needs to accompany the
movement,
Balení: 25 ks
v roli without having to tighten the handle
0319026
Karton: 10 rolí

0319027

Vozík úklidový

Pytel Elastik360°
na těžký odpad, 120 l
Na běžný odpad, venkovní koše
černý, pevný, pružný, 70 x 110 cm,
váha 1160 g/role
Balení: 20 ks v roli
Karton: 10 rolí

Souprava Uni Infinity

Vozík úklidový
Nickita
Inﬁnity lavora in posizione dvojkbelíkový
neutrale - Inﬁnity
works in a neutral position
EFFETTI SUL POLSO - POSITIVE EFFECTS ON WRIST

SNODO - J

dvě vědra 2 x 15 l
Zelenýin podvozek,
šedé riducendo
kbelíky notevolmente lo sforzo,
anico Infinity permette al polso di rimanere
posizione neutrale
io dei manici standard che lo sottopongono
a forti flesso-estensioni
cheTec.
possono determinare nel tempo
s
barevnými
držadly,
ždímač
l’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici. *
Nový design, šetrný k přírodě, skladný
ows the wrist to operate within a comfortable range of motion, reducing effort, rather than the traditional handles where
a přizpůsobivý.
subjected to strong flexion-extension, that
could cause after prolonged use the onset of occupational diseases. *
MANICO IN
FIN

NSION
EXTE

FLESS
IONE

ITY

INFINITY HA
NDLE

- FL
EXI
ON

45°

MA

-45°

NIC

OS

D AR
TAN

STA N DA RD

D

-5°

držák mopu 40 cm a tyč Alu teleskopická

0487373

NEUTRALE - NEUTRAL

NEUTRALE - NEUTRAL

Souprava Uni Infinity

HA N

Mop Uni bavlna, 40 cm

DLE

45°

20°

-40°

0487374

Uni systém, béžový,
rozměr 40 x 13 cm,
praní až na 90°C

60°

0487352

STRESS
AREA

AREA
DI STRESS

STRESS

AREA
certifikace
Ecolabel

Movimento di flesso/estensione del polso - Movement of flexion / extension of the wrist
* ”Valutazione della rispondenza ai requisiti ergonomici dell’applicatore Infinity” a cura di Humana Consulting
* “Evaluation of compliance with the ergonomic requirements of the Infinity handle” by Humana Consulting

www.ttsystem.com

www.ttsyst
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BIO TECH

Toaletní papíry

BIOTECH

je inovativní toaletní papír, který využívá technologii Biologic Active Tissue Paper.
Obsahuje pět různých typů mikroorganismů zcela neškodných pro lidi a životní prostředí,
z nichž každý je určen k odstranění organického odpadu v potrubí. Tento toaletní papír při
kontaktu s vodou, aktivuje mikroorganismy, které produkují enzymy. Tyto mikroorganismy
se množí exponenciálně a jejich čistící účinek není potřebné podporovat dalšími chemickými
nebo mechanickými zásahy.
Dobré mikroorganismy přispívají ke snižování škodlivých mikroorganismů konzumací jejich
potravy ( potravinový antagonismus ) a dále přispívají ke snižování povrchově aktivních látek
uvolňovaných detergenty v drenážních trubkách.
Jakmile je jejich akce ukončena, dobré mikroorganismy jsou plně biologicky rozložitelné, což
znamená, že Bio Tech je 100% šetrný k životnímu prostředí.
Je dermatologicky testován a bezpečný pro kůži, oči a intimní oblasti dospělých a dětí.

ČISTÍ ODPADNÍ
TRUBKY, KANALIZACI,
SEPTIKY, ODSTRAŇUJE
ZÁPACH.

Toaletní papír
Jumbo Superior BioTech 19
celulóza, 2 vrstvy, ražba, 459 útržků,
průměr 19 cm
Balení: 12 ks

Toaletní papír
Jumbo Superior BioTech 27
celulóza, 2 vrstvy, ražba,
810 útržků, průměr 27 cm
Balení: 6 ks
0352076

0352075

Toaletní papír konvenční role
Superior BioTech
celulóza, 2 vrstvy, ražba,
180 utržků, délka 19,8 m
Balení: 24 ks

Toaletní papír konvenční role
Superior BioTech
celulóza, 2 vrstvy, ražba,
250 utržků, délka 27,5 m
Balení: 8 ks
0352079
0352077

0352121

Jak to funguje

Když se toaletní papír BIO TECH dostane do kontaktu s vodou, bakterie se zaktivují,
vytvoří enzymy, které jsou vyživovány nečistotami v potrubí a kanalizaci. Rozloží
celulózu a všechny organické látky obsažené v odpadní vodě, vyčistí potrubí a nádrž.
Zároveň redukují povrchově aktivní látky, které se uvolňují z čisticích přípravků
v odpadech.

100% přírodní

Po ukončení své činnosti se bakterie beze zbytku rozloží, nemají žádný negativní vliv
na životní prostředí. Důležitý ekologický proces začíná přímo ve WC, dokonce dřív
než začne čisticí proces odpadních vod.

Výhody toaletního papíru BIOTECH
ÚSPORA :
ČISTOTA :

HYGIENA :
BEZPEČNOST :

Na údržbu odpadních systémů snížíte náklady až o 40%
ve srovnání s použitím běžného toaletního papíru.
Používáním papíru BioTech se snižuje riziko ucpání
potrubí a kanalizace. Při trvalém používání papíru
BioTech se asi do 4 týdnů potrubí a kanalizace
kompletně vyčistí.
Odstraňují nepříjemný zápach.
Dermatologicky testován, nedráždí pokožku, oči,
je bezpečný při kontaktu s intimními místy.
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Toaletní papír v konvenční roli
Superior BioTech
3 vrstvy, bělost 85%, ražba Micro,
gramáž 15,5g/m2, délka 27,50 m,
průměr role 12 cm, 250 útr, 11 x 9,5 cm
Balení: 8 rolí

DISSOLVETECH

Ručníky

DISSOLVETECH

je rychle rozpustný ručník, který snižuje riziko ucpání odpadních trubek.
Respektuje životní prostředí, snižuje provozní náklady.

0352100

CHRÁNÍ PŘED RIZIKEM
ZANESENÍ ODPADU.

Ručníky skládané V Superior
DissolveTech
2 vrstvy, celulóza, 210 útržků, bílé,
ražba Wave modrá, 20g/m2
Balení: 3150 ks/ karton

Ručníky skládané V Superior
DissolveTech
2 vrstvy, celulóza, 250 útržků, bílé,
ražba Wave bílá, 20g/m2
Balení: 3750 ks/ karton
0352102
Kosmetické ubrousky Superior
DissolveTech
2 vrstvy, celulóza, bílé, rozměr 21 x 20 cm
Balení: 100 ks v krabičce
Karton: 40 krabiček

Ručníky skládané Speciál
DissolveTech
1 vrstva, recykl, ražba micro, barva nature,
50% bělost, gramáž 38g/m2
Balení: 5000 ks/ karton
0352111

0352125

DRYTECH

Utěrky, ručník

DRYTECH

je inovativní a exkluzivní výrobní proces založený na technologii sušení papíru
horkým vzduchem. Tato technologie dává struktuře papíru objem a měkkost. Tato
utěrka má poté o 100% vyšší savost a o 67% větší odolnost než běžný papír. Zásluhou
těchto vlastností je spotřeba papíru menší, což výrazně snižuje odpad a potřebu
doplňování.

0352085

Utěrka průmyslová v roli Speciál
Extra Drytech
1 vrstva, celulóza, bílá, gramáž 30g/m2, 266 m,
700 útržků, průměr role 25 cm, dutinka 5,1 cm,
rozměr 38 x 23,4 cm
Balení: 3 ks

0352112

Utěrka průmyslová v roli Superior
Drytech
2 vrstvy, celulóza, bílá, 18g/m2, 85% bělost,
ražba micro, 152 m, 400 útržků,
rozměr 38 x 23,4 cm
Balení: 3 ks

0352078

Ručníky skládané W Superior Drytech
2 vrstvy, celulóza, bílé, ražba Wave,
18 g/m2, rozměr 20,3 cm x 32 cm
Balení: 100 ks
Karton: 20 balení
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CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A SNIŽUJE
MNOŽSTVÍ ODPADU.

Multizym Ecocert
Wash Plus Zero
Pom WC Zero
Flash Zero
Dishwashing tablety
Descaler Plus Ecolabel Zero
Saniday Green Ecocert
WC Green Ecocert
Bioblock
Enzyfood
Supodor

dopravní technika

interiéry myček aut

odstraňovač pachů

koberce

prádlo

odpad

nerez

sklo, plast

WC mísy, pisoáry

umyvadla, sprchy

kávovary

grily, trouby, fritézy

nádobí

malé plochy, předměty

pracovní plochy, nábytek

stěny

standardní věty
o nebezpečnosti
podlahy

přípravek

technologická zařízení

POUŽITÍ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

H319
H315, H319
H319
H319
H319
H314
H318
H318
H315, H318, H412
EUH 208, EUH 210
EUH 210

Standardní věty o nebezpečnosti
H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH 208

Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Anglo česká s. r. o.

Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, telefonická asistence: 384 372 316, 318, 319, 320, 322, 324, 326, 328, 338
objednavky@angloceska.cz www.hygee.cz
Při nákupu nad 1500 Kč bez DPH doprava zdarma.
Výrobky jsou určené pouze pro profesionální nebo průmyslové použití.

