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„VONÍCÍ DOMOV“ 
 

1. Eliminace zápachu 
 

Buzil BUZ® FRESH MAGIC G 567 
Likvidátor pachu – odstraňuje zápach na molekulární úrovni a zanechává nevtíravou svěží dlouhotrvající 

vůni. V balení 600 ml s mechanickým rozprašovačem a 10 l kanystr na dolévání (doporučujeme dolévat 

za pomoci výpustného kohoutu – dodáván zvlášť) 

Buzil Fresh Magic 600ml s pumpičkou,    cena 185,64 Kč bez DPH / 224,62 Kč s DPH 

Buzil Fresh Magic kanystr 10l,    cena 1.505,40 Kč bez DPH / 1.821,53 Kč s DPH 

Buzil Fresh Magic- výpustný kohout H620,    cena 59,79 Kč bez DPH / 72,35 Kč s DPH 

 

Neutralizér zápachu bio enzym 
Neutralizér zápachu - přírodní enzym působí molekulárně a rozkládá pachové části tak, že zápach 

neutralizuje. Neutralizér byl vyvinut v Anglii a je vyráběn v České republice. Přípravek je vyráběn 

s jemnou parfemací ve dvou variantách – třešeň a broskev-meruňka.  

Užití přípravku: účinně likviduje biologické pachy (moč, fekálie, zvratky, pot…), ale velmi vhodné 

je i užití na odpadkové koše, kuchyňské pachy, cigaretový kouř, zapáchající boty, koberce, 

lůžkoviny…  

Pro zdravotnictví je důležitým aspektem, že po dopadu na podlahu nelepí ani neklouže. 

Neutralizér zápachu 500ml - broskev-meruňka,  cena 81,82 Kč bez DPH / 99 Kč s DPH 

Neutralizér zápachu 500ml – třešeň,   cena 81,82 Kč bez DPH / 99 Kč s DPH 

Neutralizér zápachu 20l - broskev-meruňka,  cena 2.230,58 Kč bez DPH / 2.699 Kč s DPH 

Neutralizér zápachu 20l – třešeň,   cena 2.230,58 Kč bez DPH / 2.699 Kč s DPH 

Kohout výpustní ke kanystru 20l,    cena 164,46 Kč bez DPH / 199 Kč s DPH 

K balení 20l je automaticky dodáváno zdarma 6 prázdných originálních aplikátorů 500ml! 

 
2. Provonění interiérů 
 

Výrobky řady FRE-PRO výrobce Freshproducts LLC z USA se vyznačují vysokou kvalitou, jsou patentované a 

pravidelně inovované. Spotřebiteli garantují stabilní úroveň provonění po dobu 30 dnů. Jsou dodávané v 5-8 

vůních. Doporučujeme vyzkoušet vůně: 

- Cotton Blossom (modrá) – nižší intenzita vůně 

- Mango (oranžová) nebo Kiwi Grapefruit (červená) – vyšší intenzita vůně 

- Honeysuckle (transparentní) – nejvyšší intenzita – nelze pro Eco Air a Easy Fresh 2.0 

Pro podrobnější informace a kompletní sortiment jděte na www.fre-pro.cz. Ceny uvedené níže jsou identické 

s cenami společnosti Kalvei, výhradního dovozce výrobků FRE-PRO. 

http://www.fre-pro.cz/
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FRE-PRO Hang Tag - vonná víceúčelová závěska 
 

Univerzální řešení pro větší i menší místnosti, k zavěšení na stěnu nebo 

na skryté místo. Revoluční transparentní design. Harmonikový tvar pro 

dosažení malého rozměru při zachování velké odparné plochy. 

 

 

 

Hang Tag - Cotton Blossom (modrá),   cena 79 Kč bez DPH / 95,59 Kč s DPH 

Hang Tag - Mango (oranžová),   cena 79 Kč bez DPH / 95,59 Kč s DPH 

Hang Tag – Okurka Meloun (zelená),  cena 79 Kč bez DPH / 95,59 Kč s DPH 

Hang Tag - Honeysuckle (transparentní),  cena 79 Kč bez DPH / 95,59 Kč s DPH 

 

FRE-PRO Eco Air – vonný prostorový deodorant 

FRE-PRO Eco Air Cabinet – nástěnný držák 
 

Vhodný pro větší prostory (např. recepce), kde je proudění vzduchu. Náplň má 

speciální tvar, díky kterému disponuje velkou odparnou plochou). K zavěšení na 

stěnu nebo k postavení na jakýkoli povrch, držák je vždy v bílé barvě. 

 

 

 

Eco air Cabinet,    cena 48 Kč bez DPH / 58,08 Kč s DPH 

Eco Air - Cotton Blossom (modrá),  cena 169 Kč bez DPH / 204,49 Kč s DPH 

Eco Air - Mango (oranžová),  cena 169 Kč bez DPH / 204,49 Kč s DPH 

Eco Air - Kiwi Grapefruit (červená), cena 169 Kč bez DPH / 204,49 Kč s DPH 

 

FRE-PRO Easy Fresh 2.0 – vonný kryt 

FRE-PRO Easy Fresh 2.0 – programovaný strojek 
 

Unikátní dávkovač vůně, jehož výměnný kryt je současně samotným 

osvěžovačem/vůní. Pracuje na baterii 1,5V typu C (není součástí balení) a 

přímo z výroby je naprogramován pro stabilní úroveň provonění interiérů po 

dobu 30 dnů. Ve všech vůních se vonný kryt dodává pouze v bílé barvě – je 

nenápadný, připomíná hlásič požáru. 

 

 

Easy Fresh strojek,    cena 150 Kč bez DPH / 181,50 Kč s DPH 

Easy Fresh - Cotton Blossom (bílá),  cena 135 Kč bez DPH / 163,35 Kč s DPH 

Easy Fresh - Mango (bílá),  cena 135 Kč bez DPH / 163,35 Kč s DPH 

Easy Fresh - Kiwi Grapefruit (bílá), cena 135 Kč bez DPH / 163,35 Kč s DPH 


