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Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

ariel formula pro+ 13 kg

 Odstraňuje i nejodolnější skvrny a zabíjí 
99,999% baktérií

 Skvěle odstraňuje skvrny již při prvním 
praní, bez předpírky nebo namáčení

 Udržuje vysokou bělost prádla i po 
mnoha vypráních

 Z jednoho balení lze vyprat více než tunu 
prádla

 Dosahuje vynikajících výsledků praní už 
při 40°C

 Bezfosfátový

dezinfekční
MZDR 37233/2016/SOZ

 Skvěle odstraňuje běžné zašpinění 
prádla

 Obnovuje a udržuje dlouhodobou bělost 
prádla

 Šetrný k vláknům prádla pro jeho 
dlouhou životnost

 Zamezuje usazování nečistot v prádle

 Bezfosfátový

ariel alfa White max 15 kg

1 Wash Clean Čistota po jediném praní
Systém pracích prostředků Ariel pro prádelny s automatickým dávkováním.

Pro jedinečný zážitek z prostředků Ariel a Lenor 
Professional, díky němuž budou hosté spokojení

Pro maximální bělost při každém praní i oživení 
bělosti často praného prádla.

Pro podporu procesů a produktivity 
v podnicích s vysokou intenzitou provozu

Systém 1 Systém 2 Systém 3

Extra Soft & Fresh White Max Special Conditions
1 Wash Clean  1 Wash Clean  1 Wash Clean  ’s ’s ’s

Bonux Color / regular 100 pd 
Bonux regular 140 pd

 Skvěle odstraňuje běžné skvrny

 Výborný poměr cena/výkon

 Svěží dlouhotrvající vůně

 Bezfosfátový

ariel expert praCí prášek 
Color 100 pd/140 pd

 Vynikající čištění a odstraňování skvrn

 Skvěle odstraňuje skvrny již při prvním 
praní, bez předpírky nebo namáčení

 Barvy zůstavají dlouho zářivé i po 
mnoha praních

 Účinný při praní už při 30°C teplotě

 Bezfosfátový

ariel expert praCí prášek 
regular 100 pd/140 pd

 Vynikající čištění a odstraňování skvrn

 Skvěle odstraňuje skvrny již při prvním 
praní, bez předpírky nebo namáčení

 Udržuje vysokou bělost prádla i po 
mnoha vypráních

 Účinný při praní už při 30°C teplotě

 Bezfosfátový

ariel taBlety Color / 
mountain spring 
3 x 35 ks

 Obsahuje 3 účinné složky – optický 
rozjasňovač barev, odstraňovač 
skvrn, prací gel

 Rozpouští se zcela a beze zbytku

 Kontrolované náklady na 1x prací 
dávku

 Speciálně vyvinuty na barevné prádlo

 Vynikající čisticí účinky během praní 
už při 30 °C

ariel professional tekutý 
praCí prostředek mountain 
spring /touCh of lenor 
fresh 2 x 3,85 l

 Skvělý výkon i v krátkém cyklu a při 
nízké teplotě

 Pro bílé i barevné prádlo

 Zjemňuje a ochraňuje bavlněné 
vlákno díky obsaženým enzymům

 Čistá, svěží a příjemná vůně

 Bezfosfátový

lenor aviváž  
spring / summer 5 l

 Pomáhá prodloužit životnost prádla

 Dlouhotrvající svěžest

 Obsahuje vysoce účinné mikrokapsle  
s parfémem pro postupné uvolňování 
vůně

 Prádlo neztratí tvar, nevybledne a 
nevytvoří se na něm žmolky

 Snižuje mačkavost a usnadňuje 
žehlení

lenor aviváž  
odour eliminator 4,75 l

 Neutralizuje pachy a zabezpečuje 
dlouhodobou svěžest  prádla

 Chrání vlákna před poškozením a 
pomáhá prodloužit životnost prádla

 Poskytuje mimořádnou jemnost  
a hebkost

 Účinná i po použití v sušičce

 Obsahuje vysoce účinné mikrokapsle 
s parfémem

ariel tekutý praCí 
prostředek  mountain 
spring/Color 20 pd

 Skvělý odstraňuje skvrny i v krátkém 
pracím cyklu

 Zjemňuje a ochraňuje bavlněné 
vlákno díky obsaženým enzymům

 Čistá, svěží a příjemná vůně

 Účinný při praní už při telpotě 30°C

 Bezfosfátový

Dávkovací systém a jeho servis 
zdarma pro systém Ariel 1 Wash po 
dobu jeho používání.

SERVICE
Dedicated to your 

satisfaction



Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

dezinfekční
75674/2011/SOZ

mr.proper univerzální čistíCí prostředek   
na podlahy a povrChy lemon / oCean 5 l

 Přináší zářivou čistotu bez námahy

 Není třeba oplachovat*

 Úsporná velikost lahve, nyní pro snadnou manipulaci

 Účinný na čištění podlah, povrchů a mastnoty

 Zanechává svěží, příjemnou vůni

 *při použití ředěného prostředku podle návodu na použití

mr. proper čistíCí prostředek  
na Citlivé povrChy 5 l

 Odstraňuje lepkavé mastné skvrny a 
běžné nečistoty

 Vynikající čistící vlastnosti

 Respektuje přirozenou krásu citlivých 
podlahových povrchů každý den v roce

 Vhodný pro použití v automatických 
strojích na mytí podlahy

mr.proper hygieniCký čistíCí 
prostředek na toaletní mísy 
750 ml

 Poskytuje dlouhotrvající lesk

 Zanechává svěží vůni

 Poskytuje hygienickou čistotu

 Pomáhá odstraňovat vodní kámen

mr.proper 3v1 – víCeúčelový 
čistíCí prostředek 750 ml

 1 výrobek za méně než jsou náklady za 
pořízení 3

 Dezinfekční výrobek

 Víceúčelový čistíci prostředek

 Čistič skla a dalších lesklých povrchů 
(ocel, plast)

mr.proper p&g profiline  
na sklo  750 ml

 Jednoduchý a účinný prostředek na 
čištění skleněných povchů 

 Lehce odstraňuje nečistoty, mastnotu  
a otisky prstů

 Zanecháva povrchy lesklé a bez šmouh

 Rychleschnoucí

viakal čistič a odstraňovač 
vodního kamene 750 ml

 Odstraňuje vodní kámen a zabraňuje 
jeho opětovnému usazení na povrchu

 Je připraven k okamžitému použití

 Vysoce účinný i při všech stupních 
tvrdosti vody

 Povrchy zůstávají lesklé a zářivé po 
dlouhou dobu

g1 grill Cleaner - pěnový 
čistič 750 ml

 Efektivně odstraňuje mastnotu a 
připálené potraviny z grilů, sporáků, 
pánví a konvektomatů 

 Čistí rychle a efektivně po 5 minutách. 

 Zlepšuje hygienu kuchyně a vzhled 
spotřebičů 

 Bezpečně nanášen ve formě pěny, 
takže v kuchyni nedochází k uvolňování 
alkalického aerosolu

 Nepoškozuje barevné části spotřebičů

g1 grill Cleaner  - detergent 
pro čistění konvektomatů  5 l

 Vhodný pro čistění konvektomatů se 
samočisticí funkcí nebo s manuálním 
čistěním

 Efektivně odstraňuje mastnotu a 
připálené potraviny z konvektomatů

 Čistí rychle a efektivně 

 Zlepšuje hygienu kuchyně a vzhled 
spotřebičů 

 Nepoškozuje barevné části spotřebičů

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Jar P&G ProfiLine 
Novinka pro řešení čistoty 
profesionálních kuchyní.

Jar p&g profiline detergent 
do myček nádoBí 10 l

 Odstraňuje i odolné skvrny od škrobu 
a bílkovin

 Zabraňuje usazování vodního kamene 
na nádobí a v myčce

 Snižuje potřebu odvápňování a čištění 
myčky

 Výkonný pro mytí při všech stupních 
tvrdosti vody

 Bezfosfátový, bez chlóru

Jar p&g profiline oplaChovač 
do myček nádoBí 10 l

 Přináší zářivé a rychle schnoucí nádobí

 Zabraňuje vzniku skvrn od zaschlých 
kapek vody

 Odstraňuje vodní kámen a bílý povlak 
z nádobí a skla

 Snižuje potřebu odvápňování a čištění 
myčky

 Účinný při všech stupních tvrdosti 
vody

 Bezfosfátový

Jar p&g profiline ruční mytí 
nádoBí 5 l

 100% účinný proti mastnotě

 Efektivně odstraňuje i zaschlé  
a připečené nečistoty

 5l láhev umyje až 25.000 talířů

 Ekonomický provoz díky možnosti 
přesného dávkování (pumpa)

MožnoSt inStaLaCE 
autoMatiCkého 

Dávkování

Jar professional dezinfekční  
odmašťovač 750 ml

 Odmašťuje a dezinfikuje v jednom 
kroku

 Vhodný pro povrchy, které přicházejí 
do kontaktu s potravinami

 Bez parfému a bez chlóru

 Rychlé a jednoduché použití

dezinfekční
REG-33.7.1-14.02.05/5522

Jar professional 
odmašťovač konCentrát 5 l

 Bezpečný prostředek na čistění 
všech mastných povrchů

 Náš nejsilnější přípravek na rychlé 
odstranění zaschlé mastnoty

 Účinkuje i na minerální oleje

 Bez obsahu parfému a barviv

tekutý prostředek na  
ruční mytí nádoBí Jar - 
sensitive 5 l

 Šetrnější k rukám a s jemnou vůní.

 Dermatologicky testováno

 Silný mycí a odmašťovací účinek

 Zanechá nádobí zářivě čisté

tekutý prostředek na  
ruční mytí nádoBí Jar 
900/450 ml

 Silný mycí a odmašťovací účinek

 S příjmenou vůní citrónu

 Zanechá nádobí zářivě čisté

 Vytváří hustou pěnu pro odstranění 
mastnoty ze všech míst

Jar taBlety do profi myček 
115 ks

 Vhodný i pro profesionální myčky  
s krátkým cyklem (1-5 min.), včetně 
myček skla

 Výborně odstraňují nečistoty  
i mastnotu

 Rozpouštějí se 2x rychleji než pevné 
tablety

 Ekonomické balení

 Vše v jednom výrobku, není třeba 
prostředek na oplach ani sůl

Jar platinum taBlety do 
profi myček 84 ks

 Skvěle odstraňují zaschlé nečistoty

 Čistí i filtr a zabraňují usazení 
mastnoty

 Vhodné při všech stupních tvrdosti 
vody

 Účinně myjí již od teploty 30°C

 Vše v jednom výrobku, není třeba 
prostředek na oplach ani sůl


