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obsah MOC bez DPH MOC s DPH 

H2O 60 PACK                                                                           sada 52,50 63,00

H2O POOL                                                                               1 l 11,08 13,30

3 l 31,75 38,10

5 l 51,25 61,50

10 l 97,58 117,10

25 l 241,25 289,50

H2O POOL SHOCK                                                                              1 l 14,33 17,20

3 l 39,75 47,70

5 l 62,00 74,40

10 l 115,92 139,10

25 l 281,25 337,50

H2O FLOCK                                                                             1 l 4,33 5,20

3 l 11,58 13,90

5 l 18,75 22,50

H2O OXI                                                                                   1,8 kg 20,42 24,50

3,0 kg 32,33 38,80

H2O 90 PACK  WHIRLPOOL sada 75,00 90,00

H2O WHIRLPOOL                                                                    1 l 19,00 22,80

3 l 50,08 60,10

5 l 75,17 90,20

H2O ANTIFOAM                       150 ml 5,42 6,50

H2O CLEAR                                                                              1 kg 12,08 14,50

H2O SPA CLEANER 1 l 16,58 19,90

3 l 44,58 53,50

5 l 71,83 86,20

H2O pH -                                                                                  1,4 kg 5,67 6,80

2,8 kg 9,92 11,90

H2O pH +                                                                                  1,4 kg 5,42 6,50

2,8 kg 8,83 10,60

H2O pH test                                                                              120 x 7,75 9,30

H2O polymér test                                                                              120 x 15,75 18,90

H2O pH + polymér test                                                                              120 x 20,75 24,90

Kompletná sada na udržanie čistej vody pre bazén o objeme cca 20 m³ na 60 dní. Sada obsahuje : H2O FLOCK , H2O POOL 1L (2ks) , H2O OXI, 
odmerku a darček

Polymérový tekutý koncentrovaný dezinfekčný a algicídny prípravok so silným a dlhodobým účinkom, ktorý zabraňuje vzniku a následnému 
množeniu rias a iných mikroorganizmov  v bazénovej vode. Je určený pre všetky typy bazénov - vonkajších aj vnútorných, s filtráciou, aj bez.

Novodobý tekutý koncentrovaný prípravok na šokovú dezinfekciu vody a zazimovanie vo všetkých typoch bazénov (s filtráciou aj bez 
filtrácie). Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam pri uvedení bazéna do prevádzky po dlhšej odstávke.

Polymérový vločkovací prípravok určený k zoskupovaniu nečistôt a odstráneniu vodného zákalu v bazéne. Prípravok je schopný združiť aj 
veľmi jemné, rozptýlené nečistoty a zoskupiť ich do väčších celkov, ktoré je potom možné odfiltrovať  alebo odsať bazénovým vysávačom.

Rozpustný sypký oxidačný prípravok slúžiaci ako účinné činidlo na bezchlórovú oxidáciu bazénovej vody. Zvyšuje množstvo kyslíku vo vode, 
čím ju zbavuje organických nečistôt. Voda je po aplikácii číra a iskrivá. Používajte spolu s H2O POOL.

Kompletná sada na zabezpečenie vody vo vírivke s objemom  cca 1 m³ na 90 dní. Obsahuje: H2O WHIRPOOL, H2O CLEAR,  H2O pH mínus, 
H2O ANTIFOAM, H2O SPA CLEANER, disiCLEAN SPORT & SPA a orientačný tester na stanovenie pH vody.

Tekutý polymérový koncentrovaný prípravok určený na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody vo vonkajších a vnútorných, klasických 
aj prenosných vírivých vaní - whirlpool. Má výrazný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam. 

Účinný odpeňovač určený do vírivých, masážnych a perličkových vaní, ktorý efektívne a dlhodobo potláča tvorbu peny. Je rýchly  a bez 
vedľajších účinkov. Aplikuje sa pohodlne postrekom na penu.

Rýchlo rozpustný sypký oxidačný prípravok, slúžiaci ako vysoko účinné činidlo pro bezchlórovú oxidáciu vody vo vírivkách. Zvyšuje množstvo 
aktívneho kyslíku vo vode a zbavuje ju organických nečistôt. Voda je po aplikácii číra a iskrivá. Používajte spolu s H2O WHIRLPOOL. 

Koncentrovaný čistiaci nepenivý prostriedok určený na čistenie jakuzzi a perličkových vaní, stien a prepadových žľabov a hĺbkové čistenie 
potrubia vírivých vaní.

Prípravok na zníženie pH vody. Ideálne pH vody v bazéne alebo vírivke je 7,0. Pokiaľ pH vody opustí vymedzenú oblasť 6,8-7,2, dochádza k 
zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných prípravkov.

Prípravok na zvýšenie pH vody. Ideálne pH vody v bazéne alebo vírivke je 7,0. Pokiaľ pH vody opustí vymedzenú oblasť 6,8-7,2, dochádza k 
zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby dezinfekčných prípravkov.

CENNÍK H2O BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY 2020

Produkt
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disiCLEAN HOME 0,5 l 3,33 4,00

1 l 4,92 5,90

3 l 13,92 16,70

5 l 21,92 26,30

10 l 41,42 49,70

25 l 97,58 117,10

disiCLEAN SPORT & SPA                                                            250 ml 3,17 3,80

0,5 l 4,67 5,60

1 l 6,83 8,20

3 l 19,58 23,50

5 l 30,92 37,10

10 l 58,42 70,10

25 l 137,58 165,10

disiCLEAN PETS                                                       0,5 l 7,50 9,00

1 l 11,00 13,20

3 l 31,33 37,60

5 l 49,50 59,40

10 l 93,50 112,20

25 l 220,08 264,10

disiCLEAN PROFI                                                      1 l na vyžiadanie na vyžiadanie

3 l na vyžiadanie na vyžiadanie

5 l na vyžiadanie na vyžiadanie

10 l na vyžiadanie na vyžiadanie

25 l na vyžiadanie na vyžiadanie

Riedenie: 0,5 -5 % ( 5 ml - 50 ml na 1 liter vody)

disiCLEAN SURFACE  foaming 1 l 9,96 11,95

3 l 26,67 32,00

5 l 41,92 50,30

10 l 78,00 93,60

25 l 183,25 219,90

Riedenie: 30 ml - 150 ml na 10 litrov vody

disiCLEAN SURFACE non-foaming 1 l 9,96 11,95

3 l 26,67 32,00

5 l 41,92 50,30

10 l 78,00 93,60

25 l 183,25 219,90

Riedenie: 30 ml - 150 ml na 10 litrov vody

disiCLEAN  WASHER  0,5 l 4,17 5,00

1 l 6,08 7,30

3 l 17,42 20,90

5 l 27,58 33,10

10 l 52,08 62,50

25 l 122,58 147,10

disiCLEAN WC 0,5 l 4,00 4,80

1 l 5,50 6,60

3 l 15,67 18,80

5 l 24,75 29,70

10 l 46,75 56,10

25 l 110,08 132,10

disiCLEAN ANTI-CALC 0,5 l 5,17 6,20

1 l 7,75 9,30

3 l 21,58 25,90

5 l 34,17 41,00

10 l 65,00 78,00

25 l 154,17 185,00

disiCLEAN PURE WIPES 100 ks 5,58 6,70

disiCLEAN PROFI - vlhčené utierky 100 ks 7,33 8,80

disiCLEAN PETS - vlhčené utierky 100 ks 6,50 7,80

CENNÍK H2O BEZCHLÓROVÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIA POVRCHOV 2020

Univerzálne hygienické čistiace utierky s dezinfekčnou prísadou na rýchlu dezinfekciu plôch, predmetov a povrchov, nástrojov, prístrojov a 
vybavenia. Nedráždia pokožku, neničia  ošetrované materiály. Na povrchu zanechávajú ochrannú polymérovú vrstvu.

Profesionálna univerzálna polymérová dezinfekcia vo forme vlhčených utierok. Používajú sa na okamžitú dezinfekciu všetkých umývateľných 
povrchov, predmetov, prístrojov, nástrojov a vybavenia  v zdravotníctve, verejných miestach, potravinárstve a pod. Dlhodobo chránia 
povrchy.

Polymérová dezinfekcia chovateľských zariadení a veterinárnych priestorov vo forme vlhčených utierok. Používajú sa na okamžitú 
dezinfekciu zvieracích boxov, búd, kotercov, pelechov,  klietok, terárií, akvárií, v ambulanciách a pod. Nedráždivé, chránia povrchy dlhodobo.

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy - nepenivý - určený na strojové umývanie. Vyznačuje sa dobrou odmasťovacou schopnosťou. Je 
vhodný na všetky typy podláh a povrchov - laminát, drevo, PVC, kovy korok, guma, prírodné a umelé kamene, obklady, betón, nerez, plasty.

Polymérový dezinfekčný prostriedok na okamžité použitie pre rýchlu dezinfekciu práčky a bielizne aj pri nízkych teplotách. Odstraňuje zápach, 
baktérie a vírusy. Nepoškodzuje a nebieli žiadne materiály, bielizeň a odev a nespôsobuje koróziu. Neničí technológiu práčky. Vhodný na na 
ručné pranie aj pre pranie v práčke. Má príjemnú vôňu.                                                          

Polymérna dezinfekcia určená na okamžité použitie. Ideálna na rýchlu dezinfekciu WC, sanitárnych plôch a ťažko prístupných miest - 
napr. záchodová misa a sedátko, vaňa, priestory pod toaletou a vaňou, odpadkový kôš, pisoár, sprchový kút a pod. Podľa stupňa biologického 
znečistenia je jeho účinok až po dobu 7 dní. Neničí žiaden materiál.

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok určený pre čistenie a dezinfekciu sanitárnych prvkov. Je určený na umývanie a dezinfekciu kúpeľní, 
umývadiel, batérií, kachličiek, vaní, nerezu, keramiky, kameniny a ostatných sanitárnych povrchov. Výborne odstraňuje vodný kameň a 
odolné usadeniny. Zanecháva biocídnu vrstvu, ktorá chráni povrchy.

Polymérový dezinfekčný prostriedok na okamžité použitie pre rýchlu dezinfekciu plôch a predmetov v domácnosti. Odstraňuje pachy, 
likviduje plesne a dlhodobo ochraňuje ošetrené povrchy. Je ideálny pre rodiny s deťmi, alergikov a ekzematikov, je šetrný k ošetrovaným 
materiálom. Povrchy chráni až po dobu 7 dní. Príjemne vonia.

Polymérový dezinfekčný prostriedok na okamžité použitie pre rýchlu dezinfekciu povrchov, predmetov, prístrojov a nástrojov vo fitness a 
wellness, soláriách, saunách, masážnych a beauty salónoch, barbierstvách a kaderníctvách.  Neničí a nevysušuje drevo, kožu a koženku, textil, 
plasty, gumu, kovy ani iné materiály. Eliminuje baktérie, vírusy, plesne, kvasinky. Povrchy chráni až po dobu 7 dní. 

Polymérová dezinfekcia chovateľských zariadení, pomôcok, útulkov a veterinárnych priestorov. Používa sa na okamžitú dezinfekciu 
zvieracích boxov, búd, kotercov, pelechov,  klietok, domčekov, terárií, akvárií, vyšetrovacích stolov, ambulancií,  zásobníkov na skladovanie 
krmív a pitnej vody. Aplikuje sa aj za prítomnosti zvierat. Nedráždivý.

Profesionálny univerzálny koncentrovaný dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch a povrchov, 
vybavenia v zdravotníctve, verejných miestach, potravinárstve a poľnohospodárstve. Účinný v spektre A, B, T, M, V (vr. TBC a MRSA). 

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na podlahy - penivý - určený na ručné umývanie - "mopovanie". Vyznačuje sa dobrou odmasťovacou 
schopnosťou. Je vhodný na všetky typy podláh a povrchov (laminát, drevo, PVC, guma, korok, kovy, prírodné a umelé kamene, nerez, a iné).

Produkt
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disiCLEAN ANTI-CALC extra power 0,5 l 4,33 5,20

1 l 6,67 8,00

3 l 15,83 19,00

5 l 20,83 25,00

10 l 35,00 42,00

25 l 73,33 88,00

disiCLEAN Floor Cleaner 1 l 3,17 3,80

3 l 7,50 9,00

5 l 10,42 12,50

10 l 19,17 23,00

25 l 42,92 51,50

Riedenie: 30 až 60 ml do 5 litrov vody podľa  znečistenia.

disiCLEAN Windows Cleaner 0,5 l 2,83 3,40

1 l 3,25 3,90

3 l 7,92 9,50

5 l 11,25 13,50

10 l 20,17 24,20

25 l 45,42 54,50

disiCLEAN Dish Cleaner 0,5 l 2,08 2,50

1 l 3,50 4,20

3 l 8,33 10,00

5 l 11,67 14,00

10 l 20,83 25,00

25 l 47,50 57,00

disiCLEAN WC Gel 750 ml 3,25 3,90

1 l 4,08 4,90

3 l 9,83 11,80

5 l 13,92 16,70

10 l 25,00 30,00

25 l 56,25 67,50

Odor Neutralizer Univerzal s vôňou oceán 250 ml 3,50 4,20

Odor Neutralizer EXTRA STRONG s vôňou tuti-fruti 600 ml 6,58 7,90

disiCLEAN Hand Soap 0,5 l 2,33 2,80

1 l 3,25 3,90

3 l 7,50 9,00

5 l 10,83 13,00

10 l 20,00 24,00

25 l 44,17 53,00

disiCLEAN Liquid Soap antibacterial 0,5 l 2,67 3,20

1 l 3,92 4,70

3 l 9,17 11,00

5 l 12,50 15,00

10 l 23,33 28,00

25 l 53,33 64,00

disiCLEAN Abrasive soap 0,5 l 2,08 2,50

1 l 3,50 4,20

3 l 8,33 10,00

5 l 11,67 14,00

10 l 20,83 25,00

25 l 47,50 57,00

disiCLEAN Antibacterial gel 200 ml 3,70 4,44

1 l 11,00 13,20

3 l 30,00 36,00

5 l 47,00 56,40

10 l 88,50 106,20

25 l 173,33 208,00

Veľmi účinný odstraňovač vodného kameňa, korózie a iných usadenín, ktoré vznikajú dlhodobým pôsobením vody a oxidáciou. Používa sa na 
čistenie bojlerov, varných kanvíc, vykurovacích systémov, chladiacich veží, vodných nádrží, bazénov a podobne.

Univerzálny prípravok s výťažkami citrónovej kôry na umývanie podláh a iných nenasiakavých povrchov (napr. dlažba, PVC , linoleum, plast, 
obklady, lamino, vinyl a iné. Vhodný je tiež na umývanie plôch, ošetrených polymérovými produktami a podláh s PU úpravou.

Prípravok na umývanie riadu so sviežou vôňou limetky. Obsahuje glycerín a d-panthenol na ochranu pokožky pred vysušením. Pohlcuje 
nepríjemné pachy kuchyne a zanecháva riady lesklé.

Kyslý čistiaci prostriedok na toaletné misy, pisoáre a daľšiu sanitárnu keramiku. Účinne odstraňuje hrdzu, vodný a močový kameň, plesne a 
iné nečistoty. Pôsobí nad aj pod vodnou hladinou .Toalety a pisoáre udržuje žiarivo biele a bez usadenín.

Moderný prípravok pre neutralizáciu zápachu s okamžitým účinkom. Molekuly zápachu rozloží a naviaže sa na ne. Tým dochádza ku 
zamedzeniu ich ďalšieho šírenia v priestore. Na uviverzálne použitie.

Priemyselný osviežovač vzduchu, určený pre veľké haly a priestory. Mimoriadne silný. Obyčajne stačí jedno streknutie na 100 m³.

Jemné tekuté mydlo s glycerínom a antibakteriálnou prísadou pre každodennú hygienu rúk. Je ideálne všade tam, kde je požadovaný 
zvýšený nárok na každodennú hygienickú čistotu. Po umytí zanecháva na pokožke príjemnú vôňu.

Tekuté mydlo s abrazívnou zložkou na umývanie silno znečistených rúk. Veľmi dobre odstraňuje mastnoty, tuky, oleje, sadze a vazelínu. 
Vhodný na použitie v priemysle aj doma.

Antibakteriálny gel s príjemnou vôňou lemon grass určený na okramžitú dezinfekciu rúk s baktericídnou účinnosťou a fungicídnou účonnosťou.

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU / ELIMINÁCIA ZÁPACHU

Prostriedok na čistenie sklenených a keramických plôch s vynikajúcim leštiacim účinkom. Nezanecháva šmuhy. Obsahuje prísadu pre ľahké 
odstraňovanie hmyzu.  Po jeho nanesení sa plocha vyleští suchou utierkou. Sklo získa vysoký lesk a schopnosť odpuzovať prachové častice.

HYGIENA RÚK A POKOŽKY

Jemné krémové tekuté mydlo s vôňou levandule. Šetrne umýva a je vhodné aj pre jemnú a citlivú pokožku. Jeho vyvážené zloženie a 
neutrálne pH nevysušuje pokožku a zanecháva ju hebkú a hydratovanú. Mydlo je určené na každodenné použitie.

CENNÍK H2O BEZCHLÓROVÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY 2020

Produkt
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PolyHMG WELL 250 ml 10,00 12,00

1 l 25,00 30,00

3 l 70,00 84,00

5 l 110,00 132,00

10 l 210,00 252,00

Určený výhradne pre profesionálov 25 l 500,00 600,00

PolyHMG PIPE + farbivo 50 ml / 1 liter 1 l 79,17 95,00

3 l 225,00 270,00

5 l 355,83 427,00

10 l 675,00 810,00

Určený výhradne pre profesionálov 25 l 1�687,50 2025,00

Farbivo k PolyHMG PIPE 50 ml 5,83 7,00

150 ml 11,67 14,00

250 ml 15,83 19,00

0,5 l 24,17 29,00

1 l 32,50 39,00

PolyHMG AIR 250 ml 10,17 12,20

0,5 l 15,25 18,30

1 l 25,00 30,00

3 l 71,67 86,00

5 l 112,50 135,00

10 l 216,67 260,00

Určený výhradne pre profesionálov 25 l 528,33 634,00

Parfém k PolyHMG AIR 50 ml 6,00 7,20

50 ml 6,00 7,20

50 ml 6,00 7,20

PolyHMG UNIVERSAL 250 ml 4,33 5,20

0,5 l 6,58 7,90

1 l 10,75 12,90

3 l 30,00 36,00

5 l 47,50 57,00

10 l 90,00 108,00

Určený výhradne pre profesionálov 25 l 216,67 260,00

Prázdny 500 ml rozprašovač 0,5 l 1,00 1,20

Prázdny kanister 3L 3 l 1,71 2,05

Prázdny kanister 5L 5 l 1,96 2,35

Dávkovač na kanister 2,00 2,40

Vypúšťací ventil na 25 litrový kanister 5,50 6,60

Hygicult TPC 1 ks 1,50 1,80

Fogger ULV 260 1 ks 395,83 475,00

Fogger VICTORY VP200S 1 ks 1�100,00 1320,00

Fogger VICTORY VP300S 1 ks 2�200,00 2640,00

Technické práce a montáže 1 hod. 25,00 30,00

Doprava v rámci BA zdarma zdarma

Doprava mimo BA 1 km 0,25 0,30

Tekutý polymérový prípravok určený na okamžitú, dôkladnú a profesionálnu dezinfekciu všetkých vodou umývateľných povrchov, 
predmetov, strojov, nástrojov, prístrojov, zariadenia a vybavenia. Aplikuje sa rozprašovaním a klasickým utrením. Neničí a nekoroduje 
materiály. Zanecháva ochrannú vrstvu. Pôsobí preventívne.

Jednorazové kultivačné médium na stanovenie mikrobiologického znečistenia povrchov. Používa sa aj ako neleboratórny test účinnosti 
dezinfekčných prípravkov.

Ultrazvukový prístroj tvoriaci studenú hmlu s dostrekom až 9 m. Veľkosť čiastočiek rozprašovaného roztoku je nastaviteľná od 10 do 30 
mikrónov. S flexibilnou hadicou pre dosiahnutie všetkých uhlov. Výkon fogovania: 250 ml roztoku / 1 min. Napájanie 230V. 5 l nádrž.

Bezšnúrový elektrostatický ručný postrekovač. Napájaný lítiovou batériou s výdržou 4 hod. Veľkosť čiastočiek rozprašovaného roztoku je 
nastaviteľná od 40 do 110 mikrónov. Dostrek cca. 1 m. 1 l nádrž.

Bezšnúrový elektrostatický postrekovač - verzia backpack. Výdrž batérie 4 hod. Veľkosť čiastočiek rozprašovaného roztoku od 40 do 110 
mikrónov. Dostrek cca 2,5 m. 8 l nádrž.

Tekutý koncentrovaný polymérový prípravok určený na dôkladnú a profesionálnu dezinfekciu studní, nádrží, jazierok, vodojemov, retenčných 
nádrží, rovodov kúrenia a pod. 

Tekutý koncentrovaný polymérový prostriedok určený na dôkladnú  a profesionálnu dezinfekciu rozvodov pitnej vody. PolyPIPE je možné 
použiť ako náhradu za prípravky na báze peroxidu vodíka.

CENNÍK H2O DEZINFEKCIA PRE PROFESIONÁLOV 2020

Produkt

Tekutý polymérový prípravok určený na okamžitú, dôkladnú a profesionálnu dezinfekciu rozvodov vzduchotechniky, klimatizácií, filtrov a 
vnútorných priestorov. Aplikuje sa rozprašovaním alebo fogovaním. Eliminuje zápach a zlepšuje hygienickú kvalitu vzduchu. Potláča syndróm 
chorých budov. Neničí a nekoroduje materiály.

PRÍSLUŠENSTVO

SERVISNÉ PRÁCE PRE BAZÉNY A VÍRIVÉ VANE


