RADMIL
CZ
s.r.o.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

ÚKLIDOVÁ CHEMIE
NA PODLAHY
PANTRA Profesionál 11 green lily

CLEAMEN 122 podlahy s leskem

CA 30 C čistič povrchů

Univerzální mycí prostředek
na ruční mytí s obsahem
parfému a mariazellským
mýdlem, nádherně voní.
Objem (l): 1

Mycí a ošetřující prostředek s obsahem
polymeru na lesklé podlahy
a voděodolné povrchy typu:
dlažba, kámen, PVC, vinyl.
Objem (l): 1

Univerzální koncentrát pro čištění
povrchů pro podlahy a interiéry.
Usychá rychle a bez zanechávání
šmouh.
Objem (l): 1

56,50 Kč

51 Kč

175 Kč

NA OKNA
GO! s rozprašovačem

CLEAMEN 110 skleněné plochy

CA 40 R čistič skel

Spolehlivě čistí skleněné plochy,
okna, zrcadla beze šmouh. Při
používání příjemně voní
svěží citrusovou vůní.
Objem (l): 0,5

Prostředek je určen k mytí
oken, skleněných ploch,
výplní dveří, vitrín a všech
typů zrcadel.
Objem (l): 1

Čistič rychle schne
a nezanechává šmouhy.
Je vhodný i pro plastové
povrchy.
Objem (l): 0,5

33,50 Kč

61,70 Kč

137 Kč

NA NÁDOBÍ
GO! BALZÁM na nádobí (citron)

CLEAMEN 250 ruční mytí nádobí

Tekutý přípravek na ruční mytí
nádobí s atraktivní vůní.
Obsahuje aktivní látky
k ochraně pokožky.
Objem(l): 1

Vhodný k ručnímu mytí nádobí
z keramiky, skla, plastu
a také k čištění všech
kuchyňských povrchů.
Objem(l): 1

42,50 Kč

54 Kč

KOUPELNA
GO! KOUPELNA rozprašovačem

CLEAMEN 300/400 sanitární

CA 20 C sanitární údržbový čistič

Vaší koupelně dodá lesk
a čistotu, zanechá
příjemnou dlouhotrvající vůni.
Objem(l): 0,5

Prostředek určený na denní
úklid sanitárních prostor,
odstraňuje nečistoty, skvrny,
povlaky vodního kamene
a minerální usazeniny.
Objem(l): 1

Sanitární údržbový čistič
šetrný k materiálům
a životnímu prostředí.
Ideální pro každodenní
používání v sanitární oblasti.
Objem(l): 0,5

39 Kč

160 Kč

146 Kč

WC – TOALETY
GO! WC GEL FRESH ACTIVE (modrý)

CLEAMEN 310 extra kyselý na WC

CA 10 C základní čistič sanity

Unikátní hustý gel perfektně
pokryje celou toaletu
a tak zanechá vaší toaletu
důkladně čistou.
Objem(l): 0,75

Je určen k odstranění vodního
kamene močových a minerálních
usazenin ze všech částí
sanitárního vybavení.
Objem(l): 1

Aktivní viskózní koncentrát
pro základní čištění sanitárních
povrchů. Speciální gelová
formule pro lepší přilnavost.
Objem(l):1

32,50 Kč

45,90 Kč

227 Kč
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