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2   ≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!

ZAHRADA
ODSTRANĚNÍ ŠEDI BEZ pOŠKOZENÍ!
Použití přípravku ≠ prostředek na obnovu 
vzhledu tvrdého dřeva je jednoduché. Tvrdé dřevo, 
teakové dřevo nebo ratan stačí pouze nastříkat a povrch 
získá svou originální barvu. Poté stačí zahradní nábytek 
opláchnout větším množstvím vody. Po uschnutí je dřevo 
připravené pro případné další ošetření.

500 ml 129,- Kč*

INTENZIVNĚ VYČISTÍ VÁŠ (pLASTOVý) 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK!
Jelikož zahradní nábytek stojí venku, je jeho znečištění velmi 
silné. ≠ intenzivní čistič zahradního 
nábytku odstraňuje takovéto 
znečištění velmi jednoduše, a to 
ze všech druhů zahradního 
nábytku, vyrobeného 
z plastu, překližky, 
hliníku, umělého 
ratanu nebo nábytku 
ošetřeného epoxidem 
nebo galvanizací.

500 ml 89,- Kč*

ZAŠLý pLASTOVý ZAHRADNÍ 
NÁBYTEK OpĚT JAKO NOVý!
Působením slunce, atmosférického 
znečištění nebo častým používáním 
může být váš zahradní nábytek 
natolik znečištěn, 
že jeho běžné 
čištění již nepomáhá. 
≠ renovace 
plastového 
zahradního nábytku 
dá vašemu zahradnímu 
nábytku jednoduše 
druhý život. 

500 ml 225,- Kč*

OBNOVTE pŘÍRODNÍ BARVU SVÉHO ZAHRADNÍHO 
NÁBYTKU Z TEAKOVÉHO NEBO TVRDÉHO DŘEVA!

Nový nábytek z teakového nebo tvrdého dřeva vypadá krásně. Ale po jedné 
sezóně, kdy je vystaven povětrnostním vlivům, často zešediví. Lakování není 
ideální variantou, jelikož lak nemá na těchto druzích dřeva 
správnou přilnavost a je s tím spousta práce! Řešením je 
≠ restaurátor tvrdého dřeva. Stačí jen dřevo 
jednoduše nastříkat a přirozená barva a vzhled se ihned 
obnoví. Šedivá barva na několik měsíců zmizí a dřevo je 
rovněž chráněné proti povětrnostním vlivům. 

500 ml 259,- Kč*

I OŠETŘENÍ TVRDÉHO 
DŘEVA JE RYCHLÉ!
I přes aplikaci ochranné vrstvy se 
nábytek z tvrdého dřeva vlivem 
slunečního světla a v důsledku 
jiných povětrnostních vlivů zbarví. 
Především trpí vodorovné části, 
jako například zábradlí a stolové 
desky. Pomocí přípravku ≠ olej 
na údržbu tvrdého 
dřeva tyto části rychle 
a snadno ošetříte, 
takže nábytek z 
tvrdého dřeva 
nezmění po celý 
rok svoji barvu a je 
chráněn. 

250 ml 179,- Kč*

chráněn. 
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≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!  3* Doporučená prodejní cena včetně DPH

VAŠE TERASOVÁ DLAŽBA 
BUDE ZASE JAKO NOVÁ!
≠ čistič na terasové dlaždice 
čistí důkladně štěrkové dlaždice, 
betonové dlaždice a dlažbu, takže 
vaše terasa bude zase jako nová! 

1 litr 179,- Kč* 

DEJTE SVÉ FASÁDĚ 
NEVIDITELNOU VRSTVU 
ODpUZUJÍCÍ VODU!
S ≠ impregnace pro zdi 
a fasády nebude mít dešťová 
voda šanci proniknout do fasády 
a zabrání se tak tvorbě vlhkých 
skvrn způsobujících tvorbu plísní, 
atmosférickému znečištění či 
zelenému povlaku. Vlhkost nebude 
pronikat ani na vnitřní stranu stěny. 
Tento přípravek se snadno nanáší 
a výsledkem je 10letá ochrana! 
1 litr na cca 10 m2.

1 litr 399,- Kč* 

Vyčistěte terasu a příjezdovou cestu 
nejdříve přípravkem ≠ čistič na terasové 

dlaždice a poté je ošetřete přípravkem 
≠ odstraňovač zelených povlaků a mechů. 
Vaše terasa a příjezdová cesta budou nejen 

zářivě čisté, ale neobjeví se na nich po 
dlouhou dobu ani zelený povlak.

Velmi vhodné pro štěrkové 
dlaždice!

ODSTRANÍ ZELENý pOVLAK BEZ DRHNUTÍ A LEŠTĚNÍ!
Zelený povlak na dlaždicích, dlažbě a zdech je způsobem růstem řas a mechů. ≠ odstraňovač 
zelených povlaků a mechů brání jejich růstu a působí proti nim preventivně ještě dlouhou dobu. Je 
biologicky rozložitelný a v ředěné formě není škodlivý pro trávu ani jiné rostliny. Nanáší se pomocí konve 
na vodu, rozprašovačem nebo tlakovým postřikovačem. 1 litr vystačí minimálně na 200 m2.

koncentrát 1 litr 195,- Kč

Kromě koncentrované verze existuje i ≠ odstraňovač zelených povlaků 
a mechů - přímo k použití 5L, tedy přípravek, který můžete přímo použít pro 
rychlé a jednoduché ošetření teras, balkonů apod. Díky praktickému nástavci 
můžete tuto 5litrovou lahev použít rovnou jako konev.  
 
k přímému použití 5 litrů 179,- Kč
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. 
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4   ≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!

SANITA
ZAMEZTE TVORBĚ 
VODNÍHO KAMENE A 
USAZOVÁNÍ NEČISTOT!
≠ ochrana sprchových 
koutů chrání všechny materiály 
uvnitř a vně sprchovací kabiny 
proti usazování vodního kamene 
a jiných nečistot, zejména zbytků 
mýdla, koupelových olejů, 
kožního tuku apod. Tato ochrana 
způsobuje, že skleněné stěny, 
dlaždice, kohoutky atd. odpuzují 
vodu a špínu. Kabinu 
tedy můžete čistit méně 
často a kromě toho 
je čištění mnohem 
snadnější. 

250 ml 267,- Kč*

Snadná aplikace!

ABSOLUTNĚ NEJLEpŠÍ ČISTIČ 
VODNÍHO KAMENE!
Bílý matný povlak na kachličkách, sprchových koutech, 
plastových vanách, umyvadlech, vodovodních bateriích a 
toaletách známe všichni. Neboť každé sanitární zařízení je 
denně vystaveno účinkům vodního kamene, protože kam se 
dostane voda, tam je i vodní kámen!

Speciálně pro tento účel byl vyvinut ≠ pěnový čistič 
vodního kamene. Tento extrémně účinný čistič vodního kamene 
odstraňuje nánosy vodního kamene snadno a rychle. Výsledkem je 
zářivý lesk! HG pěnový čistič vodního kamene je nyní dostupný i s 
intenzivní svěží vůní!

HG pěnový čistič vodního kamene 

HG pěnový čistič vodního kamene s intenzivní svěží vůní  

Avšak někdy je nános vodního kamene odolnější, než byste čekali! Pro 
tyto situace byl vyvinut ≠ pěnový čistič vodního kamene 3x 
silnější! Tato extrémně účinná 3x silnější formule zaručuje odstranění 
takových odolných nánosů vodního kamene snadno, 
důkladně a rychle. Rovněž zde je 
výsledkem použití produktu HG pěnový 
čistič vodního kamene zářivý lesk!

HG pěnový čistič vodního kamene  
3x silnější 

DENNÍ ÚKLID ZA VýHODNOU CENU! 
Po sprchování, mytí nebo holení jednoduše nastříkejte své 
sanitární zařízení přípravkem ≠ sprej na sprchy, vany 
& umyvadla a všechno zůstane čisté a blýskavé! Kvůli 
ceně nemusíte mít obavu.

500 ml  76,- Kč*

VELMI SILNÉ pOVLAKY VODNÍHO 
KAMENE A MOČOVÉHO KAMENE, 
REZAVÉ SKVRNY A MĚDĚNKA?
≠ profesionální odstraňovač vodního kamene je zázračným 
přípravkem proti usazeninám vodního kamene, rezavým skvrnám, 
usazeninám močového kamene a měděnky, když už nic jiného 
nepomáhá. Je šetrný vůči chromu a nepoškozuje spáry. 

500 ml 159,- Kč*

        109  

9400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

        109  

9400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

        149  

13400

S kuponem 
na zadní straně

Kč
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≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!  5* Doporučená prodejní cena včetně DPH

VYČISTĚTE SVOJI VÍŘIVOU VANU HYGIENICKY A VOŇAVĚ!
Při a po použití vířivé vany dochází ve vnitřním systému vaší vany k 
množení bakterií a usazování nečistot kvůli vápníku, mýdlu a 
olejům. Pokud ji nebudete pravidelně čistit, nebude vaše 
vířivka správně fungovat a může se poškodit. 
Také se může tvořit nepříjemný zápach. 
≠ hygienický čistič vířivých 
van byl vyvinut na bázi přírodních 
surovin a čistí vířivý systém hygienicky 
a bezpečně, takže nehrozí nebezpečí 
poškození vnitřního systému nebo 
životního prostředí. 

1 litr 269,- Kč*

SKVRNY OD pLÍSNÍ NA VYTMELENýCH SpÁRÁCH MEZI 
VANOU A ZDÍ A SpÁRÁCH MEZI DLAŽDIČKAMI?
Skvrny od plísní vznikají často ve vlhkých prostorách, a to zejména na vytmelených spárách, spárách mezi 
dlaždičkami, v omítce a ve sprchových koutech. Na tyto skvrny není samozřejmě hezký pohled, vydávají 
nepříjemný zápach a navíc jsou zdraví škodlivé! Proto bojujte proti plísni přímo a hygienicky pomocí 
přípravku ≠ odstraňovač plísně. 

500 ml 139,- Kč*
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

NYNÍ MŮŽETE VYČISTIT SNADNO A 
HYGIENICKY I SVŮJ HYDROMASÁŽNÍ 
BOX!
≠ hygienický čistič hydromasážních boxů 
je výrobek připravený k přímému použití, speciálně 
vyvinutý pro rychlé a hygienické čištění parního boxu. 
Odstraňuje nejen běžný vodní kámen, ale 
i jiné usazeniny, 
jako jsou zbytky 
mýdla a (kožní) 
mastnota. Je 
rovněž bezpečný 
pro čištění plastů, 
chromovaných 
povrchů, dlaždic, 
nerezové oceli a 
skla. Stačí nastříkat, 
nechat působit, 
opláchnout a 
hotovo. 

500 ml 

(SMALTOVANÉ) VANY A SpRCHOVÉ 
VANIČKY BEZpEČNĚ ČISTÉ S VYSOKýM 
LESKEM!
≠ sanitární lesk zanechává (zašlé) povrchy 
sanitárních zařízení lesklé a jako nové! Jelikož 
přípravek neobsahuje žádné brusné částice ani 
kyseliny, je bezpečný pro všechna umyvadla, 
smaltované vany, dlaždice a kohoutky. Pár kapek na 
sanitární houbu stačí. Pravidelné používání 
předchází usazování vodního kamene. 

500 ml 155,- Kč*

Odstraňuje vodní kámen, 
zbytky mýdla a (kožní) 

mastnotu!

přípravek je rovněž ideální jako mýdlový 
roztok pro čištění větších ploch, jako jsou 

omyvatelné stěny a podlahy!

        119  

10400

S kuponem 
na zadní straně

Kč
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6   ≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!

KUCHYNĚ

DOpŘEJTE LESK 
NEREZOVýM 
pOVRCHŮM!
V mnoha moderních 
kuchyních se používá 
nerezová ocel. S 
přípravkem ≠ rychlý 
lesk pro nerezový kov 
není naleštění povrchu a 
jeho udržování žádným 
problémem: naneste 
trochu produktu na 
hadřík, lehce přeleštěte 
povrch a výsledkem 
bude perfektní 
lesk beze 
šmouh. Velmi 
úsporný při 
použití.

125 ml 
149,- Kč*

VYČISTĚTE NEREZOVÉ pOVRCHY 
RYCHLE A BEZE ŠMOUH!
≠ rychlý čistič pro nerezové 
povrchy je účinným čisticím 
prostředkem pro rychlé, jednoduché 
a celkové odstranění mastnot, špíny a 
otisků prstů na nerezových, chromových a 
hliníkových plochách, nezanechávající na 
povrchu nežádoucí šmouhy. Z toho důvodu 
je tedy ideální pro 
čištění varných desek, 
stěn chránících před 
postříkáním, digestoří, 
lednic, mikrovlnných 
trub apod. Přípravek 
současně vytváří na 
povrchu neviditelnou 
ochrannou vrstvu, 
takže čištění je po 
dalším ušpinění ještě 
jednodušší. 

300 ml 179,- Kč* 

DENNĚ MASTNÉ USAZENINY!
Váš plynový sporák a digestoř se denně zanáší mastnotami! Pomocí 
přípravku ≠ odstraňovač mastnoty je čištění hračkou. Díky 
obsahu silných čisticích složek se tuk a jiné usazené mastnoty z 
vaření odstraňují velmi snadno. Po ukončení vaření plochy nastříkejte, 
setřete hadříkem a je hotovo!

500 ml 

NEREZOVÉ, MĚDĚNÉ 
NEBO HLINÍKOVÉ pÁNVE 
BEZ LESKU?
Unikátní formule 3 v 1 přípravku 
≠ politura na kovy čistí, 
leští a chrání. Má lešticí účinek, 
takže odstraňuje usazeniny 
vzniklé oxidací nebo ušpiněním a 
obnovuje lesk. 

250 ml 

VARNÁ DESKA VŽDY JAKO NOVÁ!
Mastnoty a nečistoty z vaření denně odstraníte s 
přípravkem ≠ každodenní čistič varné 
desky. Nastříkejte, vytřete utěrkou a je hotovo! 

500 ml  

Na připečený tuk nebo mastné nečistoty z 
vaření použijte ≠ intenzivní čistič varné 
desky. Velmi silný, a přesto bezpečný pro 
varnou desku! Zanechává na povrchu lesklou 
vrstvu odpuzující špínu. 

250 ml  

        119  

10400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

        139  

12400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

        100  

8500

S kuponem 
na zadní straně

Kč

        139  

12400

S kuponem 
na zadní straně

Kč
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≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!  7* Doporučená prodejní cena včetně DPH

DLOUHOLETÉ pOTĚŠENÍ Z VAŠEHO 
pRESOVAČE NEBO KÁVOVARU!
≠ odstraňovač vodního kamene pro 
espresso a kávovary na přípravu espresa je na 
bázi kyseliny citronové, a je proto bezpečný pro 
všechny části přístroje. Pravidelné používání přípravku 
HG odstraňovač vodního kamene pro espresso a 
kávovary 
prodlužuje 
životnost 
vašeho 
přístroje.
 
500 ml 

JESTLIŽE SE pŘÍpRAVA KÁVY 
ZpOMALUJE...
... a slyšíte stále hlasitěji bublání 
vody a káva ztrácí na chuti, pak 
se ucpalo potrubí kávovaru vodním 
kamenem. Jedno ošetření přípravkem 
≠ rychloodstraňovač vodního 
kamene a váš kávovar pracuje zase 
jako nový! 
Přípravek je 
vhodný i pro 
odstraňování 
vodního 
kamene z 
varných 
konvic a 
praček. 

500 ml

NEVýHODY TROUBY, GRILU A 
BARBECUE: VELMI SE ŠpINÍ!
Trouba, gril nebo barbecue se mohou velmi silně znečistit, zčernat a 
zamastit, ale po vyčištění prostředkem ≠ čistič na trouby a grily 
budou jejich povrchy opět zářit čistotou, bez drhnutí nebo škrábání.

500 ml 

CHCETE RYCHLE 
A HYGIENCKY 
VYČISTIT 
LEDNIČKU?
≠ hygienický 
čistič lednic 
účinně odstraňuje 
znečištění a zbytky 
jídla z vaší lednice 
a nezanechává na 
povrchu šmouhy.

500 ml 79,- Kč*

VAŠE (KOMBINOVANÁ) MIKROVLNNÁ 
TROUBA KAŽDý DEN BEZ 
NÁMAHY ČISTÁ!
≠ čistič pro mikrovlnné trouby odstraňuje 
snadno, rychle a hygienicky mastnoty a (zapečené) 
zbytky jídla z (kombinovaných) mikrovlnných trub. 
Jedinečnost tohoto výrobku tkví v tom, že je vysoce 
účinný, a přesto bezpečný pro všechny materiály, 
které jsou v (kombinovaných) mikrovlnných troubách 
použity. 

500 ml 109,- Kč*

pLASTOVÁ KUCHYŇSKÁ 
DESKA VŽDY JAKO 
NOVÁ!
Chcete rychle naleštit kuchyňskou 
desku? K tomu slouží ≠ rychlý 
lesk pro plastové 
pracovní desky. Stačí 
jedna kapka, která 
zároveň chrání desku 
před proniknutím skvrn, 
například od kávy. 
Zároveň kryje lehká 
poškození povrchu.

125 ml 149,- Kč*

        169  

15400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

        109  

9400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

        159  

14400

S kuponem 
na zadní straně

Kč
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8   ≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!

AIR CARE
ZBAVTE TEXTIL VŠECH NEpŘÍJEMNýCH 
pACHŮ!
Oblečení může být často cítit kouřem, zápachem z jídla 
nebo tělesným pachem. Obzvláště u oblečení, které 
nesmí být práno v pračce a musí jít do čistírny, je to 
nepříjemné, jelikož oblečení vlastně ještě není špinavé. 
≠ odstraňovač pachů z textilu je 
řešením: rozkládá všechny molekuly 
zápachu, takže vaše oblečení bude 
znovu svěže vonět. Lehce nastříkejte a 
vaše oblečení bude po 20 minutách 
zcela bez zápachu. Hodí se i na 
záclony, závěsy a potahy. Tento 
přípravek funguje na bázi přírodních 
rostlinných extraktů a neobsahuje 
aerosoly nebo CFC, takže je šetrný k 
životnímu prostředí. 

400 ml 175,- Kč*

ZBAVTE SE VEŠKERÉHO NEpŘÍJEMNÉHO 
ZÁpACHU!
Moč, výkaly, zvratky a jiné nečistoty mohou i přes dobré 
čištění zapáchat. 
≠ odstraňovač 
pachů odstraňuje 
biologickým 
způsobem efektivně 
zdroje zápachu 
pomocí přírodních 
enzymů a mikrobů.

500 ml 169,- Kč*

ZBAVTE SE VEŠKERÉHO 
NEpŘÍJEMNÉHO 
ZÁpACHU!
Pachy vzniklé například při 
pečení, smažení, z tabákového 
kouře a z toalet zůstávají dlouho 
ve vzduchu. Osvěžovač vzduchu 
na bázi parfému není řešením, 
jelikož parfém se mísí s nepříjemně 
páchnoucím vzduchem, což situaci 
ještě zhorší! ≠ neutralizátor 
pachů je rostlinným extraktem na 
vodní bázi, který rychle neutralizuje 
nepříjemné pachy. Stačí nastříkat a 
po čtvrthodince všechny molekuly 
zápachu zmizí! Tento přípravek 
neobsahuje žádné CFC nebo 
jiné škodlivé aerosoly, je 100% 
biologicky odbouratelný a není 
škodlivý pro oči, kůži a všechny 
materiály.

400 ml 159,- Kč*

ZBAVTE SE VLHKOSTI A ZABRAŇTE TVORBĚ 
pLÍSNĚ, HNILOBĚ DŘEVA ČI NApADENÍ ŠKŮDCI
≠ pohlcovač vlhkosti snižuje vlhkost vzduchu ve vlhkých prostorách na přijatelnou 
úroveň, takže se netvoří kondenzát, zatuchlé pachy, plísně, vlhké skvrny, dřevo 
nenapadají škůdci a hniloba. Díky speciálním kulatým zrnům absorbujícím vlhkost a 
velmi prodyšnému povrchu zrn odčerpává HG pohlcovač vlhkosti až 1,5krát více 
vlhkosti ze vzduchu než srovnatelné systémy. HG pohlcovač vlhkosti obsahující 450 g 
≠ náhradní náplň do pohlcovače vlhkost působí 2 až 
3 měsíce v prostoru cca 40 m3. Náhradní náplň granulí 
pohlcujících vlhkost se dodává v praktickém balení a je 
k dispozici s levandulovou vůní, nebo bez vůně.

pohlcovač vlhkosti 297,- Kč*
neutrální 450 gramů 99,- Kč*
levandule 450 gramů 109,- Kč*
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≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!  9* Doporučená prodejní cena včetně DPH

KŮŽE
NEJLEpŠÍ OCHRANA pRO VAŠE KOŽENÉ 
KABÁTY A OBUV!
≠ impregnace pro kůži – ochrana před 
vodou, olejem, tukem a špínou je neobyčejně 
účinným přípravkem k ochraně proti vodě, olejům, 
mastnotám a špíně. Stačí jen nastříkat a vše, co 
rozlijete na kůži, budete moci snadno vyčistit. Žádnou 
šanci nemá ani déšť či sníh. 

300 ml 239,- Kč*

VELKÁ ÚDRŽBA KOŽENÉHO NÁBYTKU!
Kožený nábytek musí být 1x za šest měsíců důkladně 
vyčištěn. Špína pak nebude mít šanci usazovat se v 
pórech kůže. Můžete se tak vyhnout 
i používání silných chemických 
přípravků. ≠ intenzivní čistič pro 
kůži čistí intenzivně, rychle, a přesto 
velmi bezpečně.

250 ml 229,- Kč*

Je velmi vhodný i na kůži nubuck a semiš!

CHCETE VYŘEŠIT pROBLÉM S  
ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU?

NA NAŠÍ STRÁNCE 
www.≠.EU  
NAJDETE RADY, JAK VYBRAT 
TEN SpRÁVNý VýROBEK.

ČISTÍ VAŠI KOŽENOU LAVICI A DODÁVÁ JÍ 
MĚKKOST A pRUŽNOST!
Bez pravidelné údržby a ochrany se kůže rychle nehezky 
opotřebuje a zestárne. ≠ 4 v 1 pro kůži kůži nejen čistí, ale 
chrání ji také před skvrnami. Tento přípravek vyživuje kůži, a ta 
tak zůstává poddajná a vrátí se jí původní vzhled. Jednoduché 
použití: za pět minut vyčistíte celou sedačku.

250 ml 249,- Kč*
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10   ≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!

TOALETA

NESNADNÁ pRÁCE

VAŠE TOALETA SNADNO A RYCHLE 
ZNOVU HYGIENICKY ČISTÁ!
≠ hygienický gel na toalety je silný čisticí gel 
pro odvápnění a pravidelné čištění toalety. Speciální 
složení tohoto výrobku odstraňuje jak nečistoty, tak 
i vodní kámen a výsledkem je kromě toho i lesk a 
báječná, dlouhotrvající čerstvá vůně.

650 ml 

CHCETE DÁT TOALETĚ 
KAŽDý DEN RYCHLE 
HYGIENICKOU OČISTU?
≠ každodenní hygienický 
sprej na příslušenství v okolí 
toalety je rychleschnoucí čistič 
ve spreji se svěží vůní pro rychlou 
a snadnou hygienickou očistu 
toaletní místy i jejího okolí. Prkénko 
toalety, vnější 
strana klozetu, 
sprchovací nádrž 
nebo dveřní klika: 
tento každodenní 
sprej zajišťuje 
jednoduše a 
rychle maximální 
výsledek 
hygienického 
čištění. 

500 ml 

DOKÁŽE ODSTRANIT 
I VELMI SILNÉ 
ZNEČIŠTĚNÍ!
Problematické nečistoty, jako jsou silný 
vodní kámen, močová usazenina či 
jiné obtížně odstranitelné usazeniny 
vznikají nejen na vnitřní straně klozetu, 
ale i v hrdle klozetu nebo neviditelně 
pod okrajem. Nečistoty pod okrajem 
mohou vést k nepříjemnému zápachu 
a navíc snižují rovněž účinnost 
splachování toalety. Speciálně 
vyvinuté složení výrobku ≠ extra 
silný čistič na toalety dokáže 
maximálně přilnout na povrch klozetu 
a efektivně odstraňuje veškeré 
problematické 
nečistoty.

500 ml 

         79  

6400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

         89  

7400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

        148  

13300

S kuponem 
na zadní straně

Kč

SILIKONOVý KYT NELZE 
ODSTRANIT?
S přípravkem ≠ odstraňovač 
silikonového tmelu tomu tak 
není! Přiloženým štětečkem naneste 
přípravek na zbytky silikonového 
tmelu, nechte chvíli působit a poté 
vše odstraňte přiloženou speciální 
stěrkou. Tento výrobek je bezpečný 
pro každý povrch. 100 ml stačí 
na 10-15 m2, sada se štětečkem a 
stěrkou.
 
100 ml 219,- Kč*
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≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!  11* Doporučená prodejní cena včetně DPH

ODpAD

UCpÁNÍ MASTNOTOU A 
ZBYTKY JÍDEL?
Kuchyňský odtok musí zvládnout zpracovat 
spousty mastnost, které se obtížně míchají s 
vodou. Mastnoty ulpívají na stěnách odtokových 
trubek a tuhnou, takže na nich ulpívají zbytky 
potravin a může dojít k jejich beznadějnému 
ucpání. Pomocí enzymů a mikroorganismů pomáhá 
≠ tekutý bio čistič kuchyňských odpadů 
odstranit tento druh ucpání bezpečným způsobem. 
Pro prevenci ucpání odpadu nebo pro odstranění 
nepříjemných pachů aplikujte pravidelně malé 
množství přípravku do odpadu. Přípravek je rovněž 
vynikajícím urychlovačem rozkladného procesu v 
septikových nádržích.

1 litr 179,- Kč*

pRVNÍ pOMOC pŘI 
UCpÁNÍ ODpADU!
Ucpání odpadu je vždy nevhod! 
Proto je lepší, když máte 
≠ tekutý čistič odpadů, 
první pomoc při ucpání 
odpadu, vždy po ruce! Tento 
produkt je totiž okamžitě 
použitelný a je mimořádně 
vhodný pro bezpečné a 
rychlé řešení jakéhokoli druhu 
ucpání odpadu. Přípravek 
přinese výsledek během 30 
minut, nerozstřikuje se ani 
nešumí.

500 ml 

1 litr 109,- Kč*

EXTRÉMNĚ ÚČINNý NA BEZNADĚJNĚ 
UCpANÉ ODpADY!
Nepotřebujete již instalatéra! ≠ tekutý duo čistič 
odpadů je přípravek pro přímé použití založený na 
unikátní 2složkové technologii, která umožňuje cíleně 
a účinně odstranit různé druhy velmi silných ucpání, 
způsobených zbytky tuku a jídla (kuchyňský odtok) 
nebo zubní pastou, zbytky mýdla a kožními tuky 
(sanitární odtoky). Přípravek přinese výsledek během 
1 hodiny, nerozstřikuje se ani nešumí, a je tudíž 
absolutně bezpečný! 

2 x 500 ml 267 Kč*

pRYČ S REZAVýMI SKVRNAMI!
≠ odrezovač odstraňuje rez ze (zahradního) 
nářadí, plotů, šroubů a matic apod. Stačí jen nanést, 
nechat působit a opláchnout.
 
500 ml 159,- Kč*
 

NÁLEpKY, ALE I LEpICÍ pÁSKY, ZBYTKY 
LEpIDEL, DEHTOVÉ SKVRNY A STOpY 
OD pODpATKŮ, OLEJ...
... a mnohé další přilnavé nečistoty rozpouští přípravek 
≠ odstraňovač nálepek téměř ze všech 
podkladů.
 
300 ml 139,- Kč*

         79  

6400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

UC

septikových nádržích.
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12   ≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!

NÁBYTEK

pODLAHY Z UMĚLýCH MATERIÁLŮ

STAROŽITNý NÁBYTEK VE 
SKVĚLÉ KONDICI!
≠ tekutý vosk pro 
starožitný nábytek vyživuje 
starožitný nábytek, čímž zamezí 
jeho vysoušení. Vysoce kvalitní 
vosk současně dodá 
nábytku lesk a 
zanechá vrstvu 
odpuzující nečistotu. 
K dispozici je 
provedení hnědý 
a žlutý vosk. 

žlutý 300 ml 
169,- Kč*     
hnědý 300 ml 
169,- Kč*

OCHRANA pODLAH Z UMĚLýCH 
MATERIÁLŮ pROTI OpOTŘEBENÍ?
≠ ochranný film s leskem (HG výrobek 
77) je emulze, která se snadno nanáší a po 
zaschnutí vytváří lesklý a tenoučký, ale velice 
pevný ochranný film. Tím se podlahy z umělých 
materiálů, jako vinyl, linoleum, marmoleum, pvc a 
lité podlahy, chrání proti opotřebení, škrábancům 
a jinému poškození. Tento ochranný film kryje 
zároveň opotřebovaná místa a poskytuje rovněž 
protiskluzový efekt.

1 litr 295,- Kč*

ZAMEZTE VYSYCHÁNÍ DŘEVA!
≠ včelí vosk poskytuje starožitnému, bílému, 
louhovanému a mnoha jiným druhům dřeva přirozenou 
výživu, čímž zamezuje jeho vysoušení. Kromě toho 
poskytuje dřevu teplý barevný odstín a pěkný lesk. K 
dispozici ve třech odstínech.

průhledný 500 ml 199,- Kč* 
hnědý 500 ml 199,- Kč* 
žlutý 500 ml 199,- Kč* 

pOTŘEBUJETE ODSTRANIT STARÉ A 
ZAŠLÉ VRSTVY VOSKU?
≠ odstraňovač vosku na nábytek bez 
problémů odstraní staré a zašlé vrstvy vosku, takže 
se zviditelní původní struktura dřeva. Po aplikaci 
přípravku můžete nanést novou vrstvu vosku.

300 ml 
169,- Kč*

KRUHY NA VAŠEM DŘEVĚNÉM NÁBYTKU?
Mokré sklenice zanechávají na vašem dřevěném nábytku 
kruhy od vody a alkoholu, které narušují jeho povrch. 
≠ restaurátor nábytku pro tmavé druhy dřeva 
je rychlým a efektivním řešením. Tímto přípravkem 
poskytnete svým dřevěným výrobkům, ať již lakovaným, 
mořeným, voskovaným nebo neošetřeným, důkladnou 
čisticí kůru. Zašedlé nebo vybledlé povrchy a kruhy 
zmizí jako sníh na slunci. HG restaurátor nábytku pro 
tmavé druhy dřeva se vyrábí ve dvou provedeních: pro 
světlé a tmavé druhy dřeva. 

světlé dřevo 250 ml 229,- Kč*
tmavé dřevo 250 ml 229,- Kč*                                                                                                                   
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≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!  13* Doporučená prodejní cena včetně DPH

KOBERCE & pOTAHY

pOTŘEBUJETE INTENZIVNĚ VYČISTIT KOBEREC 
A ČALOUNĚNÍ?
≠ čistič koberců 
a látkových potahů 
(HG výrobek 95) čistí 
intenzivně a rychle, 
aniž by narušil vlákna. 
Navíc zanechává 
na povrchu vrstvu, 
která odpuzuje špínu, 
takže váš koberec i 
čalounění zůstanou 
déle čisté a pěkné. 
Může se použít pro 
strojové (metoda 
stříkání) i ruční čištění. 

1 litr 269,- Kč*

URpUTNÉ SKVRNY 
NA KOBERCI, 
pŘEDLOŽCE NEBO 
ČALOUNĚNÍ?
≠ extra silný čistič skvrn ve spreji (HG výrobek 94) je mimo 
jiné obohacen aktivním kyslíkem a díky tomu je schopen velice rychle 
a velice cíleně odstranit např. z koberce, čalounění na nábytku a v 
automobilu velice silné skvrny, jako jsou skvrny od červeného vína, kávy, 
čokolády, omáčky, rtěnky, krému na boty, ovocné šťávy, mastnoty atd. 
Dokonce ani skvrny, které pronikly nejhlouběji do 
vláken, nejsou problémem. Vhodný téměř pro 
všechny typy vláken.

500 ml 199,- Kč*

SKVRNA NA 
KOBERCI, 
pŘEDLOŽCE NEBO 
ČALOUNĚNÍ?
Přípravek ≠ čistič skvrn ve 
spreji (HG výrobek 93) vás 
zbaví problému! I velmi zašpiněné 
látkové povrchy tímto přípravkem 
krásně vyčistíte. Je snadno 
použitelný a navíc 

zanechává 
na materiálu 
ochrannou 
vrstvu 
odpuzující 
špínu. 

500 ml 
159,- Kč*

pOTŘEBUJETE OpRAVDU INTENZIVNĚ VYČISTIT 
pODLAHU Z UMĚLÉHO MATERIÁLU?
≠ intenzivní čistič (HG výrobek 79) odstraňuje bez námahy silné 
znečištění a mastnotu ze všech druhů podlah z umělých materiálů, jako 
jsou vinyl, linoleum, marmoleum, pvc a lité podlahy. Je vhodný rovněž pro 
odstraňování ochranných filmů leštidla.

1 litr 249,- Kč*

ČIŠTĚNÍ MOpEM A VýŽIVA 
JEDNÍM OŠETŘENÍM!
≠ vyživující čistič s leskem 
(HG výrobek 78) je koncentrovaný 
mopový čistič se svěží vůní s leskem 
pro pravidelné čištění 
a výživu všech 
druhů podlah z 
umělých mate-
riálů, jako jsou 
vinyl, linoleum, 
marmoleum, 
pvc a lité 
podlahy. 1 litr 
vystačí na 
20 použití! 

1 litr 199,- Kč*

pro pravidelné čištění 
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14   ≠ ČISTÍ, CHRÁNÍ A ZKRÁŠLUJE VŠE V DOMĚ I OKOLÍ!

INTERIÉR SKLO A ZRCADLO 
VŽDY ČISTÉ A BEZE 
ŠMOUH!
≠ čistič skla & zrcadel má 
spoustu výhod ve srovnání se 
známými univerzálními produkty: 
čistí lépe, rychleji, nezpůsobuje 
modré odlesky, nezanechává 
šmouhy a navíc svěže voní. A za 
cenu, kterou si můžete dovolit, 
jelikož HG čistič skla & zrcadel je 
mnohem lepší, ale není dražší! 

500 ml 

pLASTY VYŽADUJÍ 
SpECIÁLNÍ 
ČISTICÍ 
pROSTŘEDEK!
≠ intenzivní čistič na 
plasty čistí rychle a beze 
šmouh nánosy nikotinu, saze 
či atmosférické nečistoty, 
šmouhy od bot, mastnoty 
a špínu na všech umělých 
materiálech, jako jsou 
stěnové obklady, lamely, 
zárubně, stropy, obklady 
(Trespa), skříňky atd., aniž 
by narušoval jejich povrch. 
Je rovněž vhodný pro nátěry 
a omyvatelné tapety.

500 ml 119,- Kč*

pROFESIONÁLNÍ UMýVAČI OKEN HO 
pOUŽÍVAJÍ TAKÉ!
≠ čistič oken je vysoce koncentrovaný produkt, 
který čistí intenzivně a absolutně beze šmouh! 
Neobsahuje čpavek ani líh a splňuje všechny 
profesionální požadavky, jelikož přípravek je pH 
neutrální a nenarušuje barvu, lak ani 
umělou hmotu. Je velice šetrný k rukám. 

500 ml 

Vystačí minimálně na 35 mytí oken!

NÁTĚRY BEZ pOŠKOZENÍ?
S produktem ≠ natírání bez broušení budou 
natřené i neošetřené povrchy natolik čisté a zbaveny 
mastnost, že můžete okamžitě 
začít natírat. Rovněž je vhodný na 
znečištěné natřené povrchy, například 
na znečištění z ovzduší či nánosy 
nikotinu. K dispozici je rovněž 
praktický sprej pro drobné 
lakýrnické práce!

koncentrát 1 litr 179,- Kč*

VÁŠ LUSTR BUDE RYCHLE ZASE ČISTý!
Přípravkem ≠ čistič lustrů ve spreji vyčistíte váš 
lustr velmi snadno! Stačí ho jen nastříkat na lustr a 
špína okape společně s přípravkem. Schne rychle a 
zanechává lustr zářivě nablýskaný. Po aplikaci tedy 
není nutné lustr osušit. 

500 ml 

Žádný nepříjemný zápach čpavku!

        199  

18400

S kuponem 
na zadní straně

Kč

         99  

8400

S kuponem 
na zadní straně

Kč
         80  

6500

S kuponem 
na zadní straně

Kč
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TEXTILIE

pRO 7 pŘÍpRAVKŮ ≠ NA ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN NENÍ 
ŽÁDNÁ SKVRNA pROBLÉMEM!
Skvrna na vaší krásné halence, košili, sukni, šatech nebo například 
kalhotách nemusí být s ≠ čistič skvrn žádnou katastrofou. 
Jelikož HG má 7 různých speciálních odstraňovačů skvrn, které 
společně zvládnou všechny skvrny.

50 ml 89,- Kč*

BÍLý TEXTIL ZŮSTANE (JE OpĚT) BÍLý! 
Bílý textil může zežloutnout kvůli slunečnímu světlu, 
zešednout praním nebo 
se zabarvit po společném 
praní s jiným barevným 
textilem. ≠ bělejší než 
bílé speciální prací 
prostředek pro bílé 
prádlo účinně zamezuje 
těmto změnám. Vystačí na 
cca 6 (ručních) praní.

400 gramů 105,- Kč* 

ZAŠLÉ ZÁCLONY ZNOVU 
JAKO NOVÉ!
S přípravkem ≠ čisticí 
přípravek pro zářivě bílé 
záclony 
budou bílé 
záclony znovu 
jasně bílé, 
zářivě čisté a 
krásně svěží. 

500 gramů 
129,- Kč*

pRYČ SE SKVRNAMI, 
ŠpINAVýMI LÍMCI NEBO 
MANŽETAMI!
Po nastříkání přípravkem 
≠ přípravek pro předběžné 
zpracování skvrn se skvrna 
od textilu ihned oddělí. Váš prací 
prostředek tak nebude mít žádnou 
námahu s mastnými okraji límců, 
skvrnami od mastnot, líčidel apod., 
takže skvrny po vyprání zcela 
zmizí. Rovněž vhodné pro jemné 
textilie. 

500 ml 85,- Kč* 

pro případy, kdy bílý 
textil musí zůstat bílý 

nebo musí být obnovena 
jeho bílá barva!

VAŠE pLÁŠTĚNKA BUDE OpRAVDU 
VODOTĚSNÁ! 
≠ impregnace pro textil – ochrana před 
vodou, olejem, tukem a špínou je tím správným 
přípravkem, který ochrání vaše pláštěnky, lyžařské oděvy 
a sněhule proti dešti, sněhu a znečištění.

300 ml 
219,- Kč*
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