
Kyselý tekutý prostředek
k čištění stěn, odstraňuje řasy,
zabarvení od rzi.

• Compactal
Acid Liquid cleaner for cleaning
pool walls. It removes algae and
colouring from rust.

• Compactal

Tekutý přípravek pro čištění stěn,
vonící, silně alkalický čistící
koncentrát proti mastným
nečistotám.

• Flisan
High-alkaline liquid cleaner for
cleaning pool walls. Strong
alcaline concentrated product
against greasy impurities.

• Flisan

Silně kyselý, odstraňuje vápenaté
znečištění, řasy, hnědé zabarvení
povrchu stěn bazénu, které je
zbůsobeno obsahem minerálů ve
vodě. Přípravek určený k čištění
vypuštěného bazénu před
uvedením do provozu.

Removes calcareous contamina-
tion, algae, brown tone from wall
surface in the pool, which is
caused by minerals in a swim-
ming pool water. Product in-
tended for cleaning the pool
when it is drained before com-
missioning.

• Základní čistič • Basic cleaner

• Bazénová chemie – Y čištění a péče • Chemical products – Y care and cleaning products
Bazény a jejich okolí či příslušenství jsou neustále zanášeny rozdílnými
druhy znečištění ze svého okolí. Pro udržení čistoty vašich bazénů
nabízíme produkty, které jsou léty prověřené v soukromém i veřejném
sektoru.

Pools, their accessories and enviroment are affected by pollution from
its surroundings. To maintain the cleanliness of your pool we offer
products that are tried and tested in the private and public sector.

Compactal | Compactal cena Kč €

911360100 C Compactal 1 l, silný čistič stěn
Compactal 1 l, strong wall cleaner 6 1,00 205,-

911360101 C Compactal 1 l, silný čistič stěn – gel
Compactal 1 l, strong wall cleaner – gel 1,00 227,-

911360110 C Compactal 10 l, silný čistič stěn – gel
Compactal 10 l, strong wall cleaner – gel 10,0 1 799,-

Flisan | Flisan cena Kč €

911370100 C Flisan 1 l, čistič stěnové linky
Flisan 1 l, cleaner of wall line 6 1,00 196,-

Základní čistič | Basic cleaner cena Kč €

911361100 C Základní čistič 1 l, čistič stěn
Basic cleaner 1 l, wall cleaner 6 1,00 119,-
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