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C – Prevence výskytu řas
C – Algicid products
• Bazénová chemie – C prevence výskytu řas

• Chemical products – C algicid products

Řasy jsou mikroorganizmy, které tvoří živnou půdu pro všechny druhy
choroboplodných zárodků a bakterií. Algicidní prostředky z našeho
sortimentu při správném, pravidelném, preventivním dávkování jsou
skvělým opatřením zamezujícím tvorbě řas. Je-li tato prevence
zanedbána, mohou se v bazénu vyskytnout některé druhy řas, jejichž
likvidace je velmi obtížná.

Algae microorganism that creates a breeding ground for all kinds of
germs and bacterias. Correct, regular, preventive dosage of algicidal
products from our range greatly limits the growth of algae. If this
prevention is neglected, the pool may experience some algae species,
which disposal is very difficult.

• Algex

• Algex

Algicidní přípravek k prevenci
výskytu a množení řas se
sníženou pěnivostí. Vhodný do
všech bazénů bez protiproudů
a atrakcí. *

Liquid lightly foamy used for
dispose of algae growth. Do not
use with counter flows,
atractions and whirlpools. *

Algex (Algicid standard) | Algex (Algaecide standard)

cena Kč

911250100

C

Algex (Algicid standard) 1 l, protiřasový přípravek 15% – lehce pěnivý
Algex (Algaecide standard) 1 l, Anti-algae product 15% – lightly foamy

911250300

C

911250500

C

1,00

133,-

Algex (Algicid standard) 3 l, protiřasový přípravek 15% – lehce pěnivý
Algex (Algaecide standard) 3 l, Anti-algae product 15% – lightly foamy

3,00

379,-

Algex (Algicid standard) 5 l, protiřasový přípravek 15% – lehce pěnivý
Algex (Algaecide standard) 5 l, Anti-algae product 15% – lightly foamy

5,00

599,-

• Algicid Alba Super

• Algaecide Alba Super

Algicidní přípravek – prevence
výskytu a množení řas. Nepěnivý
koncentrát vhodný i do bazénů
s protiproudy a atrakcemi.
Doporučený do whirlpoolů. *

Algicidal product – prevention of
the occurrence and multiplication
of algae. Non-Foaming
concentrate suitable for pools
with counter flows and
attractions. Recommended to
use with whirlpools. *

6

Algicid Alba Super | Algaecide Alba Super
911320100

C

Algicid Alba Super 1 l, protiřasový přípravek – nepěnivý
Algaecide Alba Super 1 l, anti-algae product

911320300

C

911320500
911323000

cena Kč
1,00

252,-

Algicid Alba Super 3 l, protiřasový přípravek – nepěnivý
Algaecide Alba Super 3 l, anti-algae product

3,00

648,-

C

Algicid Alba Super 5 l, protiřasový přípravek – nepěnivý
Algaecide Alba Super 5 l, anti-algae product

5,00

977,-

C

Algicid – Alba Super 25 l
Algaecide – Alba Super 25 l

30,00

4 516,-

• Alba Silver

• Alba Silver

Silný algicidní přípravek –
prevence výskytu širokého
spektra řas. Pomáhá likvidovat
i existující černou a hnědou řasu.
Je využitelný v nejnáročnějších
podmínkách provozu. *

Strong anti-algea product with
contain of silver. This liquid
prevent the occurrence of a wide
range of algae, usable in the
most demanding operating
conditions. Suitable against
brown and black algae. *

6

Alba Silver | Alba Silver
911340100

C

Alba Silver 1 l, protiřasový přípravek
Alba Silver 1 l, anti-algae product

* Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu
a informace o výrobku.
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cena Kč
1,00

€

€

€

1 350,-

* Please, make sure to use biocids safely. Read label and information
about product before use.

