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Varázsoljuk szebbé környezetünket!

DECO
A minőségi vakolat

A medencevíz kezelésének
legfontosabb lépései

Új áramlat

Minden áramlatban az AL-KO
szivattyúválasztékkal

Környezetebarát tisztítószerek

Terjesztési partnerünk

hazkert.hu

Környezetebarát
tisztítószerek
az ökoháztartás jegyében

A különböző allergiákban szenvedőknek egy speciális termékcsaládot
fejlesztettünk ki. A Cudy termékek mentesek az illatanyagoktól,
színezőanyagoktól és biológiailag jól lebomló, természetes eredetű
Ecolabel minősítésnek megfelelő alapanyagokat tartalmaznak.
Kismamák és kisgyermekes szülők is bátran használhatják!
A Cudy illatmentes mosogatószer egy foszfátmentes, klórmentes koncentrátum kézi
mosogatáshoz. Illatanyagokra érzékeny személyek is használhatják. A Cudy illatmentes
mosogatószer bőrvédő komponenseket tartalmaz, ezáltal védi kezeit a kiszáradástól.
A szőlőmag-olaj kivonatnak köszönhetően ápolja, regenerálja a bőrt. Folyóvizes
mosogatáshoz javasoljuk 5-szörösére hígítani, így gazdaságosan adagolható.
1 l és 5 l-es kiszerelésben

A Cudy illatmentes mosógél nem tartalmaz allergizáló illatanyagokat. A mosógél
hatékonyan, mégis kíméletesen tisztítja a ruhákat. Gazdaságos, mivel közepesen
szennyezett ruha mosásához 75 ml elegendő alkalmanként. Kiemelten ajánlott
kismamáknak, mert antiallergén, így elkerülhető a bőrirritáció az illatanyag miatt.
1 l és 4,5 l-es kiszerelésben

A Cudy illatmentes öblítő koncentrátum hatékonyan, mégis kíméletesen tisztítja a
ruhákat. Gazdaságos, mivel 1 liter illatmentes öblítő koncentrátumból 5 liter öblítő
készíthető. Kiemelten ajánlott azoknak a kismamáknak akiknek csecsemőjük van, mert
antiallergén, így elkerülhető a bőrirritáció az illatanyag miatt.
1 l és 5 l-es kiszerelésben

2

A Cudy illatmentes mosogatógép öblítő egy foszfátmentes, klórmentes gépi
mosogatáshoz ajánlott termék. Használata garantálja, hogy az edények foltmentesen
száradjanak és gyönyörűen csillogjanak. Illatanyagokra érzékeny személyek is
használhatják mert nem tartalmaz allergizáló illatokat.
0,5 l-es kiszerelésben

A Cudy illatmentes mosogatópor egy foszfátmentes, klórmentes mosogatószer. A
mosogatópor használható mosogatógépben is, hatékonyan tisztít, egy mosogatáshoz egy
kávéskanálnyi mennyiség elegendő.
0,5 kg-os kiszerelésben

A Cudy illatmentes vízkőoldó hatékonyan távolítja el a makacs vízkövet és a
szappanmaradékot, jól megtapad a kezelendő felületen. A termék citromsav tartalmú,
ami a környezetben könnyebben lebomlik, mint a foszforsav. Citromsav tartalmának
köszönhetően kíméletesen tisztít, nem támadja meg az érzékeny felületeket sem.
Alkalmazható konyhában, fürdőszobában egyaránt.
500 ml és 5 l-es kiszerelésben
A Cudy illatmentes mosószóda számos területen felhasználható, ezek között a legismertebb,
a textilmosás. A mosószóda zsíroldó, vízlágyító, szennyoldó hatású. A termék vízben nagyon
jól oldódik, így mosás után nem marad vegyszermaradék a ruhában. Mivel a mosóporokkal
ellentétben nem tartalmaz illatanyagokat, az is bátran használhatja, aki az illatanyagok
összetevőire allergiás. Gépi és kézi mosásra egyaránt alkalmas. Gépi mosás során 4-5
kg száraz ruhához 3-4 evőkanál elegendő belőle. Áztatáshoz, 15 liter vízhez 1-2 evőkanál
mosószódát kell adagolni. Hátránya, hogy gyapjú, és selyem mosására nem alkalmas.
1 kg, 2,5 kg és 5 kg-os kiszerelésben

Cudy Illatmentes Szódabikarbóna széles spektrumú tisztítószer. Nagyanyáink jól bevált,
sokoldalú háztartási csodaszere, a szódabikarbóna az egyik legjobb öko-takarítószer.
A szódabikarbóna meleg vízben jól oldódó anyag, egy maximálisan környezetbarát és
ártalmatlan univerzális tisztítószer.
1 kg-os kiszerelésben

A mosószappan nem más, mint a jól ismert háziszappan, amelyet nagyanyáink is
használtak. Ez a kíméletes tisztítószer a modern gépekben is kiválóan használható és
mivel csak természetes anyagokat tartalmaz, ezért érzékeny bőrűeknek is ajánljuk. 450
g mosószappan reszelék kb. 35 mosáshoz elegendő. Sok szintetikus anyaggal szemben
tökéletesen lebomlik a vízben. Gépi mosáshoz elsősorban mosószappan reszeléket
javasolunk. Hidegebb (30-40 fokos) hőfokon való mosás esetén érdemes a mosószappan
reszeléket feloldani meleg vízben és így adagolni a ruhákhoz.
450 gr-os kiszerelésben
Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálat (8:00-15:30): +36-42/512-788
Üzem (8:00-15:30): +36-42/512-788
E-mail: info@cudyfuture.hu
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VÁSÁROLJON A GYÁRTÓTÓL A LEGJOBB ÁRON!
Vállalkozóknak és lakossági értékesítésre kínálja
a következő termékeit kedvező áron.
Üvegező gittek: üvegházakhoz, fa és fém ablakok
üvegezéséhez, 0.5 kg-tól – 20 kg-ig
Lenolaj: fa impregnálása és ápolása
(méhkaptárak, faszerkezetek, kerítések),
1 l, 5 l, 10 l, és kimérve is
Trisó: boros hordók, permetező mosására, 0,5 kg, 25 kg
Mosószóda: mosásra, tisztításra, 0,5 kg, 25 kg
Korróziógátló alapozó festék: ipari minőségű,
fémszerkezetek időtálló kezelésére,
szürke és vörös színben

Kiadó a hirdetések, cikkek tartalmáért nem vállal felelősséget.
A kiadványban megjelent pr-cikkek, hirdetések közlése kizárólag
Kiadó írásbeli engedélyével történhet. Ennek elmulasztása jogi
konzekvenciákat von maga után. Minden jog fenntartva.
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Az OTIS BT, Kunszentmiklós, Ipari park 6. reggel héttől délután háromig várja kedves vevőit.
Telefon: 76/550 205    Fax. 76/550 206    Mobil: 30/9228 772    E-mail: info@otisbt.hu    Honlap: www.otisbt.hu
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Varázsoljuk szebbé
környezetünket
A jó idő beköszöntével nagyon sokan felfrissítik régen lefestett kerítésüket
és egyéb házkörüli tárgyaikat. Ilyenkor egy kis változtatást is érdemes
eszközölni. Egy új színnel újjávarázsolhatjuk környezetünket. Ragadjunk
ecsetet, szépítsük meg otthonunkat!
A jó idő beköszöntével nagyon sokan felfrissítik
régen lefestett kerítésüket és egyéb házkörüli
tárgyaikat. Ilyenkor egy kis változtatást is érdemes eszközölni. Egy új színnel újjávarázsolhatjuk környezetünket. Ragadjunk ecsetet, szépítsük meg otthonunkat!
Az Egrokorr Festékipari Zrt. által gyártott Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték és Dunaplaszt Kerítésfesték Aqua kiválóan alkalmas acél és fafelületek festésére.
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Faszerkezetek festésénél lenolajkencével vagy
Xylamonnal beeresztett, vagy régebben lazúrral, zománcfestékkel lefestett fafelületekre
ecseteléssel, szórással vagy teddy-hengerrel
lehet felvinni.
A fémfelületeket, ahol a rozsda erősen felütötte
a fejét, alaposan drótkefézzük át. Rozsdamarót ne használjunk, zsírtalanítás, portalanítás
után a tárgyat alapozzuk le Dunaplaszt Primer
alapozóval. A Dunaplaszt Primer alapozó-

ban minden benne van, ami a
rozsda átalakítását elvégzi, és
megfelelő konverziós réteget
biztosít a következő réteg tapadásához.
Ha a rozsda csak néhol jelentkezik, és annak nagy részét
drótkefével, csiszolással megfelelően eltávolítottuk, akkor
kiváló megoldást nyújt kerítése védelmére a Dunaplaszt
Primer alkalmazása nélkül is
a Dunaplaszt Multifunkciós
Kerítésfesték és a Dunaplaszt Kerítésfesték Aqua, melyek alapozók és
átvonók egyben, és hosszú időre száműzik a
rozsdát.

Válogasson kedvére a boltokban is
elérhető Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték
és Dunaplaszt Kerítésfesték Aqua 15 színe
közül az Önnek megfelelő kiszerelésben. Próbálja ki a Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték grafit színeket is, mely 5 színben biztosít fémes csillogást kerítésének. A grafit színek
alá 1 réteg Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfesték fekete szín felvitele ajánlatos.
Kisebb javításokra ajánljuk az idén bevezetett
Dunaplaszt Kerítésfesték Aerosol termékünket, ami fekete 300, barna 500, fehér 100, zöld
600, szürke RAL 7001, valamint grafit színekben vásárolható meg az üzletekben.

Váltsa valóra álmait az Egrokorr termékekkel!
Egrokorr Festékipari Zrt. – Cím: 2030 Érd, Fehérvári út 63-65.
Telefonszám: +36 23 521 270 Fax: +36 23 521 275 E-mail: egrokorr@egrokorr.hu www.egrokorr.hu
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ÉPÜLETGÉPÉSZET

EGY MINDENHEZ, MINDEN AZ AL-KO-TÓL
EGY
MINDENHEZ, MINDEN AZ AL-KO-TÓL
4 fűnyíróval és számos kézi géppel az EnergyFlex akkus gépcsaládban mindent megtalál,
amire szüksége lehet a kertben. A fűnyírók szállítási csomagja az összes gépet működtető
4 fűnyíróval és számos kézi géppel az EnergyFlex akkus gépcsaládban mindent megtalál,
akkumulátort és töltőt is tartalmazza, de ez utóbbiak külön is megvásárolhatók. A rendszer
amire szüksége lehet a kertben. A fűnyírók szállítási csomagja az összes gépet működtető
szíve a 36V / 4Ah-s akkumulátor, melynek 144Wh-ás
akkumulátort és töltőt is tartalmazza, de ez utóbbiak külön is megvásárolhatók. A rendszer
teljesítménye a benzines gépekével vetekszik kipufogó
szíve a 36V / 4Ah-s akkumulátor, melynek 144Wh-ás
gázok, vagy elektromos kábel nélkül. Az akkumulátor
teljesítménye a benzines gépekével vetekszik kipufogó
ráadásul különösen hosszú élettartamú és csekély
gázok, vagy elektromos kábel nélkül. Az akkumulátor
önkisüléssel rendelkezik, memóriahatás nélkül.
ráadásul különösen hosszú élettartamú és csekély
önkisüléssel rendelkezik, memóriahatás nélkül.

www.al-ko.com/kert

Az egyedülálló felszereltség-jellemzők, mint az
ECO MODUS®, amelyben példának okáért egy
házi vízmű a normál üzemállapotnál 15%-al
kevesebb energiát fogyaszt, aztán a szárazon futás védelem, amely megóvja az AL-KO
gépeket a felszíni szivattyúk legjellemzőbb
meghibásodásától a szárazra futástól, vagy az
összes üzemállapotot megjelenítő kijelző (FMS
– Flow Measurment System®) az AL-KO házi
vízművek alkalmazását igen egyszerűvé teszik.
Ugyanez érvényes az AL-KO, különösen halk, a
víz kimaradásakor a szivattyú nagyobb védelmét biztosító Flow Control® rendszerrel ellátott
szivattyúira. Mindezeken túl az AL-KO szivat�tyúk különösen energiatakarékosak. Kis
áramfogyasztás mellett magas hatékonysággal működnek.

ÚJ ÁRAMLAT
AZ AL-KO SZIVATTYÚ SZORTIMENTJE
Minden áramlatban az AL-KO szivattyúválasztékkal
A víz a ház- és a kerttulajdonosoknál is központi szerepet játszik. Viszont éppen ott van, ahol
pont nincs rá szükség, vagy ott nincs ahol nagy
szükség lenne rá. Kútból vagy esővízgyűjtőből
kerti szivattyúval öntözhetünk, zivatar vagy árvíz után - ha teli a pince vízzel - búvárszivattyúra van szükség. Amennyiben a házban ciszternából akarjuk a vizet a mosógép vagy a mosdó
üzemeltetéséhez rendelkezésre bocsátani, úgy
a házi vízmű a megfelelő választás. A szivat�tyúknak számtalan felhasználási lehetősége
van a házban és a keretben, már csak a megfelelő berendezés hiányzik.
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Az AL-KO minden feladatra kínál Önnek megoldást: kerti és búvárszivattyúk, továbbá házi
vízművek komplett választékát kínálja, korszerű
formatervezéssel, valamint egyedülálló terméktulajdonságokkal és funkciókkal.

A búvárszivattyúk többek közt a jól bevált TWIN
Combi® - tiszta- és szennyvizes - rendszerrel
kaphatók. A Sub Comfort és Premium modellek
különösképpen alacsonyan, egészen három
milliméterig leszívják a vizet, a beépített szintkapcsolóval pedig szűk aknákhoz is ideálisan
használhatók.
További információk: www.al-ko.com/kert

Az AL-KO KOBER Rt.
Az 1931-ben alapított családi vállalkozás, a mai AL-KO KOBER GROUP, vezető ajánlattevő a Járműtechnika,
Kert + Hobbi és Légtechnika területeken. Világszerte 50 telephelyen - Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Ausztráliában - kereken 4.200 munkatárs van foglalkoztatva. A 20211-es évben az AL-KO KOBER
GROUP 676 millió Eurós forgalmat gazdálkodott ki.
QUALITY FOR LIFE - „Minőség egy életen át” így hangzik az AL-KO KOBER Rt. jelmondata, amellyel a hagyományos vállalkozás az ügyfél kényelmére, biztonságára és örömére a szolgáltatási területeken van. Ez
a partneri viszony nem csak az ügyfélkapcsolatokra, hanem a felelősséget felvállalva, a „corporate social
responsibility“-re, azaz a szervezetek társadalmi felelősségvállalására is, ezzel pedig egy jobb életminőség
biztosítására is érvényes.
A szivattyúknak a házban és a kertben sok felhasználási lehetősége van. Az AL-KO ezért a következő szezonban a kerti és merülő szivattyúkra, továbbá a házi vízművekre újonnan összeállított választékát korszerű
formatervezéssel, valamint egyedülálló terméktulajdonságokkal és funkciókkal mutatja be.
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NAGYOBB HATÉKONYSÁG ÉS RUGALMASSÁG:
a Metabo új LiHD akkus termékgenerációja

A 7.0 Ah kapacitású LiHD akkuk új generációja: A felhasználó egy akkufeltöltéssel több
mint kétszer olyan hosszú ideig dolgozik, mint
a hagyományos lítium ionos akkukkal. A professzionális felhasználók mindenekelőtt magas áramigényű alkalmazásoknál profitálnak
az új akkucsomagok hosszabb üzemidejéből,
mint amilyen a 36-Voltos akkus sarokcsiszoló
vagy a 3 kg-os akkus kombikalapács.

Kompakt verziót 3.5 amperórával: a lapos 3.5
Ah LiHD-akkuk különösen a fúrási és csavarozási munkáknál előnyösek: ugyanolyan
erőnél a 3.5 Ah Flat-Pack még könnyebben
és kitartóbbá
a használt
lihD: A lEgnAgyoBB kezelhetővé
Egy AkkU
MinDEnteszi
géPhEz
A Metabo 6.2-ről 7.0-re és 3.1-ről 3.5 amperórára növeli a nagy teljesítményű
TEljESíTMényŰ
AkkU szerszámokat.
LiHD akku egységeinek kapacitását. A professzionális felhasználók
egy

ilyen akkufeltöltéssel még tovább tudnak dolgozni, és ez még TEChnológiA
az extrém
VilÁgSzERTE!
alkalmazásoknál is így van.

Nürtingen,2017. április: A legnagyobb elektromos szerszámokat is a legnagyobb teljesítmény és a hosszú akku üzemidők jellemzik: a
Metabo vezeték nélküli építési víziója időközben valósággá vált. A nürtingeni elektromos
szerszámokat gyártó cég májusban a LiHD
akkuk egy új generációját vezeti be a piacra
7.0 és 3,5 amperórás kapacitással ugyanolyan teljesítőképességgel, ami az elektromos
aljzattól való függetlenségen túl még egy
előnyt jelent. A felhasználók számára a 7.0
amperórás LiHD-akkuk azt jelentik, hogy egy
akkufeltöltés-sel több mint kétszer olyan hos�szú ideig tudnak dolgozni, mint a hagyományos lítium ionos akkukkal. Az építőiparban és
a fémmegmunkálás területén dolgozó profes�szionális felhasználók profitálnak leginkább
az új akkucsomagok hosszabb üzemidejéből.
Első sorban nagy áramfelhasználásnál, mint
a nagy 36 voltos akkus sarokcsiszoló, vagy a
3 kg-os akkus kombikalapács esetében. Ezen
felül a Metabo még egy 3,5 amperórás kompakt verziót is kínál. Bár az egysoros LiHD-akkucsomagok lényegesen könnyebbek, mint
a hozzájuk hasonló kétsoros 4.0 amperórás
Li-ionos akkuk, de majdnem olyan kitartóak.

A lapos 3.5 Ah LiHD-akkuk különösen a fúrási és csavarozó munkáknál jelentenek előnyt:
Ugyanolyan erőnél a 3,5 Ah Flat-pack még
könnyebben kezelhetővé és kitartóbbá teszi a
használt szerszámokat.
”Az iránymutató LiHD akkutechnológia tavalyi
piaci bevezetésével már nagy lépést tettünk
az elektromos aljzattól való függetlenedés
útján. A 7.0 amperórás akkuval ismét eziránt
köteleztük el magunkat.“, nyilatkozta a Metabo igazgatótanácsának elnöke, Horst W.
Garbrecht. Az új akkugeneráció nem csak
az extrém alkalmazásoknál kínál előnyöket,
hanem a normál üzemeltetésnél is megkétszereződik az elektromos tároló kapacitásuk, mert a LiHD-akkuk ugyanolyan terhelés
mellett kevésbé melegszenek fel, mint a hagyományos cellatechnológiás akkuk. Ezért
a Metabo minden új LiHD akkucsomagra
3 éves METABO XXL GARANCIÁT nyújt.
Ez a LiHD beszerzését valóban biztonságos és hosszútávra szóló befektetéssé teszi. Az összes új LiHD-akku egysé májustól
Pick+Mix-Rendszerben is kapható, amivel a
felhasználók gépeket, akkukat és töltőket állíthatnak össze egyéni módon.

Az új akkugeneráció előnyöket jelent a Metabo 18 voltos családjának összes szerszámánál, ami időközben több mint 80 gépet
foglal magában. Az élettartam megkétszereződik, mert a LiHD-akkuk ugyanolyan
terhelés mellett kevésbé melegszenek fel,
mint a hagyományos cellatechnológiával
készült akkuk.
Már 2009-óta és a jövőben is:

A Metabo cégről
minden akku,
töltő és
gép között hagyományokkal
3 év garancia
A Metabowerke GmbH egy nagy
bíró németországi, nürtingeni székhelyű cég, amely
minden akkuegységre
professzionális felhasználók számára készít elektromos szerszámokat. Metabo márkanév alatt a teljes
termékválasztékot kínáló cég elsősorban fémmegmunkálásnál, fémiparban, építkezéseknél és felújí3
tásoknál használatos készülékeket és tartozékokat
gyárt. A teljes termékszortimentet kínáló gyártó
Metabo márkanév alatt gépeket és tartozékokat kínál minden szokásos alkalmazásra, de a speciális
követelményeket is kielégíti kompetens termékeivel és rendszermegoldásaival. A vezetékes elektromos szerszámok és a sűrített levegővel működő gépek mellett a Metabo teljes körű szortimentet kínál
akkus készülékekből a vezeték nélküli építkezésekhez, és a LiHD-Technologiával vezető cég az akkus
gépek szegmensében. Az 1924-ben Nürtingenben alapított cég napjainkra már egy közepes nagyságú
vállalattá nőtte ki magát, amely a Nürtingenben lévő székhelye mellett a kínai Shanghaiban is gyártja
termékeit. 25 saját értékesítési leányvállalat és több mint 100 importőr biztosítja a nemzetközi piaci
jelenlétet. A 2016-ban 423 Millió Eurós árbevételt realizált cégnek világszerte 1.900 munkatársa van. A
Metabo-ról és termékeiről az alábbi internetes elérhetőségen tudhat meg többet: www.metabo.com
koMPATiBiliTÁS

WWW.METABO.HU
Metabo Hungária Kft. 1103 Budapest, Noszlopy u. 30.
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Gyerekjáték vagy akrobatika?

Küzdelem az algák ellen

Szűrés és pelyhesítés

A zöld víz a medence üzemeltetők rémálma, de bármilyen hihetetlen is, létezik medence alga nélkül!

Szűrés és pelyhesítés nélkül a víz opálossá, majd
zavarossá válik.

A biztonságos, kellemes és kristálytiszta víz elérése első látásra bonyolult és
nehezen elérhető feladatnak tűnik, ha azonban a vízkezelés valamennyi lépését
betartjuk, kevés ráfordítással és költséghatékonyan érhetjük célunkat el.
A kezelés valamennyi lépésének fontosságát még egyszer kiemeljük, hiszen a
vízben egyszerre többféle kémiai reakció történik, fizikai és biológiai folyamatok
játszódnak le, amelyek egyensúlyban kell, hogy legyenek!

Beltéri medencék esetén, ha nem túl meleg a víz,
az előírt aktív klórszint folyamatos megléte általában elég az algaképződés megakadályozására, de a
szabadban már más a helyzet. A közvetlen napfény
és a magas hőmérséklet ideális az algák számára.

A legfinomabb lebegőanyagok eltávolítása csupán
homokszűrővel nem lehetséges. A VINYL POOL
Pelyhesítő folyadékhoz hozzátapadnak a vízben
lebegő kolloidok, így azok mérete megnő és a homokszűrő már képes eltávolítani ezeket.

Algagátló alkalmazása nélkül a kültéri hidegvizes
medencékben nyáron, illetve a meleg vizes medencékben egész évben megfigyelhetjük az algaképződést. Ha azonban inkább a tiszta vizet szeretnénk
nézegetni, algagátlót célszerű használni. A már
megjelent algát nagyon nehéz távozásra bírni, a folyamat megelőzése lényegesen egyszerűbb.

Karbantartás

Fertőtlenítés

Sokkoló fertőtlenítés

A klór a legelterjedtebb víz fertőtlenítőszer. Ennek
oka, hogy a klórmentes szerek teljesítménye jóval
gyengébb a vírusok, algák és protozoák ellen, áruk
viszont kb négyszerese a klórénak.

A sokkoló, nagy dózisú, klórral, vagy klór tartalmú
vegyszerrel történő kezelést a klór alapú szerekkel folyamatosan fertőtlenített medencék esetén
is célszerű időnként elvégezni, hogy elkerüljük a
rezisztens baktériumok kialakulását és a szerves
szennyezők feldúsulását a vízben.

A víz klórozása megvédi a fürdőzőket a veszélyes
mikroorganizmusok által okozott betegségektől és
fertőzésektől.

A nagydózisú, sokkoló klórozás segíthet enyhe algásodás vagy egyéb fertőzés esetén is.

pH szabályozás
A pH ideális értéke a medencében 7,0 és 7,4 között van.

Ennek érdekében a medence valamennyi részén
tartsuk mindig az aktív klór szintjét 1-4 ppm, átlagosan 2.2 ppm körüli értéken!
Sokan idegenkednek a klór használatától, mivel a
klóros vizet kellemetlenek és szúrós szagúnak találják. A szúrós szagot és a bőr irritációját a túl magas
vagy alacsony pH és a klórozás melléktermékei, a
klóraminok, okozhatják.
Ha a vizet hetente egyszer VINYL POOL Instant
Oxi -val kezeljük, a vízben levő szerves anyagok
oxidatív úton elbomlanak, így a kellemetlen melléktermékek képződése elkerülhető.
Különösen beltéri medencék, gyermekmedencék,
vagy wellness szállodák üzemeltetői számára ajánljuk az Instant Oxi használatát a klór tartalmú fertőtlenítőszerek mellé, így a leghatékonyabb fertőtlenítést végezhetik szag és irritáció nélkül.
14

A pH értéke meghatározza a fürdőzés minőségét,
a fertőtlenítés és az algagátlás hatékonyságát, a
gépészeti berendezések élettartalmát, ezért beállítására és az értékek tartására kiemelt figyelmet
fordítsunk!

A VINYL POOL Algásodás gátló magas hatásfokokkal akadályozza meg az alga képződését és optimálisan adagolható automata vegyszeradagolóval is.
Amennyiben az algák már megjelentek a vízben,
sokkoló fertőtlenítést kell alkalmazni, illetve súlyosabb esetben a víz teljes cseréje és a medence
fertőtlenítése szükséges.

A medencék szakszerű üzemeltetésének része a
biztonsági és gépészeti berendezések rendszeres
ellenőrzése és karbantartása, a szűrők visszamosása, a szűrőhomok és az aktív szén pótlása, illetve
cseréje, a medencék porszívózása, takarítása, friss
víz pótlás és vízkő eltávolítás.
A VINYL POOL Vízkőoldó egyedi összetételénél
fogva kíméletlen a vízkővel, de kíméletes a környezetével, azaz nem károsítja sem a csempét, sem a
medence fém tartozékait.

VINYL POOL

USZODAVEGYSZER CSALÁD
A VINYL POOL termékek kiváló ár-érték arányt kínálnak elsősorban közösségi uszodák, gyógyfürdők,
spa-k és strandfürdők részére.
A versenyképes árak mellett a termékek mögött
álló szakértelem különbözteti meg a hazai piacon
uszodavegyszereinket. Cégünk nem csupán vízkezelő szereket és szolgáltatásokat, hanem megoldásokat is kínál. Saját gyártó üzemünk segítségével
rugalmasan, hatékonyan és a vevő elvárásainak
megfelelő, egyedi logisztikával tudjuk kiszolgálni
partnereink változatos igényeit.
Vegyszereink megfelelnek a vonatkozó uniós és magyar szabványoknak, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkeznek.

Teljes körű információval, szaktanácsadással és további termékekkel állunk kedves vásárlóink rendelkezésére.
Vinyl Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19-23. tel: 06 1 348 0708 e-mail: ertekesites@vinyl.hu www.vinyl.hu

BELSŐÉPÍTÉSZET
TEVÉKENYSÉGEK:
SAJÁT GYÁRTÁSÚ
BÚTORFRONTOK
LAPSZABÁSZAT
ÉLZÁRÁS
BÚTORSZERELVÉNY
KERESKEDELEM
LÁTVÁNYTERVEZÉS
EGYÉB ASZTALOSIPARI
SZOLGÁLTATÁSOK
TERVEZZE BÚTORÁT EGYEDÜLÁLLÓ,
KOMPLETT KÍNÁLATUNKBÓL!
Ha nincs saját asztalosa, az sem probléma, bízzon
bennünk, ajánlunk egyet!
Önnek csak annyi a feladata, hogy kiválassza igényeinek megfelelő színeket, formákat, alapanyagokat, a
többit bízza ránk és partnereinkre.
Ingyenes látványtervezés, amennyiben a terv
alapján a bútor megrendelésre kerül!

Csercsics – A fronton és azon túl

CSERCSICS Faipari Kft. – 9791 Torony, Felsőőri utca - Ipartelep u. 3.
tel.: +36 (94) 540-655 fax: +36 (94) 540-651
web: www.csercsics.hu e-mail: uzlet@csercsics.hu www.facebook.com/Csercsicsfaipar

AGRiKETT
Fűtőanyag napraforgóhéjból

Dacoljon a hideggel, fűtsön AGRIKETT-el!

AGRiKETT
,,

 Extra fűtőérték
 Esztétikus megjelenés
 Könnyű tárolhatóság
 Megfizethető ár - érték arány
 Gazdaságos fűtés
 Korlátlan mennyiség
 Természetes alapanyag
 Sokoldalú felhasználás
www.nadbrikett.com
Megrendelés: agrikett.kereskedelem@gmail.com
+36706702500

AGRO-BRIKETT TÜZELOANYAG

