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Comenzi prin partenerii service.
Informatii  produse:
http://www.bosch-home.ro/
http://www.siemens-home.com/ro/

Produse pentru curăţarea
şi întreţinerea electrocasnicelor
Testate şi recomandate de producător

TABLETE PENTRU
DECALCIFIERE

SET DE DECALCIFIERE
ŞI CURĂŢARE

Aparate de cafea
- Decalcifiere şi curăţare

Accesorii pentru aspiratoare

Tablete pentru decalcifierea apa 
ratelor de cafea,  fierbătoarelor 
electrice, rezervoarelor cu apă 
fierbinte şi produselor din gama 
TASSIMO.
Conţinut cutie: 6 x tablete

Cod 310967

Cele două produse prelungesc durata 
de viaţă dar şi performanţele pro- 
dusului prin eliminarea depunerilor.
Conţine tablete de curăţare (cod 
310575 şi soluţie de decalcifiere 
(311138).
Continut: 10 x tablete şi 500 ml.

Cod 311196 

SACI PENTRU
ASPIRATOARE

Pachetul contine 4 saci de aspirator cu auto-etansare si 1 micro-filtru.

Cod Tip P 468264 Cod Tip G 468383
Cod Tip K 468265 Cod Tip GXXL/GXL 467342

SOLUŢIE DE
DECALCIFIERE

 

Soluţie pentru decalcifierea apara- 
telor de cafea, cuptoarelor cu aburi 
(pentru cele cu rezervor) şi fierbă- 
toarelor electrice.
Conţinut sticlă: 1 x 500ml pentru 5 
utilizări.

Cod 311138

Tablete de curăţare pentru aparatele 
de cafea.
Conţinut: 10 x tablete de curăţare 
pentru 10 doze.

Cod 310575

TABLETE DE
CURĂŢARE

FILTRU
BIONIC

Filtru suplimentar pentru un aer mai 
curat.

Cod 572234

FILTRU 
HEPA

Avantajul filtrului bionic constă în 
captarea substanţelor cu miros ne- 
plăcut şi evacuarea aerului curat în 
mod natural cu parfum de pros- 
peţime. Rezultatul este: aer proas- 
păt în timpul aspirării ca urmare a 
sistemului de filtrare igienic.

Cod 468637



SET   RECONDIŢIONARE 
ŞI ÎNTREŢINERE

ULEI PENTRU 
ÎNTREŢINERE

 

Aparate pentru gătit
- Suprafeţe din inox

Aparate pentru gătit
- Vitroceramică

- Degresante

Maşini de spălat vase şi rufe
- Decalcifiere şi curăţare

Detergent praf (cod 311136) şi 
şerveţele textile (cod 311134).
Detergent praf, din carbonat de 
calciu, pentru înlăturarea mur-
dăriei şi urmelor. Se foloseşte cu 
apă pentru crearea unei paste.
Şervetelele conţin un ulei special 
ce redă strălucirea produsului, 
îndepartând urmele de mâini 
(amprente) şi murdărie.
Pudră - 100g. Conţinut cutie: 5 
serveţele.

Cod 311140

Ulei special pentru întreţinere, ce 
redă strălucirea produsului, în- 
departând urmele de mâini (am- 
prente) şi murdărie.
Conţinut: 100 ml

Cod 311135 

ŞERVEŢELE TEXTILE
PENTRU  ÎNTREŢINERE

Şerveţelele conţin un ulei special 
ce redă strălucirea produsului, 
îndepartând urmele de mâini 
(amprente) şi murdărie.
Conţine 5 serveţele.

Cod 311134

Detergent praf din carbonat de 
calciu pentru curăţarea suprafeţelor 
din inox. Netoxic.
Flacon de 100 de grame.

Cod 311136 

SET PENTRU SUPRAFEŢE
CERAMICE

DETERGENT
LICHID

 

Set special, recomandat pentru 
suprafeţe ceramice, cu inducţie şi 
plite cu gaz.
Conţinut: flacon 200ml, lamă şi 
lavetă.

Cod 311502

Detergent lichid, special conceput 
pentru curăţarea plitelor cu supra- 
faţa din sticlă ceramică sau din inox.
Îndepartează cu uşurinţă mizeria sau 
grăsimea, lăsând suprafaţa străluci-
toare.

Cod 311500

DEGRESANT
CONCENTRAT

DETERGENT
PRAF

CLEANER
CUPTOR

 

Degresant concentrat, recoman-
dat pentru înlăturarea murdăriei şi 
grăsimii.
Poate fi folosit pentru filtrele me- 
talice ale hotelor (înainte de 
spălarea lor în maşina de vase), 
cuptoare cu microunde, suprafe- 
ţe ceramice, sticlă.

Cod 311297

Soluţie concentrată pentru o cură- 
ţare uşoară a grăsimilor arse şi de- 
puse pe suprafeţele interioare ale 
cuptorului. 
Inodoră şi fără a conţine sodă ca- 
ustică. Perie inclusă pentru o utili- 
zare uşoară.
Dupa aplicare se lasă câteva ore 
pentru reacţie după care se şterge.

Cod 463582

SOLUŢIE DE CURĂŢARE/
DECALCIFIERE MSV

PUDRĂ DE
CURĂŢARE MSV

 

Soluţie pentru îngrijirea maşinii 
de spălat vase. Igienizează, înde- 
părtează grăsimea şi depunerile 
de calcar.
Se recomandă folosirea o dată  la 
2 luni.
Conţinut flacon 250 ml.

Cod 311304

Produs de curăţare profesional, cu 
rezultate excelente.
Produs recomandat pentru înde- 
părtarea rezidurilor de grăsime, 
amidon sau unsoare.
Se recomandă folosirea periodică o 
dată  la 4-6 luni.

Cod 311313

 PUDRĂ DE
DECALCIFIERE

SOLUŢIE DE DECALCIFIERE
FIARE CU ABURI

 

Recomandat pentru maşinile de 
spălat rufe/vase
Înlătură calcarul rapid şi eficient. 
Folosirea regulată va prelungi 
viaţa produsului dumneavoastră 
Se recomandă folosirea 1 dată pe 
an.
Conţinut cutie 250 grame/1 doză.

Cod 311507

Soluţie pentru înlăturarea calcarului 
din fiarele de călcat cu aburi, (TDS11 
… , TS11… , ).
Conţinut: 4 fiole

Cod 311144


