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Úklidová technika SYR
Scot Young založil roku 1954 v Torontu, kde jako anglický imigrant začal mýt okna, roku
1954 svoji firmu. Do roku 1982 postupně vytvořil úklidovou firmu o 5000 zaměstnancích,
působících v Kanadě, Skotsku, Anglii a dalších zemích světa. V roce 1985 byla zahájena
výroba úklidových prostředků pod značkou Scot Young Research (od tohoto názvu je
odvozena zkratka SYR). Produkty SYR dnes patří k nejvýznamnějším značkám v odvětví
výroby profesionálních úklidových prostředků na světě.
Zkušenosti z úklidových služeb tak Scot Young plně využil při výrobě a zdokonalování
ruční úklidové techniky. Patentované technologie mechanismu ždímání, koncepce
úklidových kbelíků a mopů jasně oddělují SYR od každého ze svých konkurentů
na celém světě. INOVACE je klíčem k vývoji a usnadnění úklidu. Proto dnes SYR se svými
48 patenty a celkem 780 inovacemi úklidové techniky zaručuje, že pro Vás bude úklid
znamenat mnohem méně námahy, a přitom bude stále důkladný a efektivní.

Bezpečnostní ruční škrabka
Na odstranění žvýkaček a ulpělých vrstev nečistot na podlaze.

Objednací číslo: D550000

Náhradní čepele k ruční škrabce
Balení: 10 ks

Objednací číslo: D662000

Smetáček s lopatkou LOBBY
Pro pohodlný úklid ve stoje.
Barva: černá
Objednací číslo: 992133
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Plochý kartáč
S kloubem a se šroubovací objímkou.
Rozměry: 235 x 80 mm
Pevné štětiny.
Pro tvrdé podlahy.
Objednací číslo: 992309

Úzký kartáč
S kloubem a se šroubovací objímkou.
Rozměry: 228 x 32 mm
Pevné štětiny.
Úzký kartáč s úhlovými štětinami pro čištění spár mezi dlaždicemi
a v ostrých rozích.
Objednací číslo: 992313

Třásňový mop malý
Barva: bílá
Rozměr: Ø 440 mm

Objednací číslo: 910218

Třásňový mop velký
Barva: bílá
Rozměr: Ø 550 mm

Objednací číslo: 910223

Plošný mop smyčkový MICROFIBRE P 45
Určeno pro: držák plošného mopu ECO P 45 a PROFI P 45
Barva: bílá
Objednací číslo: 991735
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Plošný mop smyčkový SYRTEX P 45
Určeno pro: držák plošného mopu ECO P 45 a PROFI P 45
Barva: bílá

Objednací číslo: 930362

Plošný mop stříhaný SYRTEX P 45
Určeno pro: držák plošného mopu ECO P 45 a PROFI P 45
Barva: bílá

Objednací číslo: 881018

Plošný mop stříhaný SYRTEX P 60
Určeno pro: držák plošného mopu PROFI P 60
Barva: bílá

Objednací číslo: 881027

Držák plošného mopu ECO P 45
S kloubem a se šroubovací objímkou.
Šířka: 450 mm

Objednací číslo: 920368

Držák plošného mopu PROFI P 45
S kloubem a se šroubovací objímkou.
Šířka: 450 mm

Objednací číslo: 880701
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Držák plošného mopu PROFI P 60
S kloubem a se šroubovací objímkou.
Šířka: 600 mm

Objednací číslo: 880702

Čisticí pad, bílý - jemný
Rozměry: 250 x 115 x 25 mm
Určeno pro: vinylové podlahy, linolea, citlivé povrchy
Použití: opatrné čištění a leštění
Objednací číslo: 940139

Čisticí pad, červený - středně jemný
Rozměry: 250 x 115 x 25 mm
Určeno pro: vinylové podlahy, PVC, běžné elastické podlahoviny
Použití: standardní čištění, lehké drhnutí, sprejové čištění
Objednací číslo: 940137

Čisticí pad, modrý - středně tvrdý
Rozměry: 250 x 115 x 25 mm

Určeno pro: vinylové podlahy, PVC, běžné elastické podlahoviny
Použití: zejména pro sprejové čištění, drhnutí
Objednací číslo: 940138

Čisticí pad, hnědý - tvrdý
Rozměry: 250 x 115 x 25 mm

Určeno pro: dlažba, kachle, kámen, průmyslové povrchy
Použití: intenzivní čištění a drhnutí

Objednací číslo: 940644
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Čisticí pad, černý - extra tvrdý
Rozměry: 250 x 115 x 25 mm

Určeno pro: hlavně průmyslové, zátěžové povrchy, drátkobeton
Použití: mytí, čištění, drhnutí silně znečištěných ploch

Objednací číslo: 950410

Držák čisticího padu
S kloubem a se šroubovací objímkou.
Šířka: 250 mm

Objednací číslo: 920050

Stěrka podlahy úzká
Rozměr: 450 mm
Barva: modrá

Objednací číslo: 992317

Stěrka podlahy široká
Rozměr: 600 mm
Barva: modrá

Objednací číslo: 992321

Hliníková tyč
Pro mopy, pady, stěrky a kartáče.
Rozměr: 1370 mm x 25 mm

Objednací číslo: 920045
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Vědro OVAL MOPPING COMBO
se ždímačem
Pro třásňový mop.
Objem 7 litrů.
S kontrolou dávkování.
Objednací číslo: L1405294

Vědro BULLDOG se ždímačem - modré
Pro třásňový mop.
Objem 6 litrů.
S kontrolou dávkování.
Objednací číslo: 950896

Dvojité vědro DOLLY C 10
se ždímačem - žluté
Pro třásňový mop.
Dvě nádoby pro vždy čistou vodu k vytírání.
Posuvný ždímač.
Objem 2 x 5 litrů.
Objednací číslo: 860940

Vědro LADY MOPPING COMBO
se ždímačem
Pro třásňový mop.
S vložkou č. 992374 i pro plošný mop.
S plastovými kolečky Ø 50 mm
Objemem 9 litrů.
Objednací číslo: 990791

Vědro LADY SUMP MOPPING COMBO
se ždímačem
Pro třásňový mop.
S vložkou č. 992374 i pro plošný mop.
S plastovými kolečky Ø 75 mm
Objemem 13 litrů.
Objednací číslo: 992416
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Vložka do ždímače
Pro plošný mop do ždímače věder LADY MOPPING COMBO a LADY
SUMP MOPPING COMBO.

Objednací číslo: 992374

Vědro L9 COMBINE s integrovaným
ždímačem
Pro plošný mop.
Nožní ovládání ždímače.
Objem 9 litrů.
Objednací číslo: 900943

Vědro L9ML s integrovaným ždímačem
Pro plošný mop.
Nožní ovládání ždímače.
S nebarvícími kolečky (s gumovým potahem) Ø 75 mm
Objem 9 litrů.
Objednací číslo: 910186

Vědro TIC se ždímačem ERGO E 4
a přídavným vědrem KLINGON
Kompletní úklidové kombo.
Pro třásňové i plošné mopy, vždy čistá voda k vytírání.
S nebarvícími gumovými kolečky Ø 75 mm
Objem 15 litrů.
Ždímací objem: mop 341 - 510 gr.
Objednací číslo: sadasyr1

Vědro TIC se ždímačem ERGO E 5
a přídavným vědrem KLINGON
Kompletní úklidové kombo.
Pro třásňové i plošné mopy, vždy čistá voda k vytírání.
S nebarvícími gumovými kolečky Ø 75 mm
Objem 15 litrů.
Ždímací objem: mop 454 - 850 gr.
Objednací číslo: sadasyr2
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Vědro TIC - žluté
Vozík pro zavěšení ždímače ERGO E4 nebo E5
S nebarvícími gumovými kolečky Ø 75 mm
Objem 15 litrů
Objednací číslo: 940914

Přídavné vědro KLINGON - modré
Přídavné vědro pro vědro TIC.
Objem 6 litrů.
Vždy čistá voda k vytírání.
Objednací číslo: 950053

Ždímač ERGO E 4 - modrý
Pro vědro TIC.
Pro třásňové i plošné mopy.
Ždímací objem: mop 341 - 510 gr.
Objednací číslo: 920010

Ždímač ERGO E 5 - modrý
Pro vědro TIC.
Pro třásňové i plošné mopy.
Ždímací objem: mop 454 - 850 gr.
Objednací číslo: 940920
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Doprodej úklidové techniky
SYR
Vědro BULLDOG II se ždímačem
a kolečky 25 mm
Pro třásňový mop.
S nebarvícími kolečky Ø 38 mm
Objem 9 litrů.
Objednací číslo: 990716

Výztužné kovové chrániče
pro vědro TIC na zavěšení
ždímače ERGO
Objednací číslo: 992675

Věšák na zeď
Se šesti poli pro zavěšení různého úklidového nářadí.

Objednací číslo: 992675
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Úklidová technika
CC-DR.SCHUTZ
CC - Lasička - kompletní držák vč. tyče
Pro jednoduché a odborné nanášení polymerových disperzí
na elastické, dřevěné a korkové podlahoviny.
Šířka potahu: 400 mm

CC - Lasička - Potah
Pro jednoduché a odborné nanášení polymerových disperzí
na elastické, dřevěné a korkové podlahoviny.
Šířka potahu: 400 mm

CC - Ruční pad bílý
Určeno pro: elastické podlahoviny
Použití: lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých
plochách a také v rozích
Rozměry: 254 x 117 x 18 mm

CC - Ruční pad zelený
Určeno pro: vinylové podlahy, PVC, dlažba, průmyslové povrchy
Použití: intenzivní čištění, drhnutí
Rozměry: 254 x 117 x 10 mm

CC - Superpad červený Ø 430 m
Periodické a řádné suché sprejové čištění na chráněných
podlahovinách prováděné stroji s otáčkami v rozmezí 150 až 500
za minutu. Možnost použití pro leštění za sucha na chráněných
podlahovinách.Možnost použití pro lehké drhnutí za mokra
s automatickými čisticími stroji.
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CC - Superpad modrý Ø 430 mm
Pro suchou sanaci 1K polymerních ochranných nátěrů strojovým
čištěním.

CC - Superpad bílý Ø 430 mm
Pravidelné suché lešticí operace na všech chráněných
podlahovinách prováděné stroji s otáčkami v rozmezí 150 až 500
za minutu. Možnost použití pro sprejové čištění menších ploch.

CC - PU - Sanační pad šedý Ø 430 mm
Příprava PU/PUR-povrchu u elastických podlahovin před
aplikací 2-komponentního polyuretanového nátěru. Pad lze použít
na suché i na mokré drhnoucí operace čisticím strojem.

CC - Superpad zelený Ø 430 mm
Pro pravidelné mokré strhávání ochranných vrstev ve spojení s vhodnými chemikáliemi na podlahovinách, u kterých nelze použít černý
pad (PVC, linoleum, měkčené vinyly, kaučuk…). Mokré drhnoucí operace za použití strojů s odsáváním nebo jednokotoučových strojů
na nechráněných podlahovinách (dlaždice, kámen, beton…).

CC - Profi stěrka velká s gumovou
lamelou
Pro tenké nanesení a zapracování CC-Přípravku na impregnaci spár.
Šířka lamely: 350 mm
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Čisticí a ošetřovací
prostředky CC-Dr. SCHUTZ
Dr. Karl Schutz založil firmu CC-Dr. Schutz GmbH roku 1955 se zaměřením na výrobu
profesionálních úklidových prostředků, které šetří Váš čas a peníze. Tato dodnes rodinná
firma vyvíjí inovace a vyrábí prostředky pro ochranu tvrdých podlah a jejich čištění,
které slouží pro zachování hodnoty podlah po dlouhá léta. Dosažený dlouhotrvající
efekt je neporovnatelný s běžnými, levnými prostředky.
PU-systém ochranných vrstev, čisticích a renovačních přípravků je ideální nejen pro
bydlení ale i pro:
školy a mateřské školky, domovy důchodců, nemocnice a lékařské praxe, kancelářské
objekty, obchodní domy a sklady, sportovní haly a také průmyslové prostory a dílny.
Prostředky CC-Dr.Schutz nabízí pro každý objekt optimální řešení permanentního
nátěru, ošetření nebo renovace podlahoviny.

ZÁKLADNÍ ČISTIČ

CC - Základní čisticí přípravek R
Pro základní čištění a čištění po ukončení stavebních prací
u přírodního linolea, PVC, CV a kaučukových podlahovin. Odstraňuje
staré vrstvy ošetřovacích prostředků, zbytky lepidel apod.
Spotřeba: cca 3 - 5 litrů na 100 m²
Balení: 15 x 750 ml, 5 l, 10 l

2K - POLYURETANOVÉ OCHRANNÉ NÁTĚRY

CC - PU ochranná vrstva mat
Speciální 2K polymerní ochranná vrstva na polyuretanové bázi
s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním
prostředkům a chemikáliím. Protiskluzná. Splňuje požadavky normy DIN
18032 pro sportovní povrchy.
povrchy. Určeno odborným prováděcím firmám.
Spotřeba: 5,5 litru na 110 m² při jednom nátěru
Balení: 5,5 l
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OŠETŘOVACÍ PROSTŘEDKY A REFRESHERY

CC - Secura - tvrdá ochranná vrstva,
hedvábně matná a protiskluzná
Polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matným vzhledem. Splňuje požadavky normy DIN 18032
pro sportovní povrchy
povrchy.
Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m² při jednom nátěru
Balení: 5 l, 10 l

CC - SG Lesk
Polymerní disperze s kovovými síťovými prvky s vysokou odolností proti
otěru a rýhám od gumových podpatků. Pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných elastických podlahovin. Protiskluzný
a lesklý ochranný film zajišťuje vysokou jistotu při chůzi.
Spotřeba: 10 l na cca 200 m² při dvou nátěrech
Balení: 10 l

CC - Mat - 3000PU
Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou
ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální
polymerní kombinaci je ideální pro rychlé oživování podlahovin
s PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování a denní čištění
elastických podlahovin v domácnosti. Matný vzhled. Protiskluzný.
Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m² při jednom nátěru
Balení: 15 x 750 ml, 5 l

CC - Lesk - 3000PU
Polyuretanovo-polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě, že není možné použít některou CC-Tvrdou
ochrannou vrstvu nebo CC-PU-ochrannou vrstvu. Díky speciální
polymerní kombinaci je ideální pro rychlé oživování podlahovin
s PU-úpravou povrchu. Optimální také pro ošetřování a denní čištění
elastických podlahovin v domácnosti. Lesklý vzhled. Protiskluzný.
Spotřeba: cca 2,5 litru na 100 m² při jednom nátěru
Balení: 15 x 750 ml
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CC - Mat na parkety
Pro ošetření všech lakovaných parket a dřevěných podlahovin.
Ošetřuje a chrání parkety hedvábně matným ochranným filmem.
Obzvláště vhodný pro parkety lakované matným lakem.
Spotřeba: 750 ml na 35 m²
Balení: 15 x 750 ml

CC - Lesk na parkety a korek
Polymerová disperze s obsahem vosků k ošetření všech lakovaných
dřevěných a korkových podlah. Chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem před vychozenými cestičkami a
škrábanci, starým podlahám propůjčuje opět nový lesk.
Spotřeba: 2 – 2,5 l na cca 100m2
Balení: 15 x 750 ml

CC - Čistič na parkety a korek
Aktivní čistič bez rozpouštědel pro pravidelné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Produkt je vhodný také na první
intenzivní čištění po pokládce.
Spotřeba: 100 ml na cca 100 m²
Balení: 750 ml

CC - Mýdlo na dřevo
V jednom pracovním kroku čistí a ošetřuje olejované a voskované
dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná ošetřovací síla na bázi
přírodních vosků. Po vyleštění má podlaha hedvábný lesk.
Spotřeba: 750 ml na cca 750 m²
Balení: 6 x 750 ml, 5 l

CC - Přípravek na čištění laminátu
Šetrný neutrální čisticí přípravek pro běžné čištění všech laminátových
podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny
Click-lamináty.
Spotřeba: 750 ml na cca 1500 m²
Balení: 15 x 750 ml
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CC - Přípravek na impregnaci spár
Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné
a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti
do oblasti spojů.
Spotřeba: 250 ml na 40 m²
Balení: 8 x 250 ml

BĚŽNÉ A INTENZIVNÍ ČISTIČE

CC - PU - Čistič
Ideální čisticí přípravek pro čištění po ukončení stavebních prací
a pro denní čištění těch elastických podlahovin (PVC, CV, linoleum
apod.), které jsou ošetřeny CC-PU-ochrannou vrstvou nebo mají
výrobní PU-povrchovou úpravu. Vysoká čisticí schopnost. Rozpouští
nečistoty a tuky. Spotřeba: 750 ml na cca 1500 m²
Balení: 6 x 750 ml, 5 l, 10 l

CC - R 1000 - čisticí přípravek
Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlahovin. Působí
protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky
DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů.
povrchů. Možno zalešťovat a používat v čisticích automatech.
Spotřeba: 750 ml na cca 1500 m²
Balení: 15 x 750 ml, 5 l, 10 l

CC - Aktivní čisticí přípravek R 280
Pro čištění po ukončení stavebních prací u nově položených elastických podlahovin v domácnostech a také přírodního linolea v objektech, aby zde zůstal zachován výrobní ochranný finiš. Také optimální
pro mezistupňové čištění bez narušení polymerových ochranných
filmů. Spotřeba: 750 ml na cca 1500 m²
Balení: 6 x 750 ml, 10 l
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CC - Elatex
Univerzální odstraňovač rýh od gumových podpatků a tvrdošíjných
skvrn, jako např. zbytky lepidel, barvy, apod.
Spotřeba: lokální nástřiky dle potřeby
Balení: 200 ml

CC - Spraymax pro parkety, korek
a laminát
Sprejový čistič pro laminát, lakované dřevěné a korkové podlahy.
Pro rychlé a bezproblémové denní čištění.
Spotřeba: 1 litr na cca 600 m²
Balení: 1 l

CC - Fleckenspray R
Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Odstraňuje tvrdošíjné
nečistoty jako olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy, apod.
Spotřeba: lokální nástřiky dle potřeby
Balení: 200 ml

CC - Suchá pěna
Pro čištění textilních podlahovin a koberců citlivých na vlhkost
např. sisal, kokos, juta. Vynikající čisticí účinek také
na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.
Spotřeba: 400 ml na 10 m²
Balení: 6 x 400 ml

CC - Dezinfekční prostředek
koncentrát
Pro dezinfekční čištění v nemocnicích a lékařských praxích.
Působí baktericidně, fungicidně, algicidně a virucidně.
Zkoušen a zanesen do listiny DGHM a DVG. Dráždivý.
Spotřeba: 5 litrů na cca 1500 m²
Balení: 5 l
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Použití prostředků CC-Dr. Schutz
dle typu podlahoviny
PVC, CV, vinyl, kaučuk, linoleum s výrobní PUR-úpravou povrchu (PUR, XF)
• Uvedené produkty lze použít jak u elastických podlahovin bez výrobní úpravy povrchu, tak pro ty, které mají
výrobní PU/PUR-úpravu povrchu!

Čištění po ukončení
stavebních prací

CC-Základní čisticí
přípravek R

Ošetření povrchu

Běžné
čištění

Mezičištění bez
narušení nátěrů

Plošná dezinfekce

1-komponentní ochranné nátěry pro domácnost a mírné
zatížení:
CC-Mat-3000PU
CC-Lesk-3000PU

CC-PU-čistič

CC-PU-čistič

CC-Dezinfekční
prostředek koncentrát

1-komponentní ochranné
nátěry pro střední až silné
zatížení:
CC-Secura-tvrdá ochranná
vrstva

Základní čištění
(odstranění opotřebovaných 1K-nátěrů nebo
sanace 2K-PU-nátěrů)

CC-Profi-základní čisticí
přípravek R
CC-R 1000
čisticí
přípravek

CC-Aktivní čisticí
přípravek R 280

CC-Dezinfekční
prostředek koncentrát

Linoelum s výrobní akrylátovou úpravou povrchu (Topshield, LPX)
1-komponentní ochranné nátěry pro domácnost a mírné
zatížení:
CC-Mat-3000PU
CC-Lesk-3000PU

CC-PU-čistič

CC-PU-čištič

CC-Dezinfekční
prostředek koncentrát

CC-Základní čisticí
přípravek R
1-komponentní ochranné
nátěry pro střední až silné
zatížení:
CC-Secura-tvrdá ochranná
vrstva

CC-Profi-základní čisticí
přípravek R
CC-R 1000
čisticí
přípravek

CC-Aktivní čisticí
přípravek R 280

CC-Dezinfekční
prostředek koncentrát

Laminátové podlahy
Čištění po ukončení stavebních prací

CC-Přípravek na čištění laminátu

Ošetření - impregnace spojů proti vlhkosti

CC-Přípravek na impregnaci spár

Běžné vlhké čištění

CC-Přípravek na čištění laminátu

Rychlé sprejové čištění

CC-Spraymax

Intenzivní strojové čištění
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CC-Přípravek na čištění laminátu

Produkt zředit do sprejové nádoby a plochu čistit jednokotoučovým
strojem CC-SRP 1 s červeným padem.
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Dřevěné a korkové podlahy – lakované
Čištění po ukončení stavebních prací

CC-Čistič na parkety a korek

Ošetření

CC-Lesk na parkety a korek
CC-Mat na parkety a korek

Běžné čištění

CC-Čistič na parkety a korek
CC-Spraymax

Impregnace spojů proti vlhkosti

Základní čištění (odstranění opotřebených 1K-nátěrů, popř. příprava pro doolejování)

CC-Přípravek na impregnaci spár
Pozor: Impregnaci lze provést pouze na povrchu, na kterém není žádný
ochranný nátěr! Impregnaci nelze provést současně s ošetřením.

CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek

Dřevěné a korkové podlahy – olejované a voskované

Čištění po ukončení stavebních prací

Ošetření

Běžné čištění

CC-Mýdlo na dřevo
Poznámka: Pro výrobně olejované a UV-vytvrzované povrchy
použít pouze CC-Mýdlo na dřevo!

CC-Mýdlo na dřevo
Poznámka: Pro výrobně olejované a UV-vytvrzované povrchy
použít pouze CC-Mýdlo na dřevo!

CC-Mýdlo na dřevo
Poznámka: Pro výrobně olejované a UV-vytvrzované povrchy
použít pouze CC-Mýdlo na dřevo!

Koberce ze syntetických vláken
Odstranění skvrn

CC-Fleckenspray R (profesionální silný odstraňovač)
CC-Elatex (univerzální odstraňovač)

Koberce z přírodních vláken
Odstranění skvrn

CC-Elatex (univerzální odstraňovač)

Suché čištění

CC-Suchá pěna (speciálně pro sisal, kokos, jutu a hedvábí)

Lité podlahy, keramická dlažba, přírodní a umělý kámen
Běžné denní čištění

CC-PU-čistič

Plošná dezinfekce

CC-Dezinfekční prostředek-koncentrát

Základní čištění (příprava povrchu pro sanaci 2K-PU-nátěrů)

CC-Základní čisticí přípravek R
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Čisticí a ošetřovací
prostředky OSMO
Společnost OSMO Holz und Color GmbH & Co KG je výrobce s více než stoletou tradicí,
který nabízí špičkové výrobky pro ochranu dřeva ve vnitřních prostorách i v exteriéru.
Tyto produkty jsou:
- bez biocidních účinných látek. Bez konzervačních prostředků.
- nezávadné pro člověka, zvířata a rostliny
Výrobky OSMO vyhovují následujícím normám:
- DIN 53160 – stálobarevnost při kontaktu s potem a slinami
- EN 71.3 – vhodné pro nátěry dětských hraček
- EN 113 a EN 1520 – odpovídá specifikacím standardu EURO norem.

Tvrdý voskový olej ORIGINAL
Pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB
a korkové podlahy. Odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty.
U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí
jeden nátěr - bez obrušování. 1litr stačí při jednom nátěru na cca
cca 24 m².
Balení: bezbarvý-polomat 750 ml, bezbarvý-mat 2,5 l

Tvrdý voskový olej RAPID
Pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB
a korkové podlahy. Odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty.
U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí
jeden nátěr - bez obrušování. 1litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m².
Balení: bezbarvý-polomat 750 ml, bezbarvý-mat 2,5 l

Tvrdý voskový olej BAREVNÝ
Transparentní, polomatný, pro individuálně barevnou podlahu. Doporučuje se pro dřevěné a korkové podlahy. Odpuzuje vodu a je odolný
vůči oděru. Na podlahy pouze jeden barevný nátěr. Po uschnutí
konečný nátěr jedním z bezbarvých Osmo TVO Original nebo Rapid.
Balení:
bílý, medový, jantarový, hnědá zem, grafit, černý 125 ml
bílý, jantarový, hnědá zem, grafit, černý 750 ml,
bílý 2,5 l
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UV ochranný olej bezbarvý
Bezbarvá ochrana proti UV záření do vnějších a vnitřních prostor.
Báze přírodních olejů - s otevřenými póry. Neoprýskává, nepraská
a neodlupuje se. Odpuzuje vodu a nečistoty. Nejvyšší vydatnost!
Balení: bezbarvý-polomat 750ml

Čistý vosk
Nátěr na tvrdé dřevo bohaté na obsažené látky. Pro všechny techniky nanášení. Bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace
stačí jeden nátěr - bez obrušování. Připraven k okamžitému použití,
neředí se. Odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, džusům, vodě, mléku.
1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m².
Balení: bezbarvý-polomat 750 ml

Vosková impregnace
Doporučuje se do vlhkých prostor jako jsou koupelny, silně
odpuzuje vodu. Dostačuje jeden nátěr. Při dvou nátěrech by se měl
provést konečný nátěr do jednoho týdne od první aplikace.
1 litr stačí při jednom nátěru na cca 8,4 m².
Balení: bezbarvý 750 ml, bezbarvý 2,5 l

Dekorační vosk transparentní
Polomatný, doporučuje se na nábytek,dětské hračky, na profilované
dřevo a podlahy. Počet nátěrů - 1x pro jemnou intenzitu barvy, 2x pro
výraznější intenzitu barvy. 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 20 m².
Balení: mahagon, koňak, ebenové dřevo, ořech, dub antický 125 ml
bezbarvý, bílý, ebenové dřevo, dub antický 750 ml
bezbarvý, bílý, ebenové dřevo 2,5 l

Dekorační vosk CREATIV
Transparentní a krycí nátěr, doporučuje se na nábytek, podlahy,
stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo. Odpuzuje vodu
a nečistoty, odolný vůči skvrnám. Pro transparentní, matný povrch
stačí jeden nátěr. Pro krycí, lesklý povrch naneste dva nátěry.
1 litr stačí při jednom nátěru na 20 m², při dvou nátěrech na 12 m².
Balení: křemen, písek, korál, bambus, fjord, černý, sníh 125 ml
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Wish - Fix
Pravidelné čištění na vlhko, doporučuje se na dřevěné podlahy
s úpravou povrchu Tvrdým voskovým olejem, na lakované
podlahy, laminát, dlaždice, keramiku a PVC.
Balení: 1 l

Vosková údržba a čisticí prostředek
PŘÍLEŽITOSTNÉ intenzivní čištění a oživení. Doporučuje se k čištění
a údržbě podlah s úpravou povrchu olejem a voskem, nabytku a jiných
dřevěných povrchů. Použití: nanést na podlahu a vleštit Osmo utěrkou
z aktivních vláken. 1 litr stačí v rámci první údržby na 80 - 100 m².
Balení: bezbarvý 1 l

Easy Clean
Vlhké utěrky k rychlému čištění rukou. Odstraní olej, vosk, bitumen,
dehet, inkoust, lepidlo atd. Není třeba voda na opláchnutí.
Balení: 15 ks

Údržbový set na podlahy
Obsah sady: 1 litr Wisch-Fix, 0,4 l Vosková údržba a čisticí prostředek,
3 utěrky k nanesení a návod na údržbu.

Čistič štětců
K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo,
olejových nebo nátěrových syntetických barev. K ředění barev
na bázi rozpouštědel.
Balení: 1 l
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Výhodné balíčky
1.balíček: Vědro TIC se ždímačem ERGO E 5, třásňový mop, tyč
+ CC-PU-Čistič

Sleva -20%

Obj. číslo: balíček1

2.balíček: Vědro L9ML se ždímačem, plošný mop, tyč
+ CC-PU-Čistič

Sleva -20%

Obj. číslo: balíček2
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3.balíček: Vědro OVAL MOPPING COMBO se ždímačem, třásňový
mop, tyč + CC-PU-Čistič

Sleva -20%

Obj. číslo: balíček3

4.balíček: Vědro L9 se ždímačem, plošný mop, tyč + CC-PU-Čistič

Sleva -20%

Obj. číslo: balíček4
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5.balíček: LADY MOPPING COMBO se ždímačem, třásňový mop,
tyč + CC-PU-Čistič

Sleva -20%

Obj. číslo: balíček5

6.balíček: LADY SUMP MOPPING COMBO se ždímačem,
třásňový mop, tyč + CC-PU-Čistič

Sleva -20%

Obj. číslo: balíček6
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ALTRO - Čisticí
a ošetřovací prostředky
Čisticí prostředek ALTRO
Altro čistič je speciálně vyvinut pro čištění bezpečnostních, protiskluzových i jiných podlahovin, které jsou často silně znečištěné, jako např.
podlahy v kuchyni a podobné potravinářské, zpracovatelské
či jiné komerční provozy, kde je třeba s vysokou účinností odstraňovat
a rozpouštět tuky, olejové skvrny, staré nebo opotřebované nátěry,
ulpělé nečistoty,a čistota podlah je v těchto prostorách přitom velmi
důležitá.
Spotřeba: 5 litrů na cca 1500 m²
Balení: 10 l

Fotopříklady často a silně namáhaných prostor

průmyslové prostory
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Doporučený postup čištění podlahy při použití čisticího
prostředku ALTRO:
Úklid zahajujte vždy na sucho. Z podlahy odstraňte zametáním, nebo lépe vysáváním, špínu, prach,
bláto, vodu, sněhovou břečku, apod.
Mopem podlahu důkladně namočte a čistěte. Zajistěte dostatečný čas na rozpuštění špíny.
Vhodným kartáčem na kloubové rukojeti čistěte obtížně přístupná místa.
V případě potřeby podlahu vydrhněte pomocí tvrdého kartáče na kloubové rukojeti, nebo plošným
nylonovým čističem (padem - viz naše nabídka), tím uvolníte stále ulpělou, ale již rozmočenou špínu.
Vymopujte špinavou vodu v kombinaci s dvounádobovým mopovacím vozíkem se ždímačem.
Zároveň čistou vodou smyjte zbytky špinavé vody. Podlahu nechte uschnout.

Typy nejběžnějších skvrn:
Tuky, oleje, vosky, asfalt, šmouhy od podpatků bot, vápno, malířské barvy, ovoce, mléko, šlehačka, limo, pivo,
víno, čokoláda, káva, čaj, krém na boty, krev, moč, zvratky, výkaly, páska do psacího stroje.

kuchyňské provozy
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komerční prostory

přístupové a schodové prostory

Chcete další informace, objednat či poradit se?
Neváhejte vzíti rady, ANVI TRADE je pro Vás tady
tady!
Váš odborník na čištění a údržbu podlahovin.
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Měníme úklid v zábavu

ANVI TRADE s. r. o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře
Vídeňská 744
140 00 Praha 4
Tel. +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
s po n z o r uj e
gekona
ZÁZRAČNÉHO
ve 4. n ej le pš í
z o o na světě.

