ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY 1/2009

Čistící prostředky
Čistící prostředky pro …
- myčky
- pračky
- chladničky, mrazničky
- mikrovlné trouby
- žehličky
- kávovary

Myčky, pračky, chladničky, mrazničky
Čistič myček

Odstraňovač vodního kamene u praček

- jednoduché čištění vnitřních prostor myček
pro zlepšení mycích výsledků
- odstraňuje usazeniny vodního kamene, mastnoty,
zbytky jídel z vnitřních prostor, hadiček a ventilů
- odvápňuje topné těleso, optimalizuje ohřev
a šetří energii
- vhodné pro čištění izolace dvířek
- obsahuje kyselinu citrónovou
- >90% biologicky odbouratelných látek
- objem: 250 ml

- odstraňuje usazeniny vodního kamene z topného
tělesa, hadic a ventilů
- optimalizuje zahřívání, šetří energii,
zvyšuje prací účinek
- zbytky vodního kamene se nedostávají do prádla,
zlepšení výsledku praní
- objem: 250 ml

obj. č.
110749

obj. č.
110748

Čistící sprej pro chladničky
- pro lepší hygienu v chladničkách a mrazničkách,
chladících taškách a chladících boxech
- čistí a eliminuje zápach
- působí proti vzniku bakterií a plísní
- nemá vliv na uložené potraviny
- pumpičkový sprej (500 ml)

Mycí tablety pro myčky 500 g
- vhodné pro jakýkoliv stupeň tvrdosti vody
- 1 tableta pro 1 mycí cykus
- obsahuje 25 ks tablet

bestseller
obj. č.
NOVINKA

110715

obj. č.
44516100

Rozmrazovací sprej pro chladničky
a mrazničky

Leštící a oplachovací prostředek
pro myčky 300ml

- pro rychlé rozmrazení bez dlouhodobého odstavení
mrazničky nebo chladničky
- proces rozmrazování a čištění probíhá
v jednom kroku
- pravidelné odmrazování zvyšuje výkon chlazení
a šetří energii
- pumpičkový sprej (500 ml)

- zajistí čisté, jiskřící nádobí beze skvrn
- snížením povrchového napětí vody přípravek působí
proti tvorbě skvrn na umytém nádobí
- konec kapek vody stékajících po povrchu nádobí
- odstraněním většiny vodyz povrchu nádobí přípravek
urychluje a usnadňuje proces sušení

obj. č.
NOVINKA

110743

obj. č.
44512900
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Škrabka na sklokeramické desky Profi

S p o r á k y, m i k r o v l n n é t r o u b y, k á v o v a r y

- škrabka z nerez oceli
- rychlé a snadné odstranění připálených zbytků jídla
ze sklokeramické desky
- výměnná čepel

Čistič ploten u elektrických sporáků
- čistící prostředek pro elektrické plotny
- odstraňuje rez a zvyšuje životnost
- propůjčuje povrchu černý mat
- obsah dózy: 20 ml čistící pasty a čistící houbička

Náhradní čepele pro škrabku Profi 110736
- vyrobené z kvalitní nerez oceli
- broušené z jedné srany, bezpečná výměna
- 5 ks v balení
obj. č.

obj. č.
110709

škrabka

110736

náhradní čepele pro škrabku Profi 110736

110737

Čistič sklokeramických desek

Čistič indukčních varných desek

- pro snadné a účinné čištění a péči
o sklokeramické desky
- pro každodenní použití a k odstranění
hrubých nečistot
- propůjčuje varné desce lesk a zanechává neviditelný
film, který usnadňuje příští čištění
- objem 250 ml

- speciální prostředek k čištění indukčních
varných desek
- pro rychlé čištění a lesk
- odstraňuje mastnotu, nečistoty a připečené
zbytky jídla
- také pro rámy varných desek, okolní plochy,
sklokeramické varné desky
- pumpičkový sprej (500 ml)

obj. č.

obj. č.

110746

110744

Čistič pro mikrovlnné trouby

Čistič pro pečící trouby

- k čištění vnitřních prostor mikrovlnných trub, nádobí,
dóz na potraviny
- umožňuje snadné odstranění odpařených zbytků,
stříkanců, zbytků jídla atd.
- doporučené použití min. 1x měsíčně
- pumpičkový sprej (500ml)

- čistí zevnitř pečící trouby, grily, mikrovlnné trouby,
pečící plechy, formy na pečení, hrnce,
pánve, grilovací rošty
- působí silně a zároveň šetrně
- nezanechává zápach
- bohatá pěna odstraňuje i silné nečistoty
- bez NaOH
- pumpičkový sprej (500ml)
obj. č.

obj. č.

110739

110742

Odmašťovací tablety, 10ks

Čistící set na sklokeramické varné desky

- při přípravě kávy se tvoří kávová mastnota
- zvláště při vysokém tlaku a teplotě u automatů
- zařízení se sítkem a zásobník na kávu musí být
zbaveny mastnoty pro zajištění funkčnosti
- varné komory, varné systémy, zařízení se sítkem
a odkapávací miska jsou hygienicky vyčištěny
- zabrání se tím znehodnocení chuti kávy
- vhodné i pro čištění termosek, termo lahví
a čajových konvic
- 10 odmašťovacích tablet à 2g

- k čištění sklokeramických varných desek
- pro denní péči a odstranění hrubých nečistot
- čistidlo zanechá na povrchu neviditelný film,
který ulehčuje příští čištění
- propůjčuje varné desce lesk
- obsah setu: škrabka, utěrka z mikrovlákna,
čistící kapalina (125ml)

obj. č.
čistící set

110700

obj. č.

škrabka

110702

110707
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Tablety na odstraňování vodního kamene
do kávovarů

Čistič žehliček
- čistí hladké plochy žehličky
- zanechává hladkou žehlící plochu
- odstraňuje zbytky pracího škrobu, změkčovadel,
pracího prášku, vodního kamene atd.
- leští
- obsahuje látky snižující přilnavost, snížení vzniku
nečistot na žehlící ploše
- objem: 125 ml

- účinný prostředek pro odstranění vodního kamene
z kávovarů, automatů na přípravu espressa
a rychlovarnou konvici
- škodlivý vodní kámen bude rychle
a bez poškození přístroje odstraněn
- přípravek slisován do tablet, snadné dávkování
- dávkujte podle doporučení výrobce
- 6 tablet á 16 g

obj. č.
NOVINKA

obj. č.

110711

110752

Čistič pomůcek pro péči o ústní hygienu

Odstraňovač vodního kamene z konvic
a kávovarů, Premium

- odvápňuje, čistí a pečuje o ústní sprchy,
zubní kartáčky (elektrické/ manuální) a kelímky
k čistění zubů
- doporučeno pravidelné používání (1x měsíčně)
- objem: 250 ml

- speciálně vyvinutý pro pravidelné odstraňování
vodního kamene v kávovarech a automatech
na přípravu espressa všech běžných značek
- ideální pro plně automatické přístroje, poloautomaty,
nosná sítka a podložky pod kávu
- odstranění kamene za mokra při tlaku 15 barů
- vhodný pro filtrovací zařízení, varné hrnce a všechna
ostatní zařízení a vybavení domácnosti, která je
potřeba zbavit vodního kamene bez choulostivosti
na kyselé prostředí
- objem: 500ml

obj. č.
110713

Univerzální čistící prostředky

obj. č.
110732

Univerzální odstraňovač vodního kamene
- snadno a rychle odstraňuje vápenné usazeniny
z různých typů domácích spotřebičů
- pro varné konvice, hrnce, sprchové hlavice,
vodovodní kohoutky, žehlící plochy, ponorné
vařiče, překapávače a samovary atd.
- aditivní látky zajišťují účinné odstranění vodního
kamene a chrání před korozí kovových částí
- odstranění vodního kamene také z ušlechtilé oceli,
obkladů a keramiky
- objem: 500ml

Čistič parních trysek na mléko
- čištění všech druhů parních trysek
na dávkování mléka
- čistá tryska pak tvoří z mléka bohatou pěnu
skvělé chuti
- při čištění se odstraní mastnota a usazeniny bílkovin,
které vznikají při výrobě mléčné pěny
nebo cappuccina
- hadička a tryska potom vydrží déle čisté
- díky odstranění usazenin neztrácí nápoj chuť
- obsah aditiv pro účinné čištění a ochranu
- použití možné jak za tepla tak za studena
- objem: 500ml

obj. č.
110734

obj. č.

Univerzální odmašťovač
- pro kryty digestoří, mikrovlnné trouby, sporáky,
kuchyňské obklady a nábytek, rošty grilů
- pro hliníkové povrchy a povrchy s vypalovaným lakem
- ideální pro předčištění kovových filtrů
(před mytím v myčce na nádobí)
- odstraňuje hrubou mastnou špínu
- biologicky odbouratelný
- pumpičkový sprej (500ml)

110733

Malé domácí spotřebiče
Odstraňovač vodního kamene
z napařovacích žehliček
- pohodlné řešení pro odstranění vodního kamene
z žehliček
- speciální směs pro napařovací žehličky
(nepoškozuje vnitřní plášť žehličky)
- bezproblémové použití za studena
- objem: 250 ml

obj. č.
110738

obj. č.
110712
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Leštidlo na nerez ocel

Utěrka z mikrovlákna 30 x 30 cm,
Scotch- Brite- 3M

- nerez ocel ztrácí díky otiskům prstů a skvrnám
velmi rychle svůj lesk
- leštidlo kov chrání, zbavuje veškerých nečistot
a navrací lesk
- snadno a beze šmouh
- díky vodě odolnému filmu se zabrání vzniku
nových skvrn
- objem 250 ml

- vysoce kvalitní účinná utěrka z mikrovlákna,
originální materiál Scotch- Brite- 3M
- pro rychlé a snadné čištění v domácnosti, autě apod.
- optimální čištění za mokra nebo za sucha
- odstraňuje prach, mastnotu a nečistoty
- použití s nebo bez čistícího prostředku
- možnost praní (60- 95°C)
- dlouhá životnost
- rozměry: 30 x 30 cm

obj. č.
110747

obj. č.
110735

Čistič na nerez ocel
- speciální koncentrát pro čištění a péči povrchů
z nerez oceli
- rozpouští vodní kámen, chrání před vznikem rzi
a odstraňuje mastnostu
- vhodný pro použití ve vnitřím i vnějším prostředí
- snadné čištění bez škrábanců
- pumpičkový sprej 500 ml

NOVINKA

Speciální zařízení
Čistič pro solária
- hygienicky čistí solární plotny a lehátka
- učinkuje proti potu a špíně
- vhodné pro čištění sauny, sanity a koupelen
- pumpičkový sprej 500 ml

obj. č.
110740

Univerzální čistič

NOVINKA

- pro veškeré přístroje a povrchy nábytku
- zajistí lesk také na skle, zrcadle a obkladech
- odstraňiuje mastnotu, vodní kámen a špínu
- pumpičkový sprej 500 ml

NOVINKA

obj. č.
110745

Čistící a dezinfekční prostředek filtrů
klimatizace vzduchu
- pro optimální výkon klimatizace
- čistí filtry klimatizací vzduchu
- prodlužuje žvotnost filtrů a výrobku
- pumpičkový sprej 500 ml

obj. č.
110750

Utěrka z mikrovlákna 30 x 30 cm

NOVINKA

- vysoce účinná utěrka pro snadné čištění
v domácnosti
- optimální výsledek mokrého nebo suchého čištění
- odstraňuje prach, mastnotu a nečistoty
- použití bez nebo s čistícím prostředkem,
možnost praní (60°C)
- vysoká životnost
- rozměry: 30 x 30 cm
ZDRAŽENÍ

obj. č.
445134

obj. č.
110873
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www

Navštivte
náš nový eshop ...

@

www.hama.cz
... a vyberte si zboží
z velkého sortimentu
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