
Linija  ALL MIX, kot vsak izdelek  Allegrini, je plod strogih testov in 60 letnega študija in sodelovanja z 
najbolj kvalificiranimi Univerzitetnimi inštituti; to je omogočilo dosego tako zelo inovativnih rezultatov in 
formulacij, ki vedno bolj spoštujejo okolje ter so v skladu s tisto definicijo kakovosti in harmonije z naravo, 
ki je od zmeraj, naš prvotni cilj.

promax
1 izdelek
4 l/min. potisne 
aktivacije

promax
1 izdelek
16 I/min. utripajoče

ZMANJŠANJE STROŠKOV in  VARSTVO OKOLJA

PROMAX, SISTEM ZA REDČENJE ALLEGRINI

Ročka, zamašek, etiketa in steklenička s pršilko, ki predstavljajo precejšen strošek, 
se znova uporabijo.

Z našimi sistemi redčenja, dosežemo pomembno zmanjšanje vpliva na 
okolje, z drastičnim zmanjšanjem števila uporabljene embalaže za distribucijo 
detergentnih izdelkov.

LINIJA KONCENTRIRANIH
DETERGENTOV

NOSILEC
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promax
4 izdelki
4 l/min. potisne 
aktivacije



LINIJA ALLMIX
PAVIMENTI
Super koncentrirano čistilo za čiščenje tal in drugih pralnih površin. Ne potrebuje 
izplakovanja, se hitro suši, pusti površine sijoče in prijetno odišavi prostore.

Pakiranje:  5 kg

PAVIMENTI LUCIDI
Super koncentrirano čistilo za čiščenje tal  in sijočih površin. Ne potrebuje izplakovanja, 
se hitro suši, pusti površine sijoče in prijetno odišavi prostore.

Pakiranje:  5 kg

GEMINI CLEANER
Razkužilno čistilo za trde površine. Izdelek je ustvarjen posebej za čiščenje in 
razkuževanje umivalnikov, sanitarij, tal, ploščic, talnih oblog in drugih trdih 
površin. Ob vsakodnevni uporabi povrne sijoči videz vsem jeklenim predmetom, keramiki 
in porcelanu. Vsebovani aktivni klor ima razkužilni učinek in odstranjuje bakterije, glive, plesen 
ter preprečuje nastanek slabih vonjev. Ob uporabi v razredčeni obliki ne rabi izplakovanja.

Pakiranje:  5 kg

DETERGO
Univerzalno razmaščujoče čistilo. Izdelek z visoko čistilno vrednostjo, s kontrolirano 
peno, idealen za čiščenje vseh površin: barvanih kovin,  emajlov, gume, plastike, 
umetnega usnja itn.

Pakiranje:  5 kg
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LINIJA ALLMIX
MULTIUSO
Večnamensko koncentrirano čistilo za vsakodnevno čiščenje vseh trdih pralnih 
površin. Idealno za steklo, ploščice, plastične laminate, emajlirane in obarvane površine, itn. 
Ne potrebuje izpiranja, ne pušča sledi. Med uporabo se v prostoru širi prijeten vonj.

Pakiranje:  5 kg

VETRI
Visoko koncentrirano tekoče čistilo za stekla. Razmaščuje steklo, ga temeljito očisti 
ter mu podari lep lesk. Zaradi vsebovanih komponent formule je izdelek ustrezen za 
uporabo z brisalcem za čiščenje stekel.

Pakiranje:  5 kg 

NO CAL
Koncentrirano čistilo za vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje sanitarij, stranišč, 
tušev itn.

Pakiranje: 1 L, 5 kg

NO CAL SOFT CONCENTRATO
Koncentrirano nekislo čistilo za odstranitev oblog vodnega kamna in vsakodnevno 
čiščenje sanitarij in kopalniških armatur. Posebej namenjeno čiščenju in odstranjevanju 
oblog z marmornih površin, apnenega kamna in drugih trdih površin.

Pakiranje: 1 L, 5 kg
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