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DEODORANTI
RAZKUŽILA
RAZKUŽILA ZA KLIME
ODSTRANJEVALCI SLABIH VONJAV
SPECIALNI IZDELKI
DIŠAVE ZA MANJŠE PROSTORE



PURE AIR
Nevtralizator vonjav in izdelek za higienično čiščenje klimatskih naprav in 
ventilacije hladilnih naprav.

Pakiranje: 5 kg

ODPRAVLJANJE SLABIH VONJAV  - deodoranti

SUPER FRESH
Dezodorant suha formula v spreju. Ne moči površine in se lahko uporablja za odišavljanje 
tkanin, kavčev, zaves, talnih oblog itn., ki so bile  impregnirane z slabimi vonji. VONJAVE: sveže 
zelen, cvetlični.

Pakiranje: 400 ml

DEO SANY SPRAY
Sredstvo za higienizacijo okolja, predmetov in površin. Razkuži, osveži prostor, 
odstrani neprijetne vonjave, podari prijeten občutek čistega zraku, čistih tkanin, predmetov 
in površin, ki imajo neprijeten vonj. Idealen je za oskrbo rešilnih avtomobilov, šotorov, spalnih 
vreč, bivalnih vozil, omar, čevljev za keglanje in drsalk, smučarskih čevljev, tkanin na splošno, 
hišic za domače živali, itd.

Pakiranje: 400 ml
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AIRFRESH
Tekoči dezodorant na vodni osnovi za osvežitev prostorov. Zadostuje že majhna 
količina AIFRESH-a za dolgo osvežitev in odišavljenje zelo zaprtih prostorov, v katerih se 
nahaja veliko oseb. VONJI: svež vzhodnjaški, cvetoči vrt, nasad citrusov.

Pakiranje: 750 ml, 5 kg

ODPRAVLJANJE SLABIH VONJAV  - čistilo za klime

0       7    14

pH 5,5 ne

0       7    14

n.p. ne

0       7    14

pH 6,5 ne

ODPRAVLJANJE SLABIH VONJAV  - razkužila 



ODPRAVLJANJE SLABIH VONJAV  - odstranjevalci slabih vonjav
ODOUR CONTROL
Izdelek pripravljen za uporabo. Formula vsebuje posebne komplekse na osnovi 
cinka, ki lahko vpijejo, lovijo in dezaktivirajo molekule slabih vonjav. Zahvaljujoč 
določenim derivatom, dolgo časa širi prijeten vonj po čistem.

Pakiranje: 750 ml

ODOUR NEUTRALIZER
Tekoči nevtralizator za učinkovito zmanjšanje in popolno nevtralizacijo slabih 
vonjav. Posebne komponente formule lovijo molekule slabega vonja in jih nevtralizirajo 
ter rešijo težavo slabih vonjav, ki so povzročene zaradi: dima, odpadkov, kuhanja, stranišča, 
industrijskih postopkov itn. Formula se lahko uporabi tudi na tekstilu in tkaninah.

Pakiranje: 750 ml
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ODPRAVLJANJE SLABIH VONJAV  - specialni izdelki

0       7    14

pH 9,5 ne

0       7    14

pH 7,8 ne

ALLGO
Allgo je večnamenski izdelek za razgrajevanje nove generacije v koncentrirani 
raztopini, namenjen učinkovitemu odmaševanju cevi, odtokov, jaškov, greznic itn.
Zahvaljujoč kombinaciji različnih elementov združuje razgrajevalni učinek z ustvarjanjem 
zaščitnega sloja ter ohranja čistočo odtokov in preprečuje kopičenje organskih snovi 
in bakterijske okužbe. Allgo je namenjen uporabi v živilski industriji, bolnišnicah in 
profesionalnemu čiščenju, a zaradi večnamenskega razgrajevalnega učinka omogoča 
učinkovitost tudi pri čiščenju umazanije v industrijskih panogah (olje, maščoba …) in pri 
čiščenju občutljivih površin (marmor, cement …).

Pakiranje:1 L

AllGo
DISGREGANTE ECOLOGICO

AllGo je izdelek, pripravljen za 
takojšnjo uporabo. Steklenička 
»pravšnji odmerek« omogoča 
uporabo ustrezne količine 
izdelka.
Izdelek AllGo je izdelek, ki v skladu 
z načeli Allegrini ne škoduje okolju, 
je biološko razgradljiv, negorljiv in 
ne potrebuje posebnih pogojev 
shranjevanja.
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RAZPOLOŽLJIVI VONJI

MARELICA OLYGUS ENERGIJA POMARANČA
CIMET

VODA TALCO VINSKA TERAPIJA

ODPRAVLJANJE SLABIH VONJAV  - dišave za manjše prostore 
ALLFRESH
Dezodorant za avtomobile na razpolago z naslednjimi vonjavami: CITRUSI, SIVKA, 
BOR, POLINEZIJSKI GOZD in VANILIJA. Zahvaljujoč vsebini in visoko koncentriranemu 
dišečemu gelu, ki omogoča stalno odmerjeno sproščanje, se pridobi prijetni dolgotrajni 
učinek brez motečega kapljanja, izlivov in poškodovanja armaturne plošče.

Pakiranje: komad

ANUHEA
Parfumirani difuzorji za prostor zahvaljujoč alkoholni formuli in naravnega stržena, 
enakomerno in za več tednov razširjajo vsebovan vonj v parfumskem difuzorju in tako 
naredijo zrak, ki ga dihamo bolj prijeten. VONJI: jantar, beli čaj in mediteran.

Pakiranje: 400 ml

ACQUE PROFUMATE
Eleganten in lahek vonj za personalizacijo prostorov (avtomobilov, bivalnih vozil, bark, 
hiš in pisarn itd.). Te PARFUMIRANE VODE so lahke, zračne in z nežnim vonjem, ter 
pričarajo TAKOJŠEN PRIJETEN občutek svežine, ki ustvari PRIJETNO in GOSTOLJUBNO 
ATMOSFERO. Sestava teh parfumiranih vod je tako neotipljiva, da jih lahko RAZPRŠITE 
na KAKRŠNOKOLI vrsto BLAGA ali MATERIAL, brez strahu, da bi nastali madeži ali da bi 
puščale sledi. Izkušnja za čutila, ki postane počasi domača in neodpovedljiva.

Pakiranje: 500 ml


