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PRALNICA PERILA - manjše pralnice - čistila

ECOLAVATRICE LIQUIDO
Inovativen izdelek na osnovi površinsko aktivnih snovi, pridobljenih iz hitro in 
popolnoma biorazgradljivih rastlinskih surovin. Tekoče čistilo za ročno in strojno 
pranje perila.  Zahvaljujoč visoki čistilni zmogljivosti s trojnim delovanjem odstranjuje tudi 
najbolj trdovratne madeže. Izdelek je posebej učinkovit tudi ob nizkih temperaturah, ne 
uničuje barv in nežnih vlaken.

Pakiranje: 1 L, 5 kg

LANA MATIC
Tekoče čistilo s kontrolirano peno za strojno in ročno pranje občutljivih oblačil, 
volne in svile. Temeljito očisti vlakna, katerim povrne prvotno mehkobo.

Pakiranje: 5 kg

ECOLANA
Inovativen izdelek na osnovi površinsko aktivnih snovi, pridobljenih iz hitro in 
popolnoma biorazgradljivih rastlinskih surovin. Tekoče čistilo s kontrolirano peno in 
balzamičnim učinkom za strojno in ročno pranje občutljivih oblačil, volne in svile. Temeljito 
očisti vlakna in jim povrne prvotno mehkobo.

Pakiranje: 1 L, 5 kg

TEXAL LIQUIDO
Tekoče čistilo za ročno in strojno pranje perila. Zahvaljujoč visoki čistilni 
zmogljivosti s trojnim delovanjem odstranjuje tudi najbolj trdovratne madeže. 
Izdelek je posebej učinkovit tudi ob nizkih temperaturah, ne uničuje barv in nežnih vlaken. 
Izdelek se lahko uporablja kot predpriprava odstranjevanja madežev, za ovratnike, manšete 
srajc  itn.

Pakiranje: 5 kg

0       7    14

pH 8,8 nadzorovano

0       7    14

pH 8,2 nadzorovano

0       7    14

pH 8,7 ne

nadzorovano

0       7    14

pH 7
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PRALNICA PERILA - manjše pralnice - čistila
TEXAL
Pralni prašek, s kontrolirano peno, vsebuje belilna sredstva, s prijetnim vonjem, za 
strojno pranje perila. 

Pakiranje: 8 kg

NOVA LAVATRICE
Atomiziran pralni prašek za strojno pranje s kontrolirano peno, z večjo pralno 
močjo, za čiščenje trdovratne umazanije. Popolna formula omogoča odlične rezultate 
pri vseh temperaturah pranja, tudi z zelo trdo vodo.

Pakiranje:  20 kg

SUPER TEXAL
Pralni prašek za strojno pranje s kontrolirano peno, z večjo pralno močjo za čiščenje 
trdovratne umazanije. Formula z belilnimi encimi omogoča odlične rezultate tudi ob 
nizkih temperaturah.

Pakiranje:  20 kg

ONDA BIANCA
Atomiziran pralni prašek za strojno pranje s kontrolirano peno, z večjo pralno 
močjo, za čiščenje trdovratne umazanije. Popolna formula omogoča odlične rezultate 
pri vseh temperaturah pranja, tudi z zelo trdo vodo.

Pakiranje: 2,7 kg

0       7    14

n.p. nadzorovano

nadzorovano

0       7    14

n.p.

nadzorovano

0       7    14

n.p.

pH <2 nadzorovano

0       7    14

n.p.
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PRALNICA PERILA - manjše pralnice -mehčalec

ECOSOFTIL
Inovativen izdelek na osnovi površinsko aktivnih snovi, pridobljenih iz hitro in 
popolnoma biorazgradljivih rastlinskih surovin. Mehčalec za ročno in strojno 
pranje perila z riževimi proteini. Vlaknom povrne elastičnost in mehkobo. Olajša 
tradicionalno likanje in likanje z likalnim valjem. Ima antistatičen učinek. Nenadomestljiv je 
za volno in občutljiva oblačila, lahko se uporablja na vseh vrstah tkanine. Po uporabi ima 
perilo vonj svežine.

Pakiranje: 5 kg

MAGIC CANDEGGIANTE
Belilo v prahu za perilo. Pobeli tkanine ne da bi jih poškodovalo.
Ohranja živost barv tudi pri pogostem pranju. Belilo je aktivno že pri 30 °C.

Pakiranje: 8 kg

SMACCHIATORI 1/2/3/4
SMACCHIATORI 1
Posebej ustvarjen za odstranjevanje: maščob, olja, čokolade, šminke, ličil, loščila za čevlje, 
smetane, masla, mastnih omak, mazil ...
SMACCHIATORI 2
Posebej ustvarjen za odstranjevanje: črnil, lepila, voska, barve, grafita ...
SMACCHIATORI 3
Posebej ustvarjen za odstranjevanje: rje, cementa, sivih sledi aluminija, zelene galice ...
SMACCHIATORI 4
Posebej ustvarjen za odstranjevanje: krvi, mleka, majoneze, jajc, omake, sladoleda, škroba, 
izločkov, sluzi, znoja, urina, bruhanja, lupinarjev …

Pakiranje: 750 ml

SOFTIL
Mehčalec za ročno in strojno pranje. Vlaknom povrne elastičnost in mehkobo. Olajša 
tradicionalno likanje in likanje z likalnim valjem. Ima antistatičen učinek. Nenadomestljiv je za 
volno in občutljiva oblačila, lahko se uporablja na vseh vrstah tkanine. Po uporabi ima perilo 
vonj svežine.

Pakiranje: 5 kg

PRALNICA PERILA -  belilo

PRALNICA PERILA - industrijske pralnice

0       7    14

pH 4,2 ne

0       7    14

pH 4,2 ne

ne

0       7    14

n.p.
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PRALNICA PERILA - industrijske pralnice
1 LAV
Močno alkalni izdelek, vsebuje kompleksante in razpršila, uporablja se izključno 
z napravami za avtomatsko doziranje, ki ustrezajo izdelku 2 LAV za mehansko 
čiščenje bombažnega, sintetičnega in mešanega perila.

Pakiranje: 20 kg

2 LAV
Tekoče koncentrirano čistilo za ročno pranje ali strojno čiščenje volnenih in nežnih 
oblačil. Idealen za kombinacijo z izdelkom 1 LAV za pranje perila iz bombaža, sintetike in 
mešane tkanine v pralnih strojih z avtomatskim doziranjem.

Pakiranje: 20 kg

3 LAV / 3 LAV OXI
3 LAV
Pomožni izdelek za pranje perila z belilnim aktivnim klorom.
Pakiranje: 25 kg

3 LAV OXI
Belilo kot pomožno sredstvo za pranje perila s stabiliziranim peroksidom. Ekološka 
formula brez klora. Za uporabo med pranjem kot dodatek običajnim čistilom. Odstrani vse 
madeže, ki jih je možno obeliti ob ohranjanju vlaken in barv.
Pakiranje: 20 kg

4 LAV
Mehčalec, pomožni izdelek za pranje perila. Vlaknom povrne elastičnost in 
mehkobo. Olajša tradicionalno likanje in likanje z likalnim valjem. Ima antistatičen učinek. 
Nenadomestljiv je za volno in delikatna oblačila, lahko se uporablja na vseh vrstah tkanine. 
Po uporabi ima perilo vonj svežine.

Pakiranje: 20 kg

0       7    14

pH >13 ne

0       7    14

pH 9,5 nadzorovano

0       7    14

pH >13 ne

0       7    14

pH <2 ne

0       7    14

pH 4,2 ne
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PRALNICA PERILA - industrijske pralnice

6 LAV
Pomožni izdelek za pranje perila. Izdelek je ustvarjen za odstranjevanje alkalnosti in 
ostankov klora po pranju ter hkrati za povrnitev mehkobe, vonja in antistatičnih lastnosti 
vsem kosom oblačil.

Pakiranje: 20 kg

5 LAV
Kisli tekoči izdelek za uporabo kot nevtralizator alkalnosti ob zadnjem izpiranju 
v pralnem stroju. Po možnosti uporabiti naprave z avtomatskim doziranjem. Vsebuje 
silikonsko emulzijo z visokimi antistatičnimi lastnostmi.

Pakiranje: 20 kg

DOzIRNI SISTEM

aktivacija formule pranja preko znakov, ki jih daje pralni stroj. Upravljajo do 20 programov pranja, vsak s 
svojim dozirnim časom in enim za zakasnitev, ki se nastavijo posebej za vsako črpalko.

Industrijski pralni stroji

smart

smart - serija P smart - serija H

0       7    14

pH 2,5 ne

0       7    14

pH 1,5 ne
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