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Екологични и безопасни почистващи препарати * ценова листа
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Наименование
на препарата

Описание и предназначение на препарата

PIP (BAC)

ПРОБИОТИЦИ (БАКТЕРИИ) ЗА ПОЧИСТВАНЕ

PIP Allergy Free

пробиотичен спрей за
предотвратяване на
алергични проблеми,
причинени от прахови
микроорганизми
(акари)

2

3

Многофункционален почистващ препарат обогатен с
PIP Sanitary
Cleaner пробиотичен пробиотични бактерии, силно концентриран с дълготраен

5

200 ml

29.70

12

бутилка

1L

23.52

18

туба

5L

105.84

4

PIP Ecocleaner

Препарат съчетал съвременни детергенти с паралелното
действие на пробиотици. Отстранява всички видове
замърсявания. Елиминира неприятните миризми. Почиства
дълбочинно, има дълготраен ефект. Подходящ за почистване
на всички видове подове, бани и WC. Създава и поддържа
здравословна микрофлора. Премахва неприятните миризми.
Безвреден и безопасен за всички повърхности и хората.
Разреждане: 2–10%, в зависимост от степента на
замърсяване (2 % = 20 ml в 1 L топла вода)

бутилка

1L

9.54

18

туба

5L

32.88

4

8.58

15

85.80

4

7.20

15

PIP Dish Soap

Пробиотичен препарат за измиване на съдове, разработен на
пробиотичен гел /веро базата на иновативни открития. Почиства дълбочинно и
за домакински съдове и щателно, създава безвредна и безопасна микрофлора, като
намалява риска от развитие и разпространение на патогенна
чинии, концентрат
флора по измитите съдове и прибори. Нежен към кожата на
ръцете и не предизвиква алергии. Концентрат.

бутилка 400 ml

PIP Shower Gel

бутилка 400 ml

Гел обогатен с пробиотични бактерии, с висока измиваща
способност и дълготрайна микробиологична защита върху
кожата и косата. Не образува обилна пяна. Хипоалергичен,
много нежен към кожата, подходящ за често прилагане.
Концентрат.

туба

PIP Hand Probio
Gel пробиотичен

Пробиотичен гел с антибактериално, противогъбично и
бутилка
ограничено противовирусно действие. Създава върху кожата
на ръцете здравословна микрофлора, не изисква употребата на
вода. Готов за употреба.

PiP Shoe odour

Препарат обогатен с безопасни пробиотични бактерии.
Създава антибактериална среда, предпазва от развитието на
бактерии и гъбички. Поддържа обувките свежи и не допуска
развитието на миризми. Осигурява 24-часова защита на
обувките и краката. Предотвратява изпотяването и запазва
краката сухи. Може да се прилага върху абсолютно всички
видове обувки. Екологичен и напълно безопасен за кожата на
краката и обувките продукт. Готов за употреба.

почистващ гел за ръце

7

спрей

ефект върху замърсяванията. Почиства и обезмирисява бързо
и щателно, създава и поддържа здравословна
микробиологична среда, като в повечето случаи прави
дезинфекцията излишна. Безопасен за всички миещи се
повърности, кожата и облеклото, премахва неприятните
миризми. С приятен аромат, биоразградим.
Разреждане: 1-5% (1% =10 ml в 1 L топла вода).

пробиотичен гел за
нежно измиване на
тяло и коса

6

Обем Цена в Брой в
лева с кашон
ДДС

препарат за всички
видове силно
замърсени подове,
интериорни и
санитарни
повърхности.Премахва
неприятните миризми.
Концентрат
универсален
пробиотичен препарат
за безопасно и
ефективно почистване
на всички повърхности
в дома, офиса и
обществени заведения

4

Силно ефективен препарат подобряващ качеството на живот
на страдащите от алергии ( алергична астма, хрема,
конюнктивит и дерматит). Патентованата формула от от
напълно безвредни пробиотици стабилизира окръжаващата ви
среда, като напълно отстранява праховите микроорганизми от
всички видове текстилни изделия, като матраци, завивки,
одеяла, възглавници, мека мебел, столове, завеси и дрехи.
Готов за употреба.

Опаковка

пробиотичен препарат
за премахване на
неприятната миризма
от обувките

пулв.

5L

30 ml

3.00

200 ml

4.92

20

PIP (BAC)
8

BAC power

концентриран
бактериален препарат
за обработка на
септични резервоари,
отходни ями,
отводнителни тръби,
маслоуловители
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BAC Unblocking
бактериален препарат
за отпушване на
канали
ZYMBIOSE

10

Ензими течни

мощен препарат за
основно и ефективно
почистване на всички
видове повърхности,
кухненско оборудване,
филтри, ширмове,
подове, фуги и др.

БИОЦИД
11

Икономик Анти
Мухъл

ECONOMIC

Glass
за стъкла и огледала

14

Glasses
за очила

кутия

500 gr

27.54

-----

За отпушване и основно почистване на канализационни тръби бутилка
(шахти) в битови и обществени сгради. Разгражда
наслагванията и обезмирисява. Концентрат.
Разреждане: 50-100 ml в до 1 L вода.

1L

29.76

18

23.76

18

ЕНЗИМИ
Силно концентриран, изключително мощен и ефективен
бутилка
1L
почистващ препарат за кухненско оборудване, филтри,
ширмове, климатици, техн.оборудване, подове, фуги и
бутилка 500 ml
гранитогрес в хран.-вкусовата промишленост, ресторанти,
дома и офиса. Разгражда органичните замърсявания и
отстранява неприятните миризми. Разреждане: от 3 до 100
ml в 1 L топла вода t° 50°-60°С, в зависимост от повърхностите,
които се почистват и степента на замърсяване. Концентрат.
Разреждане: от 3 до 100 ml в до 1 L топла вода в
зависимост от замърсяването.

12.00

ДЕЗИНФЕКТАНТ

Биоциден препарат с бактерицидно, фунгицидно и частично
вирусоцидно (вируси с обвивка, вкл. HBV и HIV) и алгицидно
действие със следните области на приложение и разреждане:
за дезинфекция на
повърхности в здравни За дезинфекция в здравни и лечебни заведения на всякакъв
вид повърхности (стени, подове, мебели, апаратура);
и лечебни заведения,
обекти за производство За повърхности и оборудване в кухненски сектори;
За дезинфекцие на тоалетни и всички повърхности в
и търговия с храни,
санитарните помещения;
обекти с обществено
За дезинфекция на медицински и стоматологични
предназначение
инструменти след тяхното използване и преди стерилизация;
(училища, детски
Дезинфекция на транспортни средства за пренос на храни;
градини и ясли),
Дезинфекция на пране;
медицински и
Дезинфекция на водата в охлаждащи системи.
стоматологични
Разреждане: 1 -2% - експозиция минимум 5 мин.
инструменти.
(1 % = 10 ml биоцид в до 1 Lвода)
Отстранява алги /
мухъл .
За дезинфекция на щайги за плодове и картофи за семе,
Не съдържа хлор.
складови помещения; машини за изваждане, транспорт на
Концентрат.
картофи за семе; отстраняване на алги от повърхости (стени,
подове, градинска мебел ) в оранжерии и бита:
Разреждане: 4-6% - експозиция минимум 5 мин.
За отстраняване на мухъл:
Разреждане: 1 : 1 (1 L биоцид + 1 L вода)

за отстраняване на
отлагания от плесен и
мухъл върху различни
повърхности
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Намалява биохимичната потребност от кислород в
биологичната маса. Разгражда неразтворените вещества в
органичните утайки. Премахва непроятните миризми.
Ускорява разграждането на биологичните отпадъци.
Намалява обема на утайката. Контролира неприятните
миризми. Увеличава полезния обем на ямата. Съкращава броя
на изпомпванията. Реактивира излезлите от употреба
септични ями. Разреждане: първоначална дозировка:
2 пакетчета (кутийки) от 100 gr на 5 куб.м.
Поддържаща месечна доза: 1 пак./кутийка от 100 gr на 5 куб.м.

Дезинфектант
Икономик

БИОЦИД
12

ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ, ШАХТИ И КАНАЛИ

бутилка

1L

12.00

18

туба

5L

37.92

4

пулв.

500 ml

4.92

20

туба

5L

29.94

4

Безвреден и безопасен почистващ препарат за стъклени,
огледални и някои видове иноксови повърхности. Почиства и
обезмаслява, сваля статичния заряд. Без спирт, биоразградим.
Готов за употреба.

пулв.

500 ml

2.76

20

туба

5L

6.48

4

За почистване на всички видове диоптрични и слънчеви
стъкла на очила. Без спирт, антистатик, биоразградим.
Готов за употреба.

пулв.

20 ml

2.10

12

пулв.

70 ml

3.00

12

ПРОТИВ МУХЪЛ, ПЛЕСЕН И ЗЕЛЕНИ ОТЛАГАНИЯ
Биоциден препарат за отстраняване на отлагания от плесен и
мухъл върху различни повърхности (стени, тавани, плочки,
подови настилки, мебели и тъкани). За отстраняване на зелени
отлагания в оранжерии, плувни басейни, СПА центрове и др.
Без задушаващата миризма на хлор. Без избелващ ефект.
Дезинфекцира и унищожава спорите, и прекратява тяхното
развитие за дълго време.
Готов за употреба.
ОТДЕЛИТЕЛИ (ОБЕЗМАСЛИТЕЛИ)
НА ВОДНА ОСНОВА

15

Screen Cleaner

Почистващ спрей за монитори, TFT дисплеи, ТV екрани и
копирни апарати. Антистатик. Биоразградим. Не съдържа
спирт. Готов за употреба.

пулв.

200 ml

4.20

20

Home Office Hotel

Почиства и обезмаслява бързо и качествено всички видове
повърхности (дърво, пластмаса, кожа, стъклокерамика, метал,
офис техника). Подходящ за почистване на климатици,
хладилници и хладилни витрини, премахва никотинови
наслагвания. Антистатик. Безопасен за всички повърхности и
за кожата на ръцете. Готов за употреба.

пулв.

500 ml

4.20

20

туба

5L

19.98

4

бутилка

1L

4.38

18

туба

5L

14.10

4

туба

5L

15.12

4

бутилка

1L

10.56

18

туба

5L

34.32

4

Перфектно отстранява петна с органичен произход от
всякакъв вид текстил. Безвреден за тъканите. Нанесете,
разтъркайте и изперете или отстранете със суха кърпа.
Готов за употреба.

пулв.

200 ml

3.90

20

Концентриран препарат за ръчно почистване и пране на
килими, мокети и дамаски.
За да отстраните петна, нанесете от концентрата,
след което използвайте разреждане 1:8 или 1:10.

бутилка

1L

8.64

18

туба

5L

33.66

4

Концентриран препарат за машинно почистване и пране на
килими, мокети и дамаски.
За да отстраните петна, нанесете от концентрата,
след което използвайте разреждане 1:8 или 1:10

бутилка

1L

9.12

18

туба

5L

35.64

4

пулв.

500 ml

4.50

20

туба

5L

31.02

4

1L

14.40

18

5L

48.00

4

бутилка

1L

15.00

18

туба

5L

54.00

4

пулв.

500 ml

4.32

20

туба

5L

32.76

4

за монитори
16

за всички повърхности
в дома, офиса и хотела
- обезмаслител

17

Floor ръчно
за подови настилки с
аромат на бор или
лимон

18

Floor машинно

Безопасен препарат за машинно почистване на твърди подови
настилки (теракот, ламинат, балатум, гранитогрес).
Перфектно отстранява замърсяванията. Концентрат.
Разреждане 1:200.

Kitchen G5
за почистване и

Гелообразен препарат за ефикасно почистване на фурни,
грилове, стъклокерамика, въздуховоди. Силен обезмаслител,
безопасен за оборудването, уплътненията и хората.
Биоразградим. Нанесете, изчакайте и отстранете
замърсяването. Готов за употреба.

за подови настилки с
аромат на бор или
лимон
19

обезмасляване на
кухненско оборудване

ECONOMIC
20 Spot
за отстраняване на
петна от тъкани
21

Carpet ръчно

за почистване на
килими, мокети и
дамаски
22

Carpet машинно
за почистване на
килими, мокети и
дамаски
ECONOMIC

23

24

ЗА ИНДУСТРИЯТА
ОБЕЗМАСЛИТЕЛИ НА ВОДНА ОСНОВА

Почиства и обезмаслява повърхности в климатични инсталаза почистване на клим. ции, автосервизи, ресторанти и домакинства - хладилни
витрини , скари, фритюрници, абсорбатори, шкафове.
инсталации,
Безопасен за алуминий, PVC и уплътнения. Премахва петна по
повърхности в
текстил. Отделя и най-упоритите замърсявания, като оставя
автосервизи,
свеж и приятен аромат. Готов за употреба.
ресторанти и др.

Industrial

Препарат за почистване и обезмасляване на техническо
бутилка
оборудване и елементи. Подходящ за многократно използване
във вибрационни вани. Биоразградим и напълно безопасен за
туба
почистваните повърхности и уплътнения.
Концентрат. Позволява разреждане до 1:10

Industrial G5

Почиства и обезмаслява щателно. Гелообразната му струкура
го прави подходящ за почистване и на вертикални
гелообразен
повърхности. Безопасен за оборудванията и уплътненията.
обезмаслител за
техническо оборудване Готов за употреба.
ACID

26

ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ, ДАМАСКИ И МОКЕТИ

Обезмаслител

индустриален
обезмаслител

25

Безопасен препарат за ръчно почистване на твърди подови
настилки (теракот, ламинат, балатум, гранитогрес).
Перфектно отстранява замърсяванията. Концентрат.
Разреждане 1:200.

Acid
за почистване на
варовик от керамика и
санитарна арматура в
санитарни помещения
и техн. оборудване

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВАРОВИК
ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Перфектно отстранява варовик от санитарен фаянс и метални
повърхности. След почистване крановете остават бляскави и
по-бавно се натрупват варовикови отлагания.
След нанасяне изчакайте малко, разтъркайте и изплакнете
или отстранете с кърпа.
Готов за употреба.

27

Acid SUPER

силко концентриран,
за отстраняване на
варовик от душ кабини,
метални повърхности,
охладителни системи и
техническо оборудване
28 WC Gel
Почиства и
дезинфектира тоалетни
придава блясък и свеж
аромат

Препарат с гелообразна структура за отстраняване на
варовикови отлагания в бани - душ кабини, санитарен фаянс,
WC, санитарна арматура и техническо оборудване. За
почистване и промиване на затворени системи, като
климатични инсталации, отоплителни и охладителни системи,
автомобилни радиатори и други. Не поврежда почисваните
повърхности и уплътнения. Концентрат.
Силно концентриран препарат предназначен специално за
почистване и дезинфекциране на тоалетни чинии.
Има изключителна почистваща сила. Моментално разтваря и
най-упоритите замърсявания. Премахва напълно
варовиковите отлагания, като перфектно хигиенизира
тоалетната чиния и ставя след себе си свеж и траен аромат.
Придава блясък на почистената повърхност.

пулв.

500 ml

5.46

20

туба

5L

43.62

4

4.98

-

бутилка 700 ml

УНИВЕРСАЛЕН НА АМОНЯЧНА ОСНОВА
29

Amoniacal
Амонячен
почистващ препарат,
концентрат

ECONOMIC / PIP
30 Cat & Dog
за отстраняване на
замърсявания от
домашни любимци
31

32

Neo Clor

4

пулв.

500 ml

4.50

20

бутилка

1L

15.96

18

туба

5L

68.16

4

4.80

20

Пробиотичен шампоан за измиване на козината на домашните бутилка 200 ml
любимци, с антибактериални и противогъбични свойства деликатна грижа за красива и здрава козина. Подходящ за
всички породи кучета и котки. Намалява количеството на
нежеланите микроорганизми върху кожата и козината на
животното, спомага за облекчаване на кожните проблеми,
като възпаление, причинено от микроорганизми, бактериални
и гъбични фактори, себореен дерматит. Πpидaвa лъcĸaвинa нa
ĸoзинaтa, нocи cвeжecт и пpeмaxвa нeпpиятния миpиc.
Хипоалергичен, с приятен аромат. Концентрат.
ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ИСПАНИЯ
3L

14.40

4

Neo Clor Color

Придава мекота на тъканите, с много приятен аромат * 42
пранета

бутилка
42 дози

3L

14.40

4

Neo Clor Higiene

Гел за пране за цялото семейство, за всички видове тъкани.
Придава мекота на тъканите, с много приятен аромат * за 42
пранета

бутилка
42 дози

3L

14.40

4

Gerso plus Aqua Marina
бутилка
Омекотител за ръчно и машинно пране, с лек и траен аромат и 27 дози
по-лесно гладене * за 27 пранета

2L

6.48

8

Гел за пране за цялото
семейство
36

24.00

Гел за пране с марсилски сапун.
бутилка
За всички видове тъкани. Придава мекота на тъканите, с много 42 дози
приятен аромат * за 42 пранета

Гел за цветно пране.
35

5L

Neo Clor Marsella
Гел за пране с
марсилски сапун

34

Перфектно почиства и обезмирисява повърхности замърсени
от домашни любимци. Безвреден за животните, хората и
повърхностите. Нанесете, изчакайте малко и отстранете с
хартиена или друга кърпа. Готов за употреба.

Многофункционален почистващ препарат, обогатен с
безопасни пробиотични бактерии за почистване на всички
Пробитичен препарат повърхности - подове, килими, дамаски, кучешки и котешки
легла, котешка тоалетна, транспортни чанти, кафези на птици
за почистване след
проблеми създадени от и гризачи, замърсени от екскрементите на домашни любимци
и за цялостно почистване на твърди подови настилки.
домашни любимци
Разгражда и премахва неприятните миризми.Създава стабилна и здравословна микробиологична среда. Концентрат.

PiP Pet Shampoo

туба

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

PiP Ecocleaner for
Pets

пробиотичен шампоан
за измиване на
домашни любимци
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Предназначен специално за употреба върху всички
повърхности в бани, тоалетни, кухни и други. Премахва
варовик. Почиства мозайка, фаянс, камък, керамика,
гранитогрес и др. Силно концентриран.
За почистване на стъклени и иноксови повърхности – няколко
капки от препарата в литър вода.

Gerso plus
Aqua Marina
Омекотител
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