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Produktová řada durgol

Přehled

speciální odvápňovače čistící prostředkyuniverzální odvápňovače
durgol® forte durgol® universal durgol®universal bio durgol® swiss steamer durgol® swiss espresso® durgol®milk system cleaner durgol® bathroom cleaner

Silný
odvápňovač

Rychlý
odvápňovač

Rychlý
odvápňovač

Speciální odvápňovač
pro parní trouby

Speciální odvápňovač pro
všechny typy a značky kávovarů

Speciální čistič pro
mléčné systémy

Čistič pro celou
koupelnu

durgol®washing machine
cleaner & descaler

durgol® kitchen cleaner

Speciální čistič a odvápňovač
pro pračky

Čistič pro celou
kuchyni



durgol swiss espresso

Speciální odvápňovač pro kávovary

durgol swiss espresso je speciální odvápňovač pro kávovary všech typů a značek. Je vhodný
pro plně automatické kávovary, pákové kávovary i přístroje na porcovanou kávu

• Snadné použití: 1 lahvička = 1 dokonalé odvápnění
• Bez zápachu, nezanechává žádnou pachuť
• Potravinářsky nezávadný
• Ohleduplný k životnímu prostředí
• Šetrný k součástem přístroje

Pravidelné používání speciálního přípravku
zajistí optimální kvalitu každého šálku kávy
a prodlouží životnost kávovaru
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durgol milk system cleaner

Čistič mléčných systémů

durgol milk system cleaner je určený pro kávovary všech typů a značek se
zabudovaným systémem mléka a pro externí pěniče mléka

• Důkladně odstraňuje zbytky mléka i na těžko přístupných místech
• Obsah láhve vystačí na deset použití; speciální uzávěr slouží jako odměrka
• Po opláchnutí nezanechává žádné chemické zbytky
• Bez vůní a barviv
• Biologicky odbouratelný
• Chrání materiály jako kov a plast

Při pravidelném používání (alespoň jednou za dva týdny) optimalizuje kvalitu
vašeho oblíbeného nápoje
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durgol universal

Rychlý odvápňovač

durgol universal rychle a efektivně odstraňuje vodní kámen ze všech předmětů v
domácnosti. Ideální pro varné konvice, kávovary, sprchové hlavice, sítka, baterie,
armatury atd.

• 7x rychlejší než ocet nebo kyselina citrónová
• Vynikající schopnost rozpouštění vápenatých usazenin
• Ošetřuje materiály díky účinné antikorozní ochraně
• Bez zápachu, nezanechává žádnou pachuť
• Po odvápnění a oplachování nezanechává žádné chemické zbytky
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durgol universal bio

Ekologický & rychlý odvápňovač

durgol universal bio kombinuje vynikající rychlost rozpouštění vodního kamene
s velmi dobrou biologickou odbouratelností. Vhodný pro univerzální použití

• Snadno biologicky odbouratelný (> 99,5% za 18 dní)
• 5 x rychlejší než ocet nebo kyselina citrónová
• Bez barviv, aromatických látek a konzervačních látek
• Potravinářsky nezávadný
• Chrání materiály díky účinné antikorozní ochraně
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durgol forte

Silný prostředek pro odstraňování vodního kamene

durgol forte je silným odvápňovacím činidlem, které odstraňuje obzvláště tvrdohlavé
vápenné usazeniny a výkvěty, zejména v sanitárních zařízeních a ve stavebnictví

• 20 x rychlejší než ocet nebo kyselina citrónová
• Účinně odstraňuje vápenaté a močové sedimenty
• Oblasti použití: dlaždice, desky, zahradní cesty, terasy, hliněné hrnce, jiné

nádoby, toaletní mísy a pisoáry
• Nadprůměrná kapacita -1 litr rozpustí až 135g vodního kamene
• Důležité: neobsahuje ochranu proti korozi, není vhodný pro použití s kovy
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durgol swiss steamer

8

Speciální odvápňovač pro parní trouby

durgol swiss steamer je speciální odvápňovač pro parní trouby všech značek, které mají
zásobníkový ohřívač vody s výparníkem, odpařovací misku nebo nádržkový výparník

• Snadné použití: 1 lahvička = 1 dokonalé odvápnění
• Zajišťuje optimální výsledky vašeho přístroje
• Prodlužuje životnost parní trouby a chrání použité materiály díky

speciálnímu vzoru ochrany a péče
• Bez zápachu, nezanechává žádnou pachuť
• Bezpečné potraviny; nezanechává v přístroji žádné zbytky



durgol bathroom cleaner

Čistič pro celou koupelnu

Výkonný čistič pro rychlé a důkladné čištění celé koupelny včetně jejího
příslušenství (vodovodní baterie, umyvadla, sprchové kabiny, dlaždice atd.)
Povrchy předmětů jsou tak díky unikátnímu odpuzujícímu účinku déle čisté.

• Silné působení proti usazování vodního kamene a nečistot
• Vysoká schopnost rozpouštění vápenatých usazenin: cca 40 g / litr
• Odpuzující účinek působící po značnou dobu zabrání opětovnému
hromadění nečistot

• Vynikající hygienické čištění s vůní oceánu
• Snadné použití (nastříkáte - opláchněte - hotovo)
• Biologicky odbouratelný
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durgol kitchen cleaner

Čistič pro celou kuchyni

Výkonný čistič pro rychlé a důkladné čištění celé kuchyně včetně jejího
příslušenství (sklokeramické desky, dlažba, pracovní desky, chromové povrchy,
digestoře, dřezy apod.)

• Silné působení proti mastnotě i vodnímu kameni
• Vynikající hygienické čištění s citrusovou vůní
• Bezpečný pro styk s potravinami
• Dobrá biologická rozložitelnost
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durgol washing machine cleaner & descaler

Čistič a odvápňovač praček

durgol washing machine cleaner & descaler čistí a odvápňuje vnitřní prostor pračky.
Snadno odstraňuje vodní kámen, nečistoty, zbytky pracích prostředků a zápach

• Čistí a udržuje pračku
• Rozpouští vodní kámen snadno a důkladně
• Zabraňuje růstu mikroorganismů (bakterií)
• Hygienické čištění (zbytky pracích prostředků atd.)
• Odstraňuje zápach
• Optimalizuje topný výkon a šetří náklady na energii
• Biologicky odbouratelný

Pravidelné používání čističe a odvápňovače durgol udržuje výkon a prodlužuje
životnost pračky.
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Výrobce:

Düring AG
Brunnenwiesenstrasse 14
CH-8108 Dällikon
Švýcarsko

Telefon: +41 44 847 27 47
E-mail: info@dueringag.ch

Dovozce:

All Experience s.r.o.
Ke Kablu 289/7
102 00 Praha 10
Česká republika

Telefon: +420 722 008 008
E-mail: info@durgol.cz

www.durgol.cz

Prodejce:


