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Professional care for your home



To  najlepšie pre vaše domáce spotrebiče

Poslanie  Care + Protect zhŕňa samotný názov a 
slogan. Profesionálne  výrobky pre starostlivosť, 
údržbu a ochranu vášho domova a spotrebičov.

Pravidelná  údržba vašich domácich spotrebičov je 
zásadná a len pomocou profesionálnych  produktov 
môžete predĺžiť ich životnosť a zabezpečiť dlhodobú 
účinnosť.

Vďaka  skúsenosti Candy Group, ktorá sa vždy 
zameriavala na výrobu domácich  spotrebičov a ktorej 
súčasťou je Care + Protect, bola vyvinutá kompletná  
škála produktov, ktoré prinášajú vynikajúce výsledky.

Skúsenosti,  profesionalita a neustále vyhľadávanie 
inovácií robia Care + Protect vysoko  špecializovaným 
sortimentom, ktorý odporúčajú najväčší výrobcovia 
domácich  spotrebičov.



V okienku „Vedeli ste, že...“ nájdete v každej časti rady a  odporúčania od našich 
technikov, ktorí sú špecialistami na domáce spotrebiče  a vždy vedia, ako sa o ne starať 
čo najlepšie. 

Ak sa  chcete dozvedieť viac o našich jednotlivých výrobkoch a získať z nich čo  najviac, pozrite si naše videá 
na našom kanáli Care + Protect na YouTube.

Tento  katalóg je rozdelený do 6 častí, ktoré vám pomôžu ľahko nájsť produkty určené  pre každú kategóriu 
domácich spotrebičov.

PRANIE

VYSÁVANIE

ŽEHLENIE

VARENIE

CHLADENIE

KÁVA

Navyše tu  vždy chceme byť pre našich zákazníkov a ponúknuť im sortiment, ktorý 
vyhovuje  ich potrebám. V políčku  „Len pre vás“ nájdete to, čo majú zákazníci na našich 
výrobkoch najradšej,  skutočné výhody, ktoré zjednodušujú život v domácnosti.

Le
n pre  vás

Ve
deli  ste, že...
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Pranie

Široká  škála príslušenstva, odstraňovačov vodného kameňa, dezinfekčných 
prostriedkov  a vôní pre práčky, umývačky riadu a sušičky.
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3 v 1 Prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa - Odmasťovač - Dezinfekčný čistiaci prostriedok Magnetický  odstraňovač vodného kameňa

Starostlivosť  a údržba

CDP1012 35601768 EAN 8016361934573 12 vreciek x50gr

CDP1004 35601769 EAN 8016361934580 4 vrecká x50gr

3 V 1 ODSTRAŇOVAČ  VODNÉHO 
KAMEŇA - ODMASŤOVAČ - 
DEZINFEKČNÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK
Efektívne  kombinuje odstraňovanie vodného 
kameňa, odmasťovanie a dezinfekciu do jedného  
výrobku. Odstraňuje  nánosy vodného kameňa, 
hlboko čistí a odstraňuje plesne a zápachy, čím  
predlžuje životnosť spotrebiča a znižuje spotrebu 
energie.
Odporúčame  ošetrenie každý mesiac.
K  dispozícii v dvoch veľkostiach balenia s 12 alebo 4 
vreckami na jedno  použitie.

Praktický  a efektívny výrobok,  
ideálne riešenie na ochranu  

a udržanie hygieny vašich  spotrebičov.

Odstraňuje  
vodný 
kameň

Odmasťuje  a 
odstraňuje 
zápach

Predlžuje  
životnosť 
spotrebiča

V práčke V umývačke  riadu

•	 	Vodný		kameň	tvorí	voda	s	vysokým	obsahom	vápnika,	horčíka	
a ďalších minerálov,  ktoré už od prvého dňa používania 
tvoria usadeniny na ohrevných telesách a  vnútorných 
častiach spotrebiča.

•	 Nánosy		spôsobujú	prehriatie	ohrevného	telesa,	čo	ovplyvňuje	
bežnú prevádzku. Odstránenie  usadenín vodného kameňa 
pomáha udržiavať nízku spotrebu a vysoký výkon  
spotrebiča a predlžuje jeho životnosť. Odporúčame  
odstraňovanie vodného kameňa každý mesiac.

Ve
deli  ste, že...

Odstraňuje  zápach,  
mastnotu a plesne,  

ktoré sa skrývajú v najvnútornejších 
častiach  spotrebiča.

Znížená  spotreba energie.

Starostlivosť  a hygiena  
pre celú rodinu.

Nalejte  vrecko priamo do bubna 
a spusťte prázdny cyklus (bez 
bielizne) pri maximálnej  teplote 
bez predpierania.

Nalejte  polovicu vrecka do 
spodnej časti umývačky riadu 
a druhú polovicu do dávkovača  
čistiaceho prostriedku a spusťte 
prázdny cyklus (bez riadu) pri 
maximálnej  teplote bez prvotného 
oplachovania.

WMD1001W 35601927 EAN 8016361957794

MAGNETICKÝ  ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO 
KAMEŇA
Od prvého  dňa používania pomáha predchádzať 
tvorbe škodlivého vodného kameňa, udržiavať  
ohrievacie články čistejšími a predlžovať životnosť 
spotrebiča. Zmäkčuje  tvrdú vodu, čo vedie k zníženiu 
spotreby energie i čistiacich prostriedkov a  zlepšuje 
výkon prania.

Zabraňuje  
tvorbe 
vodného 
kameňa

Znižuje  
spotrebu 
energie

Predlžuje  
životnosť 
spotrebiča

Nainštalujte  magnetický 
odstraňovač vodného  

kameňa medzi kohútik 
vodovodného potrubia Výkonné  magnety

•	 Magnetický		odstraňovač vodného kameňa zabraňuje 
vytváraniu vodného kameňa na vnútorných  častiach 
spotrebiča.

•	 Využíva	 silné magnetické pole, ktoré núti vodu prúdiť 
určitým	spôsobom,	pričom	sa		rozkladajú	molekuly	tvrdých	
solí a premieňajú kalcit na aragonit, ktorý sa  neusádza a prúd 
vody ho zo spotrebiča ľahko vytiahne von.

•	 Použitie	magnetického	odstraňovača	vodného	kameňa	sa	
odporúča  pre oblasti s veľmi tvrdou vodou.

 Jeho  použitie zaručuje, že ohrievacie články a vnútorné časti 
sú chránené od  prvého dňa, zachovávajú si výkon a nízku 
spotrebu.

Prevencia 
od prvého  

dňa

Odporúčaná  
starostlivosť

Bielizeň  bude mäkšia  
a tkaniny budú chránené.

Riady budú  čistejšie a jasnejšie.

Znížená  spotreba energie.

Inštalácia  je rýchla a jednoduchá.

Úplne  bezpečný  
pre životné prostredie.

Pre práčky Pre  umývačky riadu

Le

n pre  vás

Le

n pre  vás

Ve
deli  ste, že...
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Dezinfekčný  čistiaci prostriedok v tabletách pre práčky a umývačky riadu SÚPRAVA  STAROSTLIVOSTI O PRÁČKU A UMÝVAČKU RIADU

CDT1006 35601789 EAN 8016361935419  6 TABLIET  x 20 g

CDT2006 35601799 EAN 8016361938847  6 TABLIET  x 20 g

DEZINFEKČNÝ  PROSTRIEDOK V TABLETÁCH PRE 
PRÁČKY
Tablety  boli vyvinuté na hlboké čistenie vnútorných 
častí práčky (potrubie, bubon,  tesnenia, sklenené dvere...). 
Hygienicky  čistí, odmasťuje a odstraňuje zvyšky pracích 
práškov a avivážnych  prostriedkov.
Príjemná  vôňa levandule.
Uzatvárateľné  obaly na udržanie kvality tabliet. 
Odporúčame  ošetrenie každý mesiac.

DEZINFEKČNÝ  ČISTIACI PROSTRIEDOK V 
TABLETÁCH PRE UMÝVAČKY RIADU
Ideálny na  hlboké čistenie filtra a všetkých vnútorných častí 
umývačky riadu (potrubia,  vanička, striekacie ramená...).
Odmasťuje,  dezinfikuje a odstraňujte zvyšky z umývania. 
Čerstvá  citrónová vôňa.  
Uzatvárateľné  obaly na udržanie kvality tabliet. 
Odporúčame  ošetrenie každý mesiac.

Odstraňuje  
zvyšky 
pracích a 
čistiacich 
prostriedkov

Odmasťuje  
a odstraňuje 
zvyšky z 
umývania

Hygienicky  
čistí a 
odstraňuje 
zápach

Hygienicky  
čistí a 
odstraňuje 
zápach

Bezpečný 
na dotyk - 
Ochranný fóliový 
obal rozpustný 
vo vode

Bezpečný 
na dotyk - 
Ochranný 
fóliový obal 
rozpustný 
vo vode

Časom môžu  zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov spôsobiť špinavé usadeniny 
aj na  tesneniach a na najskrytejších miestach. Enzýmové  zloženie zabezpečuje 
hlboké čistenie práčky.

Ve
deli  ste, že...

Ve
deli  ste, že...

SÚPRAVA STAROSTLIVOSTI O UMÝVAČKU RIADU
Súprava  zaisťuje hlboké čistenie filtra a všetkých vnútorných častí 
umývačky riadu a  rozšírenú ochranu pred vodným kameňom, 
čím znižuje spotrebu energie a  predlžuje životnosť spotrebiča. 
Obsahuje 1  magnetický odstraňovač vodného kameňa, 1 
mesačné práškové ošetrenie proti  vodnému kameňu 3 v 1 a 6 
dezinfekčných čistiacich tabliet.
Vyberte si túto súpravu a ušetrite.

SÚPRAVA  STAROSTLIVOSTI O PRÁČKU
Súprava zaisťuje hlboké čistenie bubna, potrubia, plastových  tesnení 
a všetkých vnútorných častí práčky a rozšírenú ochranu pred vodným  
kameňom, čím znižuje spotrebu energie a predlžuje životnosť 
spotrebiča.
Obsahuje 1  magnetický odstraňovač vodného kameňa, 1 mesačné 
práškové ošetrenie proti  vodnému kameňu 3 v 1 a 6 dezinfekčných 
čistiacich tabliet.
Vyberte si túto súpravu a ušetrite.

WMD1010-K 35602105  EAN 8016361975774 

WMD1020-K 35602104  EAN 8016361975767 

WMD1002-K  35602103 EAN 8016361975750

SÚPRAVA NA  ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO 
KAMEŇA PRE PRÁČKY A UMÝVAČKY RIADU
Súprava  zabezpečuje predĺženú ochranu pred vodným kameňom, 
znižuje spotrebu energie a  predlžuje životnosť vašej práčky a 
umývačky riadu. Obsahuje 1  magnetický odstraňovač vodného 
kameňa a 2 mesačné práškové ošetrenie proti  vodnému kameňu 
3 v 1.
Vyberte si túto súpravu a ušetrite.

Zabraňuje 
tvorbe 
vodného 
kameňa

Zabraňuje 
tvorbe 
vodného 
kameňa

Znižuje  
spotrebu 
energie

Hygienicky  
čistí a 
neutralizuje 
zápach

Predlžuje  
životnosť 
spotrebiča

Odmasťuje  
a odstraňuje 
zvyšky z 
umývania

Maximálna  
účinnosť pri 

60 °C

Ideálny na  
dezinfekciu  

bubna po praní 
kobercov plných 
prachu a chlpov 

domácich   
miláčikov.

Ideálny  pre 
bezpečnosť 

celej rodiny a na 
umývanie aj tých 

najmenších riadov. 

Le
n pre  vás

Le
n pre  vás

Starostlivosť  a údržba

Zvyšky z  umývania znižujú výkon umývačky, najmä v blízkosti filtra. Každomesačné  
použitie profesionálneho dezinfekčného čistiaceho prostriedku poskytuje  hlboké 
čistenie všetkých vnútorných častí spotrebiča.

Zabraňuje 
tvorbe 
vodného 
kameňa

Hygienicky  
čistí a 
neutralizuje 
zápach

Odmasťuje  
a odstraňuje 
zvyšky z 
umývania

Maximálna  
účinnosť pri 

60 °C

X1

X1

X2

FOR FREE

FOR FREE

FOR FREE
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Parfum na  bielizeň Parfum na  bielizeň

LPL1003F 35602037 EAN 8016361971103 100ml 

LPL1002M 35602036 EAN 8016361971097 100ml 

LPL1001B 35602035 EAN 8016361971080 100ml 

100%-NÁ  ČISTÁ ESENCIA KONCENTROVANÝ 
PARFUM NA BIELIZEŇ
Vonné  látky sa viažu na vlákna a dodávajú látke jednoduchý 
dotyk štýlu. Vhodná pre  všetky typy látok, farieb a umývacích 
programov. Vhodná aj pre športové oblečenie. Vďaka  
špeciálnemu aktívnemu zloženiu si oblečenie zachováva vôňu 
až 5 týždňov.
Intenzívna  vôňa aj po sušení v sušičke.
Nevytvára  škvrny.

Počiatočné  náznaky borovicového ihličia prepuknú do kvetinovej vône 
cyklámenov. Kvetinové  srdce vône sa skladá tónov z levandule, karafiátu a 
pelargónie. Drevitá  záverečná vôňa je intenzívna vďaka cédrovému drevu a 
energickej kombinácii  kumarínu a jantáru.

Intenzívne  a energické tóny neroli a pomaranča sú predvojom intenzívneho 
kvetinového  tela, ktoré spája náznaky májovej ruže so zamatovými zelenými 
tónmi  pelargónie. Drevitá záverečná vôňa je zložená z náznakov boisée a 
osladená  teplom vanilky a kumarínu. Stálosť je  zachovaná vďaka bielemu 
machu.

Čerstvé a  šumivé náznaky sladkého pomaranča sa spájajú s opojnou vôňou 
púdru, ktorá  prechádza je prítomná od začiatku do konca. Vôňa,  ktorá vydáva 
výbušnú energiu. Florentský  kosatec a kumarín dodávajú kombinácii teplo a 
stálosť.

Vhodná 
pre  všetky 
typy látok a 
umývacích 
programov

Dlhotrvajúca 
aktívna 
receptúra

Dlhotrvajúca  
vôňa po 
sušení v 
sušičke

Pred  spustením vybraného umývacieho programu nalejte vôňu do zásobníka na aviváž:
1 vrchnák  (5 ml) pre jemnú vôňu
2 vrchnáky  (10 ml) pre intenzívnu vôňu

Parfumy na  bielizeň

• Vôňa  pozostáva zo 100% koncentrovaného parfumu, ktorý zaisťuje 
vyššiu intenzitu v  porovnaní s ostatnými vôňami na bielizeň na trhu s 

výrazne nižším  percentuálnym podielom parfumu (od 5 do 30 %).

• Počas  posledného plákacieho cyklu sa dokonale viaže na vlákna a 
tkaniny a  zabezpečuje dlhotrvajúcu vôňu.

• Keďže vôňa  nie je rozpustná vo vode, neodplaví sa a znovu opätovne 
sa aktivuje pri  každom kontakte s vlhkosťou. Preto je ideálna aj pre 
športové oblečenie.

Ve
deli  ste, že...

V práčke

Intenzívne  vône dodávajú  
vašej bielizni dotyk štýlu.

Parfum  zakrýva vôňu aviváže a 
pretrváva aj po sušení v sušičke.

Aktívna,  dlhotrvajúca vôňa.

Le
n pre  vás

2x5ml=10ml5ml
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Čistiace  prostriedky na umývanie riadu Starostlivosť o umývačku riadu

LDT2030 35602032 EAN 8016361971059 30 TABLIET  x 18 g

LDP2001 35602033 EAN 8016361971066 1Kg

Obrázok je  orientačný Výrobok je  k dispozícii od decembra.

VŠETKO V  JEDNOM
ČISTIACI  PROSTRIEDOK V TABLETÁCH PRE 
UMÝVAČKY RIADU
Profesionálna  receptúra   zaručuje každodenné dokonalé 
výsledky umývania a vďaka svojej  odmasťovacej sile je 
účinná pri všetkých aj najťažšie odstrániteľných druhoch  
nečistôt.
Nepretržité používanie tabliet chráni sklo a nerezovú oceľ a  
udržuje riady žiarivo čisté, pretože zabraňuje vzniku pruhov a 
škvŕn na  povrchu. Tablety  neutralizujú nepríjemný zápach a 
uvoľňujú čerstvú citrónovú vôňu.

VIACNÁSOBNÝ  ÚČINOK
• Čistiaci  prostriedok
• Odmasťovač
• Soľ
• Leštiaci  prostriedok
• Chráni krištáľ

PRÁŠOK NA  UMÝVANIE RIADU
Profesionálna  receptúra obohatená aktivovaným 
kyslíkom je účinná pri všetkých najťažšie  
odstrániteľných druhoch nečistôt, a to aj pri nízkych 
teplotách. Zaručuje dokonalé výsledky umývania každý 
deň a hĺbkové  čistenie pre všetky typy riadu. Neutralizuje  
nepríjemný zápach a uvoľňuje čerstvú citrónovú vôňu.

Účinnosť  bola 
testovaná 
na 11 
najsilnejších 
nečistotách

Profesionálna  
receptúra s 
aktivovaným 
kyslíkom

Dodatočný 
lesk

Odstraňuje  
nepríjemný 
zápach

Výnimočný  
jas bez 
pruhov

Účinnosť  bola 
testovaná 
na 11 
najsilnejších 
nečistotách

Chráni  pred 
škvrnami a 
pruhmi

Citrusové  
esenciálne 
oleje

Vo vode  
rozpustný 
film

Dokonalé  
výsledky 
umývania

Pomáha  
rýchlejšie 
vyschnúť 

Dlhotrvajúca  
vôňa

Esenciálne   
oleje uvoľňujú 
príjemnú vôňu  

bez kontaminácie 
riadov.

Le
n pre  vás

DEZODORANT  PRE UMÝVAČKU RIADU
Uvoľňuje  príjemnú citrusovú vôňu pri každom umývaní vďaka 
EVA, netoxickému  termoplastickému materiálu napustenému 
v éterických olejoch.
Dve dlhotrvajúce a prírodné vône: limetka a červený 
pomaranč. Vďaka  praktickému háku sa dá ľahko namontovať 
priamo na horný stojan umývačky  riadu. Účinnosť  až 100 
umývaní.

LDR2001 35602034 EAN 8016361971073 500ml

CPO2002 35601775 EAN 8016361935273

LDT2040-K 35602106  EAN 8016361975781

LEŠTIACI  PROSTRIEDOK PRE UMÝVAČKY RIADU
Zabezpečuje  dodatočný lesk pre poháre a riad.
Chráni  pred škvrnami a pruhmi a pomáha rýchlejšie vyschnúť.

Dokonalé  
výsledky 
umývania a 
dodatočný 
lesk

Odstraňuje  
nepríjemný 
zápach

Odstraňuje  
vodný 
kameň

SÚPRAVA NA UMÝVANIE A STARTOSTLIVOSŤ O 
UMÝVAČKU RIADU
Súprava  obsahuje 30 tabliet čistiaceho prostriedku VŠETKO V  
JEDNOM a 500 ml leštiaceho  prostriedku, ktoré zaručujú dokonalé 
výsledky umývania, a to aj pri tej  najťažšie odstrániteľnej nečistote. 
Dodávajú riadom a tanierom dodatočný lesk. 2  deodoranty dodávajú 
príjemnú vôňu. Mesačné  ošetrenie práškom na odstránenie 
vodného kameňa 3 v 1 chráni pred vodným  kameňom, znižuje 
spotrebu energie a optimalizuje výsledky umývania.
Vyberte si túto súpravu a ušetrite.

X4

Čistiace  prostriedky a starostlivosť o umývačky riadu

Testovaný  na 11 najsilnejších nečistotách, ako je čaj, červené víno a  
paradajková omáčka, s lepšími výsledkami ako bežnejšie výrobky predávané 
v obchodoch.

Ve
deli  ste, že...

V umývačke  riadu

Dokonalé   
výsledky  

umývania, dokonca 
aj pri najťažšie 
odstrániteľnej 

nečistote.
Le

n pre  vás
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Skladacia  súprava Skladacia  súprava

• Rýchle  odstreďovacie cykly vyžadujú, aby bola sušička 
umiestnená dokonale bezpečne a  stabilne nad práčkou.

• Bezpečnostný  pás spolu s držiakom na stenu sú ideálnym 
riešením, ktoré umožňuje inštaláciu  obidvoch spotrebičov 
na seba bez toho, aby ste museli vyvŕtať otvor do hornej  
časti práčky.

Mimoriadne  stabilná  
a bezpečná.

Rýchla a jednoduchá inštalácia.

Posuvná  polica je užitočná pri 
nakladaní a vykladaní bielizne.

 Posuvná  polica je užitočná  
na skladanie bielizne  

pri vyprázdňovaní sušičky.

WSK1110U 35602039 EAN 8016361971127 

UNIVERZÁLNA  SKLADACIA SÚPRAVA S 
POSUVNOU POLICOU
Vďaka  upevňovaciemu pásu a držiaku na stenu umožňuje 
univerzálna skladacia súprava  bezpečnú a dokonale stabilnú 
polohu sušičky nad práčkou, čím ušetrí užitočný  priestor 
v domácnosti. Praktická  posuvná polica s bezpečnostým 
dorazom a systémom proti prevráteniu udrží až 12  kg a 
uľahčuje nakladanie a vykladanie. Je tiež  vhodná na skladanie 
bielizne pri vyprázdňovaní sušičky.
Súprava je  vhodná pre všetky spotrebiče štandardnej 
veľkosti (s hĺbkou od 47 cm do 62 cm), a to  aj so zaoblenou 
prednou časťou. Je to  univerzálne riešenie, ktoré umožňuje 
ukladať na seba spotrebiče od rôznych  výrobcov.

Rýchla a 
jednoduchá 
inštalácia

Vhodná pre 
všetky prístroje 
štandardnej 
veľkosti, 
dokonca aj 
so  zaoblenou 
prednou časťou

Bezpečná,  
odolná a 
stabilná aj 
počas cyklov 
odstreďovania

ŠETRÍ MIESTO

Uloženie  sušičky nad práčku 
je ideálnym riešením na 
ušetrenie užitočného 
priestoru v  domácnosti.

MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ

Súprava  obsahuje 
bezpečnostný pás a 
súpravu na montáž 
na stenu, ktorá 
zaručuje  maximálnu 
bezpečnosť a stabilitu 
aj počas najrýchlejšieho 
odstreďovania.

PRED PO

60CM47-62
CM

Le
n pre  vás

Ve
deli  ste, že...

Skladacie súpravy a príslušenstvo pre sušičky
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Skladacia  súprava Kondenzačné  potrubia

WSK1101 35601864 EAN 8016361946705 

WHV1101 35601819 EAN 8016361945425 

WHV1102 35601820 EAN 8016361945432 

WSK1102 35601985 EAN 8016361960510  

SKLADACIA SÚPRAVA PRE PRÁČKY A SUŠIČKY
Umožňuje  umiestniť sušičku na práčke so štandardnou 
hĺbkou, čo vám umožní bezpečne  šetriť miesto v 
domácnosti.

KONDENZAČNÉ  POTRUBIE PRE SUŠIČKU 
Elastická  PVC hadica pre horúci vzduch pri nízkom tlaku.
Požiarna  odolnosť: samozhášavá, trieda UL94-HV.
Tepelná odolnosť: prevádzková teplota sa pohybuje 
medzi -5 °C a  +80 °C.

SKLADACIA  SÚPRAVA PRE ÚZKE PRÁČKY A 
SUŠIČKY
Umožňuje  umiestniť sušičku na úzkej práčke, čo vám umožní 
bezpečne šetriť miesto v  domácnosti.

Rýchla a 
jednoduchá 
inštalácia

Zaručená  
stabilita a 
bezpečnosť 

Vhodná 
pre  úzke 
spotrebiče

102mm - 2,5m 

106mm - 2,5m 

Rýchla a 
jednoduchá 
inštalácia

Zaručená  
stabilita a 
bezpečnosť 

Ideálna  
pre bežné 
spotrebiče

Dá sa  namontovať na všetkých 
práčkach akejkoľvek značky

Dá sa  namontovať na všetkých 
ÚZKYCH práčkach akejkoľvek 

značky

Kompatibilná   
len so sušičkami:

Kompatibilná  len s ÚZKYMI 
sušičkami:

58 cm
HĹBKA

46 cm
HĹBKA

47-60 cm
HĹBKA

40-47 cm
HĹBKA

Skladacie súpravy a príslušenstvo pre sušičky

STANDARD FLEX RESISTANT
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Prívodné  hadice na horúcu vodu Prívodné  hadice na studenú vodu

WHI1051S 35601833 EAN 8016361945562 D/C   1,5m
WHI1052S 35601834 EAN 8016361945579 D/C   2,5m
WHI1053S 35601835 EAN 8016361945586 D/C   3m 

WHI1051W 35601821 EAN 8016361945449 D/C   1,5m
WHI1052W 35601822 EAN 8016361945456 D/C   2,5m 
 

WHA1001 35601858 EAN 8016361945814  
WHI1051R 35601825 EAN 8016361945487 D/D   1,5m
WHI1052R 35601826 EAN 8016361945494 D/D   2,5m

WHI1011R 35601823 EAN 8016361945463 D/C   1,5m
WHI1012R 35601824 EAN 8016361945470 D/C   2,5m

PRÍVODNÁ  HADICA S POISTKOU AQUASTOP
Prívodná  hadica s poistkou AQUASTOP zabraňuje 
potenciálnemu vytopeniu domu kvôli  pretrhnutiu prívodnej 
hadice vody. V prípade  úniku plášť nasmeruje vodu na 
mechanický ventil, ktorý zastaví prívod vody.
Prípadná  porucha je signalizovaná červeným svetlom na 
ventile.

Certifikácie: WRAS, VDE, IMQ, EN61770
Tlak pri  roztrhnutí: 60 bar
Prevádzkový  tlak hadice: 20 bar
Prevádzkový  tlak ventilu 10 bar
Prevádzková teplota: max. 93 °C

Pomocou  3/4” (EÚ) krúžku so zariadením proti uvoľneniu 
zaručuje bezpečné pripevnenie  ku kohútiku.

Pripojenie:  180° - 90° Priame/zakrivené (S/C)

PRÍVODNÁ  HADICA NA STUDENÚ VODU
Hadica na pripojenie k vodovodnej sieti. Určená pre  studenú 
vodu pod tlakom pre práčky a umývačky riadu.

Certifikácie: WRAS
Tlak pri  roztrhnutí: 60 bar
Prevádzkový  tlak hadice: 20 bar
Prevádzková teplota: 25°C

3/4” (EÚ)  krúžok zaručuje bezpečné pripevnenie ku kohútiku.

Pripojenie:  180° - 90° Priame/zakrivené (S/C)

PRÍVODNÁ  HADICA NA HORÚCU VODU
Hadica na pripojenie k vodovodnej sieti. Určená pre  horúcu 
vodu pod tlakom pre práčky a umývačky riadu.

Tlak pri  roztrhnutí: 45 bar
Prevádzkový  tlak hadice: 10 bar
Prevádzková teplota: max. 90 °C

3/4” (EÚ)  krúžok zaručuje bezpečné pripevnenie ku kohútiku.

Pripojenie:  180° - 90° Priame/zakrivené (S/C)
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S)

PRÍVODNÁ  HADICA NA STUDENÚ VODU
Hadica na pripojenie k vodovodnej sieti. Určená pre  studenú 
vodu pod tlakom pre práčky a umývačky riadu.

Tlak pri  roztrhnutí: 60 bar
Prevádzkový  tlak hadice: 20 bar
Prevádzková teplota: 25°C

3/4” (EÚ)  krúžok zaručuje bezpečné pripevnenie ku kohútiku.

Pripojenie:  180° - 90° Priame/zakrivené (S/C)
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S)

Y KONEKTOR  PRE PRÍVODNÉ HADICE S OTOČNOU 
SPOJKOU
S 3/4”  krúžkom GAS na bezpečné pripevnenie ku kohútiku.

AQUASTOP APPROVED

WRAS
93°C

APPROVED

WRAS

Prívody a  hadice pre práčky a umývačky riadu

10x15 mm PRESSURE

45 bars
90°C

PRESSURE

60 bars
10x15 mm 25°C

10x15 mm 25°C

WHI1051 35601827 EAN 8016361945500 D/C   1,5m
WHI1052 35601828 EAN 8016361945517 D/C   2,5m 
WHI1053 35601829 EAN 8016361945524 D/C   3,5m 

WHI1001 35601830 EAN 8016361945531 D/D   1,5m
WHI1002 35601831 EAN 8016361945548 D/D   2,5m
WHI1003 35601832 EAN 8016361945555 D/D   3,5m 

3/4 EU
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Odtokové  hadice Odtokové  hadice

WHD1015E 35601852 EAN 8016361945753 D/D 19-21mm
WHD1013E 35601850 EAN 8016361945739 D/D 19-21/28mm 
WHD1017E 35601854 EAN 8016361945777 D/D 21/28-21/28mm

WHD1019* 35601856 EAN 8016361945791 D/D   1,5m
WHD1020* 35601857 EAN 8016361945807 D/D   2,5m

WHA1002 35601859 EAN 8016361945821

WHD1016E 35601853 EAN 8016361945760 D/D 19-21mm
WHD1014E 35601851 EAN 8016361945746 D/D 19-21/28mm 
WHD1018E 35601855 EAN 8016361945784 D/D 21/28-21/28mm

WHD1010* 35601847 EAN 8016361945708 D/D   1,5m 
WHD1011* 35601849 EAN 8016361945722 D/D   2,5m
WHD1012* 35601848 EAN 8016361945715 D/D   3,5m

Prívody a  hadice pre práčky a umývačky riadu

ODTOKOVÁ  HADICA 19-21 mm
Hadica je  vyrobená zo špeciálnych termoplastických polymérov a slúži 
na odvádzanie  vody, čistiacich prostriedkov a kondenzácie pri nízkom 
tlaku.
Vysoká  ohybnosť a odolnosť voči stlačeniu.

Prevádzková teplota:  90°C
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S) - 19-21 mm
Pripojenie:  180° - 90° Priame/zakrivené (S/C) - 19-21 mm
Priemer: 19x24 mm

*

PREDLŽOVACIA  ODTOKOVÁ HADICA
Predlžovacia  hadica je vyrobená zo špeciálnych termoplastických 
polymérov a má  nastaviteľnú dĺžku a zakrivenie. Ohybná a  
prispôsobiteľná všetkým inštaláciám.

Prevádzková teplota:  90°C
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S) - 19-21 mm
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S) - 19-21/28 mm
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S) - 21/28-21/28 mm
Priemer: 19x29 mm

ODTOKOVÁ  HADICA 21-21/28 mm
Hadica je  vyrobená zo špeciálnych termoplastických polymérov a slúži 
na odvádzanie  vody, čistiacich prostriedkov a kondenzácie pri nízkom 
tlaku.
Vysoká  ohybnosť a odolnosť voči stlačeniu.

Prevádzková teplota:  90°C
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S) - 21-21/28 mm
Priemer: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

ODTOKOVÁ  HADICA 21-21 mm
Hadica je  vyrobená zo špeciálnych termoplastických polymérov a slúži 
na odvádzanie  vody, čistiacich prostriedkov a kondenzácie pri nízkom 
tlaku.
Vysoká  ohybnosť a odolnosť voči stlačeniu.

Prevádzková teplota:  90°C
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S) - 21-21 mm
Priemer: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

19x24 mm RESISTANTADJUSTABLE
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WHD1004 35601841 EAN 8016361945647 D/D   1,5m 
WHD1005 35601842 EAN 8016361945654 D/D   2,5m
WHD1006 35601843 EAN 8016361945661 D/D   3,5m

WHD1001* 35601839 EAN 8016361945623 D/D   1,5m 
WHD1002* 35601838 EAN 8016361945616 D/D   2,5m 
WHD1003 35601840 EAN 8016361945630 D/D   3,5m

WHD1007 35601844 EAN 8016361945678 D/C   1,5m
WHD1008 35601845 EAN 8016361945685 D/C   2,5m
WHD1009 35601846 EAN 8016361945692 D/C   3,5m

*
vrátane  háku

vrátane  háku

PREDLŽOVACIA  OD 0,6 m DO 2 m: PREDLŽOVACIA  OD 1,2 m DO 4 m:

PREDĹŽENIE  PRE ODTOKOVÚ HADICU
Predlžovacia  hadica je vyrobená zo špeciálnych termoplastických 
polymérov. Ohybná a  prispôsobiteľná všetkým inštaláciám.

Prevádzková teplota:  90°C
Pripojenie:  180° - 180° Priame/zakrivené (S/S) - Spojka -19 mm
Priemer: 19x24 mm

Y KONEKTOR  PRE ODTOKOVÉ HADICE
Univerzálny  konektor z polypropylénu s trojitým nástavcom s 
priemerom 20 mm.

19x24 mm RESISTANT RESISTANTFLEX19x29 mm

FLEX19x29 mm19x24 mm RESISTANT

20x20x20 mm

*
vrátane  háku
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Varenie

Kompletný sortiment príslušenstva, filtrov a profesionálnych čistiacich prostriedkov, 
ktoré udržia vaše kuchynské povrchy vždy čisté a  hygienické.
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Profesionálne  čistiace prostriedky Profesionálne  čistiace prostriedky

Čistiace  prostriedky a starostlivosť o kuchynské povrchy

ODMASŤOVAČ  NA MIKROVLNNÉ RÚRY
Výrobok  vytvorený špeciálne na čistenie vnútra mikrovlnných 
rúr bez poškodenia  vnútorných častí.

LEŠTIACI KRÉM NA NEREZOVÉ POVRCHY
Špeciálny  krém na odstránenie škvŕn a odtlačkov prstov, 
zanecháva nerezové povrchy lesklé a jasné.

ODMASŤOVAČ  NA RÔZNE POVRCHY
Odmasťuje,  hygienicky čistí a odstraňuje ťažko odstrániteľné 
škvrny z umývateľných  povrchov, ako je plast, laminát, 
sklo, zrkadlá, mriežky a kovové povrchy. Účinný aj  proti 
atramentovým škvrnám. 

ODMASŤOVAČ  NA RÚRY, GRILY A BARBECUE 
GRILY
Profesionálne zloženie na rýchle odstránenie usadenín špiny a 
mastnoty.

SÚPRAVA NA  ODMASTENIE A LEŠTENIE 
NEREZOVEJ OCELE
Súprava  obsahuje 1 profesionálny odmasťovač a 1 
profesionálny leštiaci krém. Súprava  tiež obsahuje 
handričku z mikrovlákna určenú špeciálne na čistenie 
všetkých,  aj najjemnejších povrchov.
Vyberte si túto súpravu a ušetrite.

CSL3801/1 35602115 EAN 8016361935365 500ml CSL3805 35601786 EAN 8016361935389 500ml

CSL8001 35601782 EAN 8016361935341 500ml

CSC3801/1 35602116  EAN 8016361935372 500ml CSL3000/1 35602110 EAN 8016361935303 500ml

CSL3701/1 35602111  EAN 8016361935310 500ml CSL3802-K 35602107  EAN 8016361975798

Odstraňuje 
spálenú 
mastnotu

Účinný aj  
pri izbovej 
teplote

Optimalizovaný  
výkon

ODMASŤOVAČ  NEREZOVÝCH POVRCHOV A 
DIGESTOROV
Odstraňuje  olej a ťažko odstrániteľnú mastnotu, pričom chráni 
nerezové povrchy. 

ODMASŤOVAČ  NA INDUKČNÉ A SKLOKERAMICKÉ 
PLATNE
Pracuje  rýchlo a účinne proti nečistotám, špine, mastnote a 
škvrnám. Nezanecháva  pruhy.

Odstraňuje 
olej a ťažko 
odstránitel’né 
škvrny

Neškriabe Nezanecháva  
pruhy

Rýchly  
účinok

Odstraňuje  
mastnotu  
a škvrny

Nezanecháva  
pruhy

Rýchly  
účinok

Dezinfikuje Odmasťuje  a 
odstraňuje ťažko 
odstrániteľné 
škvrny

Odstraňuje  
usadeniny 
potravín

Odmasťuje  
a odstraňuje 
zápach

Nepoškodzuje  
vnútorné  
časti

Odstraňuje  
odtlačky 
prstov

Zanecháva  
povrchy 
lesklé a 
jasné

Chráni  
povrchy

Odstraňuje 
ťažko 
odstrániteľnú 
mastnotu 
a odtlačky 
prstov

Zanecháva  
povrchy 
lesklé a 
jasné

Chráni  
povrchy
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•	 Filter  proti mastnote chráni digestor tým, že zachytáva častice tuku. Je univerzálny a rozmery sa 
dajú prispôsobiť. Odporúča  sa vymeniť filter každé 3 mesiace.

•	 Filter  proti zápachu s aktívnym uhlím zachytáva častice zápachu zo vzduchu a  uchováva ich.
 Odporúča  sa vymeniť filter každé 3 mesiace.

Malé a  jednoduché opatrenia vám pomôžu udržiavať digestor hygienickým a efektívnym.
Široká  profesionálna škála filtrov proti mastnote a zápachu bola navrhnutá tak, aby  zabezpečila čo 
najlepšiu filtráciu a zachytávanie pri použití v akomkoľvek  type digestora.

VA
RE

NI
E

Filtre na digestor Filtre na digestor

Aby ste  zabezpečili dlhú životnosť a výkonnosť digestora, prvým krokom je udržiavanie  filtračného systému vo vynikajúcom 
stave. Na  identifikáciu požadovaného filtra je potrebné rozlišovať medzi vnútorným  recirkulačným digestorom a vonkajším 
odsávajúcim digestorom.

Odporúčané  filtre:
- filter  proti zápachu s aktívnym uhlím
- prispôsobiteľný  filter proti mastnote

Odporúčané  filtre:
- prispôsobiteľný  filter proti mastnote

Filtre na digestor Tabuľka  kompatibility

Vnútorný  recirkulačný digestor Vonkajší odsávací digestor

KOMPATIBILITA

K
FC

69
01

K
FC

69
02

K
FC

69
03

K
FC

69
04

K
FC

69
05

K
FC

69
06

K
FC

69
07

K
FC

69
08

K
FC

69
09

K
FC

69
10

K
FC

69
11

K
FC

69
12

K
FC

69
13

K
FC

69
14

K
FC

69
15

K
FC

69
16

K
FC

69
17

K
FC

69
18

K
FC

69
19

K
FC

69
20

Pr
is

p
ôs

ob
i-

te
ľn

ý

x x x x x x x x x x
x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x
x

x x
x x x

x
x

x x x x
x x

x
x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x

x x
x

x x
x

x x x x x x
x

x x
x x
x x x x
x x x x x x x x x x x

x x x x x x x
x x x

x
x x x x x x

x x
x x x

x
x

x
x x x

x x x x x x x
x x x x x x x x x

x
x x x x x x x x x x x x x

 x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x

x x
x

x x
x

x x
x

x
x

x x
x x x

x x
x
x

x x x x
x

x
x

x
x x x x

x x x x x x x x x x
x x x x
x x

x x
x

x
x
x

x x x x x x x x x x x x x x x
x x

Pozrite si  všetky kompatibilné filtre na webovej stránke
www.compatibility.careplusprotect.com
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28 29Filtre  proti zápachu s aktívnym uhlím

Filtre na digestor

KFC6918 (CP178) 35602061 EAN 8016361972940
Ø170x35mm; 180gr - Typ 178

KFC6903 (CP233) 35602046 EAN 8016361971196
Ø228x30mm; 200gr - Typ 233

X1

X1

X1

X1

KFC6901 (CP210) 35602044 EAN 8016361971172
Ø210x35mm; 340gr - Typ 210

KFC6906 (CP010) 35602049 EAN 8016361971226
240x225x25mm; 250gr - Typ 010

KFC6905 (CP030) 35602048 EAN 8016361971219
Ø230x35mm; 330gr - Typ 030

KFC6904 (CP028) 35602047 EAN 8016361971202
Ø240x32mm; 410gr - Typ 028

X1 X1
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Filtre  proti zápachu s aktívnym uhlím

KOMPATIBILNÉ  FILTRE PROTI ZÁPACHU S 
AKTÍVNYM UHLÍM
Široká  profesionálna škála filtrov do digestorov, ktoré sú 
kompatibilné so všetkými  hlavnými značkami na trhu a sú 
vybrané tak, aby poskytovali čo najlepšiu  filtráciu a extrakciu.

Filter je  vyrobený z vysoko kvalitného uhlíka AC90 so 
silou absorpcie pachu a pary,  ktorá je 4 krát účinnejšia ako 
tradičné uhlíkové filtre (AC20). Pretože sú  samozhášavé, 
ich použitie je úplne bezpečné a vyhovujú norme UL94; 
V-2. Dodávajú  sa s indikátorom nasýtenia, ktorý mení 
farbu a signalizuje, kedy je potrebné  filter vymeniť.  
Praktický  filter s jednoduchou inštaláciou.
Odporúča  sa vymeniť filter každé 3 mesiace.

KFC6902 (CP180) 35602045 EAN 8016361971189
Ø180x40mm; 180gr - Typ 180

KFC6919 (CP185) 35602062 EAN 8016361972957
Ø180x40mm; 180gr - Typ 185

X1 X1

•	 Údržba		filtra	ovplyvňuje	účinnosť, životnosť a hladinu hluku 
digestora.

•	 Filtre		proti	zápachu	s	aktívnym	uhlím účinne zabraňujú tvorbe 
zápachu.

Ve
deli  ste, že...

Proti  
zápachu

Maximálna  
absorpcia

S indikátorom 
nasýtenia

Vzduch   
recirkulovaný  

do domu je zdravší  
a menej „mastný“.

Nepríjemný   
zápach sa obmedzí  

na minimum.

Le
n pre  vás
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Filtre na digestor

X1

X1

X1

X1

KFC6907 (CP048) 35602050 EAN 8016361971233
Ø233x33mm; 300gr - Typ 048

KFC6908 (CP303) 35602051 EAN 8016361971240
206x170x40mm; 320gr - Typ 303

KFC6909 (CP029) 35602052 EAN 8016361971257
Ø193x34mm; 260gr - Typ 029

KFC6920 (CP200) 35602063 EAN 8016361972964
208x180x48mm; 390gr - Typ 200

KFC6910 (CP241) 35602053 EAN 8016361971264
223x228x30mm; 510gr - Typ 241

KFC6917 (CP190) 35602060 EAN 8016361972933
480x250x40mm; 1030gr - Typ 190

KFC6912 (CPM15) 35602055 EAN 8016361971288
225x210x30mm; 530gr - Typ M15

KFC6911 (CP150) 35602054 EAN 8016361971271
435x217x20mm; 1110gr - Typ 150

X1

X1

X1

X1

VA
RE

NI
E

Filtre  proti zápachu s aktívnym uhlím

KFC6914 (CP145) 35602057 EAN 8016361971301
Ø146x30mm; 220gr - Typ 145 - 2 filtre v  balení

KFC6915 (CP057) 35602058 EAN 8016361971318
Ø175x45mm; 406gr - Typ 057 - 2 filtre v  balení

X2 X2

X2

KFC6916 (CP047) 35602059 EAN 8016361971325
Ø150x50mm; 560gr - Typ 047 - 2 filtre v  balení
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Filtre na digestor

Filtre  proti zápachu s aktívnym uhlím

VA
RE

NI
E

Prispôsobiteľné  filtre proti mastnote

UMÝVATEĽNÝ  FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM
Filter je  vyrobený z vysoko kvalitného uhlíka AC90 so silou 
absorpcie, ktorá je 4 krát  účinnejšia ako tradičné uhlíkové filtre 
(AC20). Umývateľný,  dokonca aj v umývačkách riadu pri vysokej 
teplote. Aby bol  filter znovu použiteľný, musí byť opätovne 
aktivovaný sušením v rúre po dobu  10 minút pri teplote 100 °C.
Pretože je  samozhášavý, jeho použitie je úplne bezpečné 
a vyhovuje norme UL94; V-2. Praktický  filter s jednoduchou 
inštaláciou. Odporúča  sa vymeniť filter každé 3 mesiace.

Umývateľný 
a opakovane 
použiteľný

Proti  
zápachu

SamozhášavýMaximálna  
absorpcia

KFC6913 (CP020) 35602056 EAN 8016361971295
219x182x20mm; 160gr - Typ 020

PRISPÔSOBITEĽNÝ  FILTER PROTI MASTNOTE
Filter  zachycuje molekuly tuku pri extrakcii pary a výparov z 
varenia.

UNIVERZÁLNY  PRISPÔSOBITEĽNÝ FILTER PROTI 
ZÁPACHU
Filter  proti zápachu s aktívnym uhlím zachycuje molekuly tuku 
pri extrakcii pary a  výparov z varenia.

PRISPÔSOBITEĽNÝ  FILTER PROTI MASTNOTE S 
INDIKÁTOROM NASÝTENIA
Filter  zachycuje molekuly tuku pri extrakcii pary a výparov z 
varenia. Dodáva sa  s indikátorom nasýtenia, ktorý mení farbu 
a signalizuje, kedy je potrebné  filter vymeniť.

KFU6903 35602042  EAN 8016361971158 47X57 cm

KFU6901 35602040  EAN 8016361971134 47X97 cm

KFU6904 35602043  EAN 8016361971165 47X97 cm

KFU6902 35602041 EAN 8016361971141 47X97 cm

Univerzálny 
a vyrezaný 
na mieru

Proti  
mastnote 
a zápachu

Samozhášavý

UNIVERZÁLNY  PRISPÔSOBITEĽNÝ FILTER PROTI 
MASTNOTE A ZÁPACHU 2 V 1
Vďaka  svojej dvojitej funkcii proti zápachu a mastnote má filter 
pri extrakcii  výparov a páry veľmi vysoký absorpčný účinok na 
zápach a mastnotu.

Univerzálny 
a vyrezaný 
na mieru

Proti  
zápachu

Samozhášavý

Univerzálny 
a vyrezaný 
na mieru

Proti  
mastnote

S indikátorom 
nasýtenia

Samozhášavý

Pozrite si  všetky kompatibilné filtre na webovej stránke
www.compatibility.careplusprotect.com

X1

Univerzálny 
a vyrezaný 
na mieru

Proti  
mastnote

Samozhášavý



34 35

VA
RE

NI
E

Nastaviteľný  plech na pečenie a panvica na pečenie 2 v 1

Príslušenstvo

KAT3701 35601999 EAN 8016361963702 

KAG3701 35602000 EAN 8016361963719 

UNIVERZÁLNY  NASTAVITEĽNÝ PLECH NA PEČENIE
Nastaviteľný  plech na pečenie (37 cm až 52 cm) pre maximálnu 
všestrannosť v kuchyni. Vyrobená z ocele Hi-Top s dvojitou 
vrstvou náteru Skandia Xtreme Plus, ktorá zaručuje  dokonalé 
výsledky pečenia a nelepivosti. Bez BPA,  PFOA a ťažkých kovov.
Rozmery (d  x š x v): 37/52x33x3,5 cm

GRILOVACIA  PANVICA A MRIEŽKA 2 V 1
Spolu s  mriežkou umožňuje varenie ľahkým a zdravým 
spôsobom bez robenia kompromisov  na výsledku varenia. 
Vyrobená z ocele Hi-Top s dvojitou vrstvou náteru Skandia 
Xtreme Plus, ktorá zaručuje  dokonalé výsledky pečenia a 
nelepivosti.
Bez BPA,  PFOA a ťažkých kovov.
Rozmery (d  x š x v): 32x24x6 cm

Dá sa  použiť  
viacerými spôsobmi,  

buď v kombinácii  
alebo samostatne.
Dokonale  nelepivá  

a ľahko sa čistí.
Mriežka je  ideálna na varenie  

s nízkym obsahom tuku,  
pretože tuky kvapkajú  

do zásobníka.

Dá sa  použiť  
v bežných rúrach  

a mini rúrach.
Po  rozdelení na dve časti sa ľahko 

umýva v umývačke riadu.
Je  dokonale nelepivý a zaručuje 

rovnomerné pečenie.  
Vhodný na  sladké  

a slané recepty.

Le
n pre  vás

Le
n pre  vás

Nastaviteľný

2 in 1

Dokonalé  
výsledky 
pečenia

Dokonalé  
výsledky 
pečenia

Dvojitá  
nelepivá 
vrstva

Dvojitá  
nelepivá 
vrstva

Kvalitná  oceľ 
pre dokonalú 
vodivosť

Bez oleja  a 
tuku na ľahké a 
zdravé varenie
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CH
LA

DE
NI

EChladenie

Hygienicky čistí, rozmrazuje a absorbuje pachy kvôli čo najlepšiemu 
uchovávaniu potravín.
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CSL7001/1 35602112  EAN 8016361935327 500ml

CH
LA

DE
NI

E

CSL4001 35601783 EAN 8016361935358 500ml FAD4001 35602001 EAN 8016361963726 

HYGIENICKÝ  ČISTIČ S RÝCHLYM ÚČINKOM
Čistí  vnútorné povrchy, čím ich dezinfikuje a odstraňuje 
nepríjemné zápachy vďaka  príjemnej citrusovej vôni.
Účinné  proti plesniam, zabraňuje šíreniu baktérií  
a zabezpečuje dobré uchovávanie  potravín.

UNIVERZÁLNY  POHLCOVAČ ZÁPACHU PRE 
CHLADNIČKY
Pevný gél  na prírodnej báze, ktorý odstraňuje nepríjemné 
vône v chladničke a zachováva  sviežosť a chuť potravín.
•	 Dlhotrvajúci:		60	dní
•	 Označenie	potreby	výmeny

ODMRAZOVAČ  S RÝCHLYM ÚČINKOM
Zlepšuje  výkon spotrebičov – chladničiek a mrazničiek –  
a znižuje spotrebu energie  súvisiacu so vzniknutým ľadom. 
Rozmrazuje		rýchlo	a	efektívne.	Odporúča	sa	aj	na	použitie	na	
čelných sklách automobilov.

Odstraňuje 
a zabraňuje 
šíreniu 
baktérií

Odstraňuje  
zápach a 
zachováva 
chuť potravín

Rýchlo  
topí ľad

Odstraňuje  
škvrny a 
plesne

Citrusové  
esenciálne 
oleje

Uzáver s 
indikátorom 
teploty a 
označením 
potreby 
výmeny

Prírodný  
pevný 
gél, bez 
alergénov

Zabraňuje  
tvorbe 
ľadu

Účinný aj  
na čelných 
sklách 
automobilov

Čistiace prostriedky a pohlcovače zápachu pre chladničky a  mrazničky

Cattura odori

Označenie potreby 
výmeny
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Vysávanie

Hygienické,  deodoračné a univerzálne príslušenstvo pre vysávače.
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Suction
regulator

VY
SÁ

VA
NI

E

Univerzálny  
adaptér

Hygienicky  
čistí a 
odstraňuje 
zápach

Nerezová  
oceľ

Drevené 
a  tvrdé 
podlahy

Mentolová 
vôňa

Ohybný krk

Je tiež  
ideálny pre 
odpadkové 
koše

Teleskopická  
trubica.
Dĺžka:
560-940 mm

DEZINFEKČNÝ  PROSTRIEDOK S RÝCHLYM ÚČINKOM
Hygienicky  hlboko čistí nádoby na zber prachu, chráni pred roztočmi 
a alergénmi. Je tiež  ideálny pre odpadkové koše. Uvoľňuje  príjemnú 
mentolovú vôňu.

PEVNÁ  UNIVERZÁLNA TELESKOPICKÁ TRUBICA
Univerzálna  teleskopická trubica z nerezovej ocele.
Uľahčuje  vysávanie aj na ťažko dostupných miestach. 

CPO9004 35601788 EAN 8016361935402 4 vrecká x  15 g VNW9001 35601984 EAN 8016361960503 

CSL9001/1 35602118  EAN 8016361935396 500ml

VNA9001 35601983 EAN 8016361960497 

PARFUMOVANÉ  GRANULE DO VYSÁVAČOV
100%-ne		prírodné	a	vyvinuté	pre	vysávanie.	Účinne		odstraňujte	zápach	
a uvoľňujte pri vysávaní príjemnú levanduľovú arómu.

UNIVERZÁLNA  HUBICA NA PARKETY
Univerzálna hubica pre parketové podlahy s flexibilným krkom a  
nastaviteľnou	manžetou	(Ø	30-38	mm)	a	2	kolieskami	pre	jednoduché	
použitie na  všetkých typoch drevených a pevných podláh. Mäkká 
kefa  chráni povrch pred poškriabaním.

Univerzálny  
adaptér

S  regulátorom 
vysávania

Pre všetky  
typy podlahy

Univerzálna

Univerzálna

Ohybný krk

UNIVERZÁLNA  HUBICA NA KOBERCE A PODLAHU
Univerzálna  hubica pre všetky typy podlahy s ohybným krkom a 
nastaviteľnou	manžetou	(Ø		30-38	mm).
Vhodná na  čistenie tvrdých povrchov, drevených podláh a kobercov.

UNIVERZÁLNA RUKOVÄŤ
Praktická  rukoväť s jednoduchým používaním 
a regulátorom vysávania. Pripája  kovovú 
trubicu k ohybnej hadici vysávača.

Odstraňuje 
zápach

Levanduľová  
vôňa

Dlhotrvajúca  
vôňa

100%-ne  
prírodné 
granuly

VAR9032 35601981 EAN 8016361960473 Ø32mm
VAR9035 35601982  EAN 8016361960480 Ø35mm   

VAG9032 35601979 EAN 8016361960459 Ø32mm
VAG9035 35601980  EAN 8016361960466 Ø35mm

Čistiace  prostriedky, deodoranty a príslušenstvo pre vysávače

Univerzálne  príslušenstvoČistiace  prostriedky, deodoranty a univerzálne príslušenstvo

30-38 mm

30-38 mmØ

Ø
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Žehlenie

Špeciálne  výrobky, ktoré zabezpečia dobrý stav vášho systému na žehlenie.
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Starostlivosť  a údržba

CDL9606-K 35601791 EAN 8016361935433  súprava (1 tyčinka  + 6 ampuliek)

SÚPRAVA NA  ÚDRŽBU ŽEHLIČKY
Obsahuje  všetko, čo potrebujete na údržbu žehličky, zlepšenie 
žehlenia a zabránenie  vzniku škvŕn na oblečení. Použitím  
ampulky prostriedku na odstránenie vodného kameňa každý 
mesiac a pravidelným  čistením žehliacej plochy zaistíte 
efektívnu prevádzku vašej žehličky a  zabezpečíte jej dlhšiu 
životnosť.
Odporúčame  ošetrenie každý mesiac.
Vyberte si túto súpravu a ušetrite.

Odstraňuje  
vodný kameň, 
škvrny a 
usadeniny

Chráni  
vnútorné 
komponenty

Zlepšuje  
výkon, 
uľahčuje 
žehlenie

ŽE
HL

EN
IE

Údržba  žehličky Údržba  žehličky

Odstraňuje  
vodný kameň

Optimalizuje  
výkon

Predlžuje  životnosť 
spotrebiča

Odstraňuje  
škvrny a 
usadeniny

Uľahčuje  
žehlenie

Zlepšuje  
výkon

x 1
&& x 6

Odstraňuje  
vodný 
kameň

Chráni  
vnútorné 
komponenty

Predlžuje  
životnosť 
spotrebiča

CDS9602 35601790 EAN 8016361935426  2 tyčinky

ODSTRAŇOVAČ  VODNÉHO KAMEŇA V SAMOSTATNÝCH 
DÁVKACH
Mesačné  ošetrenie v praktických samostatných dávkach na zaistenie 
čo najlepšieho  výkonu vašej žehličky, odstránenie vodného kameňa a 
zníženie spotreby  energie.

CDL9601/1 35602109 EAN 8016361935280  500ml 

CDL9612 35601777 EAN 8016361935297  12  ampuliek x 5 ml

TEKUTÝ  ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
Odstraňuje vodný kameň a zabezpečuje vysokú účinnosť vašej  žehličky.  
Odporúčame  ošetrenie každý mesiac.

PROFESIONÁLNE  ČISTIACE TYČINKY NA ŽEHLIACU 
PLOCHU
Odstraňuje usadeniny zo žehliacej plochy žehličky, zlepšuje  výkon 
žehličky a uľahčuje žehlenie.

x 2

Ve
deli  ste, že...

Na  zlepšenie žehlenia a zabránenie vzniku nepríjemných škvŕn na 
oblečení je  dôležité sa starať o svoju žehličky pomocou špeciálneho 
prostriedku na  odstránenie vodného kameňa a pravidelne čistiť 
žehliacu plochu.

Le

n pre  vás

Čistá  žehlička  
vám šetrí čas a námahu. 
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KÁ
VA

Káva

Tekuté a práškové odstraňovače vodného kameňa pre kávovary 
a  varné kanvice.

48 49
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Starostlivosť  a údržba

CDP6006 35601771 EAN 8016361934603  6 vreciek x  20 g

CDL6001/1 35602108 EAN 8016361935242  500ml

ODSTRAŇOVAČ  VODNÉHO KAMEŇA PRE 
KÁVOVARY A VARNÉ KANVICE
Mesačná  starostlivosť v praktických jednorazových vreckách 
na udržanie účinnosti  vášho kávovaru alebo varnej kanvice. 
Odstraňuje  vodný kameň, ako aj zvyšky kávy a čaju, aby bola 
zaručená najlepšia aróma  vašich teplých nápojov.
Odporúčame  ošetrenie každý mesiac.

TEKUTÝ  ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA PRE 
VARNÉ KANVICE A KÁVOVARY
Mesačná  starostlivosť pomocou tekutého roztoku na udržanie 
účinnosti vášho kávovaru  alebo varnej kanvice.
Odstraňuje  vodný kameň, ako aj zvyšky kávy a čaju, aby bola 
zaručená najlepšia aróma  vašich teplých nápojov.
Odporúčame  ošetrenie každý mesiac.

Odstraňuje  
vodný 
kameň

Odstraňuje  
vodný 
kameň

Odstraňuje  
zvyšky čaju 
a kávy

Odstraňuje 
zvyšky kávy 
a oleje

Predlžuje  
životnosť 
spotrebiča

Predlžuje  
životnosť 
spotrebiča

Odstraňovače  vodného kameňa pre kávovary a varné kanvice

KÁ
VA

Ve
deli  ste, že...

•	 Usadeniny		a	vodný	kameň	spôsobujú	prehriatie	prvku,	čo	ovplyvňuje	
bežnú prevádzku.

•		 Na		zachovanie	vône	vašich	horúcich	nápojov	je	nevyhnutné	starať	
sa o kávovary a  varné kanvice pomocou špeciálneho odstraňovača 
vodného kameňa.

Le

n pre  vás

Znížená  spotreba.

Dlhodobé  uchovanie  
vône	a	chuti.

Žiadna pachuť  
spálenej kávy.
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