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Čistící prostředky ProWash a ProFloor 
 
 
ProWash Uni - přípravek pro ruční mytí nádobí 
Univerzální pěnivý mycí prostředek. Příjemná citrónová vůně. Vhodný pro ruční mytí - 
velmi šetrný k pokožce rukou. Hustá receptura vytváří bohatou pěnu. Zanechává nádobí 
i povrchy čisté, lesklé a bez šmouh. 
 

 

 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2092024 ProWash Uni: přípravek na mytí nádobí 1 litr 41,- 

BOC2092025 ProWash Uni: přípravek na mytí nádobí 5kg 135,- 

                
ProFloor Basic - přípravek pro univerzální mytí 

Univerzální silně pěnivý mycí přípravek. Určený pro mytí podlah, ostatních 
omyvatelných ploch i předmětů. Účinně odstraňuje nečistoty, ale také mastnotu a 
zaschlou špínu. Bohatá pěna dokáže dobře ulpět také na stěnách a svislých plochách. 
Pro ruční mytí a čištění, ale také pomocí WAP či pěnovače. 

ProFloor Uni - přípravek pro ruční mytí podlah 
Univerzální čistící prostředek s příjemnou vůní. Určený pro mytí podlah a ostatních 
omyvatelných ploch. Účinně odstraňuje běžné nečistoty, ale také mastnotu a zaschlou 
špínu. Zanechává povrch lesklý a beze šmouh. Receptura je speciálně upravená tak, aby 
nezanechávala šmouhy po vzniklé pěně.      
                                                                                                             

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2092148 ProFloor Basic: přípravek na mytí ploch a předmětů 5kg 119,- 

BOC2092015 ProFloor Uni: přípravek na mytí podlahových ploch 1 litr 57,- 

BOC2092016 ProFloor Uni: přípravek na mytí podlahových ploch 5kg 216,- 

 
ProWash Fixi - kyselý přípravek na mytí WC, umyvadel a obkladů 
Kyselý čistící přípravek. Vysoká čistící účinnost zejména na rez a vodní kámen. Zanechává 
povrchy čisté a lesklé. Zahuštěná receptura pro lepší ulpění na svislých plochách. Příjemná 
borovicová vůně. 
 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2092155 ProWash Fixi: přípravek na špínu, rez a vodní kámen 1 litr 57,- 

BOC2092156 ProWash Fixi: přípravek na špínu, rez a vodní kámen 5kg 257,- 

 
 
 


