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ARCANDIS®-EcoTab
Foszfátmentes
mosogatótabletta

▲ Különösen környezetbarát
▲ Illat és konzerváló

anyag mentes

Kiehl-PurOil
Vízbázisú impregnáló ápoló olaj

▲ Kiszáradás után teljesen illatmentes
▲ Nehézfém-, oldószer-, pigment-,

formaldehidmentes
▲ Faburkolatok és szívóképes műkő

újraolajozásához
▲ 2 óra elteltével

járható, 1 nap
elteltével mosható
a felület

Kiehl-Eco-Refresher
Vízbázisú filmképző faápoló olaj

▲ Minden európai fafajta ápolására
▲ Nehézfém-, oldószer-, pigment-,

formaldehidmentes
▲ 2 óra elteltével járható, 2 nap után

mosható a felület

Kiehl-Parketto-clean-
Koncentrátum
Parketta és laminált tisztítószer

▲ Nagy tisztítóhatás
▲ Szappan és vaxmentes
▲ Anyagkímélő

ARCANDIS®-Eco
Kimélő intenzív mosogatószer
üvegpoharak és evőeszközök
számára

▲ Klór és foszfát mentes, ezáltal
különösen környezet- és edényzet
kímélő

▲ Minden vízkeménységnél hatásos
▲ Eltávolítja a kávé és tea maradványokat
▲ Magas zsíroldóképesség
▲ Csökkenti a keményítő lerakódást

az edényzeten
▲ Meggátolja a vízkőlerakódást a gépben,

magas vízkeménységnél is 
▲ Alacsony felhasználás, ezáltal

 különösen gazdaságos

ARCANDIS®-Splend 
Savas öblítőszer

▲ Gyors, csík- és foltmentes száradás
▲ Magas fény az edényeknek,

poharaknak
▲ Különösen hatékony magas

vízkeménységnél 
▲ Anyagkímélő
▲ Csökkentett habzású

és nagy koncentrátumú

Kiehl-Legnodur-brillant
Fényes 1-komponensű tartós
bevonatolószer

▲ Eredeti fafelületekre és elasztikus
padlóburkolatokra

▲ Magas kopásállóság 
▲ Utóápolás száraz tisztítás után

Kiehl-Legnodur-satina
Matt 1-komponensű tartós
bevonatolószer

▲ Eredeti fafelületekre és elasztikus
padlóburkolatokra

▲ Magas kopásállóság 
▲ Utóápolás száraz tisztítás után

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com 

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Az EU öko-címke
védjegyével minősített

környezetkímélő termékek
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Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is
(lásd árlista ill. termékismertető).

Az EU-„Virág” jegyében

Econa-Koncentrátum
Általános tisztítószer

▲ Univerzálisan felhasználható
▲ Anyagkímélő tisztítószer mindenfajta

felületre, eszközre és padlóburkolatra 
▲ Tenzidek előállítása növényi eredetű

alapanyagokból 

Duocit-eco
Szaniter tisztító narancs
illattal 

▲ Gyors, higiénikus tisztítás minden
vizes területen

▲ Meggátolja a további
vízkőlerakódást 

▲ Rendkívül anyagkímélő

Rivas
Tenzidmentes intenzív
tisztítószer 

▲ Nagy tisztítóhatású
▲ Gyorsan száradó
▲ Univerzálisan

felhasználható
textil és nem textil 
alapú anyagoknál

Rivamat
Tenzidmentes speciális
tisztítószer

▲ Különösen alkalmas gépi tisztításra 
▲ Kiváló teljesítmény enzimek, foszfátok

és tenzidek nélkül

▲ Felelősségteljes
KIEHL-termék koncepciók
az EU öko-címke
védjegyével!

Kiehl-SanEco
Koncentrátum
Szaniter tisztítószer friss illattal

▲ Gyorsan ható intenzív tisztítószer
▲ Ùjszerű sav kombináció
▲ A vízlepergető hatás által

megakadályozza
a mészlerakodásokat

Sanikal-eco
Szaniter-higiénia

▲ Sav- és klórmentes
▲ Szaniter helyiségek teljes tisztítására,

kivéve márvány
▲ Különösen anyagkímélő 

AvenisFoam
Szaniter tisztító hab

▲ Környezettudatos savkombinációval
▲ Ergonomikus felhasználás aerozol

képződés nélkül a habképző fejnek
köszönhetően 

▲ Minimális termékfelhasználás
a habmennyiség következtében

Patronal-eco
Szaniter tisztítószer védő
formulával

▲ Intenzív tisztítóhatás
▲ Környezettudatos

savkombinációval
▲ Anyagkímélő

Duocit-eco

▲ Illat- és szinezékanyag mentes

Econa-Koncentrátum

▲ Illat- és szinezékanyag mentes

Disoman
Nagy teljesítményű kézi
mosogatószer koncentrátum 

▲ Anyagkímélően tisztít, mindenféle
szennyeződést eltávolít  

▲ Kiváló zsíroldó hatással
rendelkezik 

▲ Kiadós, takarékos és gazdaságos
felhasználás 

▲ Színezékanyag- és 
illatmentes 

Ambital-eco-Koncentrátum
Öko-tisztító-, ápolószer

▲ Önfényező ápolófilmet képez
▲ Csíkmentesen szárad
▲ Csúszásgátló védőfilm réteget képez

Ambital-eco-Koncentrátum

▲ Illat- és szinezékanyag mentes

Optima
Felület- és üvegtisztító szer

▲ Felhasználásra kész
▲ Műanyag és plexi-üveg 

felületre is alkalmas

Xon-forte
Habos élelmiszeripari
tisztítószer

▲ Speciális zsíroldó összetevőkkel
▲ Használható forrólevegős sütő,

kombi-gőzpároló, fritőz, tűzhelylap
és szagelszívó felületein

Vinox-eco
Mészkő- és zsíreltávolító

▲ Ökológiailag fontos savbázissal
▲ Illat- és színezőanyag-mentes 
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