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84-200 Wejherowo, ul. Kochanowskiego 5
Tel: 058 736-10-11 , tel.kom. 788-054-820
biuro@poolprestige.pl , www.poolprestige.pl

O nas
Posiadamy 20 letnie doświadczenie w branży budowy, remontów i wyposażenia
basenów, fontann oraz stawów. Ciągle szkolona kadra pozwala nam oferować
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.
Polityka handlowa firmy polega na starannym doborze partneró handlowych, dzięki temu
oferujemy produkty renomowanych, światowych firm gwarantujących odpowiednią jakość
i cenę produktu. Dbamy o klienta nie tylko w trakcie sprzedaży towaru ale również w
trakcie jego użytkowania, zapewniamy dostęp do części zamiennych i wiedzę niezbędną
do ich serwisowania.

Opakowania
Nasze produkty dostarczamy w opakowaniach zwrotnych, zawierających plomby stweirdzające
autentyczność produktów. Koszt opakowania 20 zł netto (kanistry 30L) 15 zł netto (kanistry 10L). Ponadto
załączamy atesty i karty charakterystyk, a do niektórych produktów również decyzjami Ministerstwa
Zdrowia.

Zamówienie i dostawa
Większość produktów dostępnych w sklepie na : 84-200 Wejherowo, ul. Kochanowskiego 5.
W przypadku dużych zamówień należy zgłosić zapotrzebowanie telefoniczne lub mailem.
Koszty dostawy :
W okręgu 60km od Wejherowa - GRATIS
Zamówienie powyżej 500zł netto
Powyżej 60km - 1,20 zł netto/km
W okręgu 60km od Wejherowa - 1,00 zł
Zamówienie poniżej 500zł netto
netto/km
Powyżej 60km - 1,20 zł netto/km
Kurier paczka do 30kg

25 zł netto

Przesyłka paletowa ADR

140 zł netto

Zamówienia prosimy składać na maila: biuro@poolprestige.pl
lub tlefonicznie 058 736-10-11 ; 788-054-820
(za błędne przyjęcie zamówienia przez telefon nie odpowiadamy)

Informacje dodatkowe
Oferowana chemia jest we większości produkcji niemieckiej. Posiadamy również zamienniki polskiej
produkcji oznaczone w cenniku flagą
. Znak A oznacza że dany środek może być dozowany
przez automat.
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1. Regulacja pH
PH-minus granulat A
0811-001
Preparat proszkowy do obniżania wartości pH w wodzie basenowej.
Rozpuszczony w wodzie nadaje się zarówno do dozowania ręcznego 0811-003
jak i automatycznego w urządzeniach pomiarowo-dozujących.
0811-007

1,5

0811-025

25

PH-minus płynny A
0810-025
Płynny środek do obniżania wartości pH w wodzie basenowej za
pomocą dozowania automatycznego. Zawiera ok. 50% kwasu 0810-040
siarkowego. 10 kg pH minusa 50% odpowiada 12,5 kg pH minusa
o stężeniu 40% lub 15 kg HCL (kwasu solnego).

Korektor PH-minus płynny
A
0809-040
Płynny środek do obniżania wartości pH w wodzie basenowej za
pomocą pompy dozującej. Regulator pH minus płynny z inhibitorem
korozji o zawartości kwasu siarkowego >42%.

5
7

25
40

40

PH-plus granulat
0802-001
Preparat proszkowy do podnoszenia wartości pH w wodzie
basenowej. Nadaje się do wody miękkiej, podnosi twardość 0802-003
węglanową wody
0802-005

1

0802-050

50

PH-plus płynny A
0801-025
Płynny środek do podnoszenia wartości pH w wodzie basenowej za
pomocą dozowania automatycznego.
0801-035

3
5

25
35

2. Dezynfekcja metodą chlorową
Chemochlor CH granulat
0401-001
Stały preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody w basenach
komunalnych wg normy DIN 19643 i wody pitnej. Zawiera ok. 68% 0401-003
aktywnego chloru. W basenach prywatnych zalecany tylko przy
0401-005
wodzie miękkiej.

1

0401-045

45

Chemochlor CH tabletki 20g
0405-005
Stały preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody w basenach
komunalnych wg normy DIN 19643 i wody pitnej. Zawiera ok. 68% 0405-025
aktywnego chloru. W basenach prywatnych zalecany tylko przy
wodzie miękkiej.

5
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Chemochlor szybkie tabletki 20g
0504-001
Stały preparat chlorowy w formie tabletek (20g) służy do szybkiej
dezynfekcji wody basenowej, zawiera ok. 56% chloru.
0504-003

1

0504-005

5

0504-050

50

Chemochlor T Granulat 65
0501-001
Stały preparat chlorowy w formie granulek służy do szybkiej
dezynfekcji wody basenowej, zawiera ok. 56% chloru.
0501-003

1

0501-005

5

0501-050

50

Chemochlor T Tabl. 20g
0503-001
Stały preparat chlorowy w formie tabletek (20g), zawiera ok. 90%
aktywnego chloru.
0503-003

1

0503-005

5

0503-050

50

Chemochlor T Tabl. 200g
0505-001
Stały preparat chlorowy w formie tabletek (200g), zawiera ok. 90%
aktywnego chloru.
0505-003

1

0505-005

5

0505-050

50

Chemochlor T Multitabletki 20g
0508-001
Stały preparat chlorowy w formie tabletek (20g), zawiera ok. 90%
aktywnego chloru. Ponadto zawiera 3 dodatkowe składniki: 0508-003
koagulan, stabilizator pH, środek glonobójczy.
0508-005

1

0508-050

50

Chemochlor T Multitabletki 200g
0507-001
Stały preparat chlorowy w formie tabletek (200g), zawiera ok. 90%
aktywnego chloru. Ponadto zawiera 3 dodatkowe składniki: 0507-003
koagulan, stabilizator pH, środek glonobójczy.
0507-005

1

0507-050

50

Chemochlor płynny A
0586-025
Płynny ustabilizowany preparat chlorowy służący do dezynfekcji
wody basenowej wg normy DIN 19643 za pomocą pompy dozującej. 0586-035
Zawiera ok 15% aktywnego chloru.

Stabilizowany podchloryn sodowy

0586-035

A
Płynny ustabilizowany preparat chlorowy służący do dezynfekcji
wody basenowej za pomocą pompy dozującej. Zawiera ok 14%
aktywnego chloru.
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3. Dezynfekcja metodą tlenową
Aquablanc O2
0591-001
Aktywny granulat tlenowy do bezchlorowej dezynfekcji wody w
0591-003
basenach prywatnych. Stosować razem z Aquablanc A (efekt
0591-005
synergii).

1

0591-050

50

Aquablanc A
0590-001
Środek do dezynfekcji wody metodą tlenową zawierający polimery
kationowe wspomagające działanie oksydacyjne tlenu i działający 0590-003
bakterio, glono i grzybobójczo. Całkowicie niepieniący.
0590-005

1

0590-050

50

Aktywny tlen tabletki 20g
0595-001
Aktywny tlen w formie tabletek 20g do bezchlorowej dezynfekcji
wody w basenach prywatnych. Stosować razem z Aquablanc A 0595-003
(efekt synergii)
0595-005

1

0595-050

50

Aktywny tlen tabletki 200g
0592-001
Aktywny tlen w formie tabletek 200g do bezchlorowej dezynfekcji
wody w basenach prywatnych. Stosować razem z Aquablanc A 0592-003
(efekt synergii)
0592-005

1

0592-050

50

Blue Star Tabs O2
0598-001
200g tabletki zawierają 2/3 części tlenowej i 1/3 część
antyglonowego polimeru. Zalecane do basenów ogrodowych, w 0598-003
których kąpią się dzieci lub osoby uczulone na chlor.
0598-005

1

Aktywny tlen płynny A
0596-020
Płynny środek dezynfekujący na bazie aktywnego tlenu. Stosować
razem z Aktywatorem O2
0596-030
Aktywator O2 A
0594-010
Środek do dezynfekcji wody metodą tlenową, działa bakterio, glono i
grzybobójczo. Zalecany jest do urządzeń dozujących. Stosować 0594-030
razem z Aktywnym tlenem płynnym.

Aquablanc płynny A
0593-022
Płynny środek do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
zawierający kationowe związki polimerowe posiadające działanie 0593-030
bakterio, grzybo i glonobójcze. Zalecany jest do dozowania ręcznego
jak i automatycznego na basenach prywatnych.
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4. Zapobieganie wzrostowi glonów
Alba A
0601-001
Wysokoskoncentrowany płynny lekko pieniący, szerokopasmowy
preparat glono, grzybo i bakteriobójczy do małych basenów 0601-003
prywatnych i komunalnych z małą szybkością obiegu wody.
0601-010

10

0601-030

30

0601-200

200

Alba Super A
0602-001
Płynny wysokowartościowy nie pieniący się, szerokopasmowy
preparat glono, grzybo i bakteriobójczy, zawierający polimery 0602-003
kationowe, stosowane zarówno na basenach komunalnych,
prywatnych, ogrodowych, dziecięcych, fontannach lub oczkach 0602-010
wodnych nie zarybionych.
0602-030

1
3

1
3
10
30

0602-200

200

Antyglon Super
A
0607-030
Całkowicie niepieniący się preparat działający przeciwko glonom,
grzybom i bakteriom w wodzie.

30

5. Koagulacja - krystalizacja wody
Flockfix granulat
0907-050
Środek koagulacyjny w postaci granulatu o wąskim spektrum
wartości pH. Rozpuszczony w wodzie nadaje się zarówno do małych,
jak i dużych basenów do doraźnego, ręcznego dozowania.

50

Flockfix kartusze
0908-001
Środek koagulacyjny w postaci nabojów stosowany jako wkład do
skimmerów w małych basenach prywatnych lub ogrodowych.

1

Flockfix płynny A
0901-001
Płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH.
Nadaje się zarówno do ręcznego jak i automatycznego dozowania, 0901-003
można rozcieńczać z wodą
0901-020

1

20

3

0901-030

30

Flockfix wysokoskoncentrowany A
0905-020
Płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH.
Nadaje się zarówno do ręcznego jak i automatycznego dozowania, 0905-030
można rozcieńczać z wodą

20

Koagulant na bazie chlorku wodorotlenku glinu.
0909-030
Płynny środek z szerokim
Aspektrum wartości pH. Nadaje się zarówno
do ręcznego jak i automatycznego dozowania.

30
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0585-001

1

0585-003

3

0585-005

5

0585-050
Odpieniacz
3804-001
Preparat zapobiegający powstawaniu piany. Neutralny dla otoczenia.
Można stosować w whirlpoolach i automatycznych urządzeniach 3804-010
myjących.

50

Calzelos

1

Nazwa

6. Chemia specjalna
Chlor Stop
Preparat do eliminacji lub redukcji wolnego chloru.

0701-001

Bezfosforanowy środek na przezimowanie wody w basenach odkrytych,
przeciwdziała nadmiernemu osadzaniu się zanieczyszczeń atmosferycznych 0701-003
i organicznych na ścianach basenu, zapobiega korozji, niszczeniu fug i
ułatwia przygotowanie basenu do sezonu poprzez oszczędność na czasie i 0701-010
środkach chemicznych.

Tabletki solne
Okrągłe tabletki (NaCl) przeznaczone do procesów uzdatniania
wody, zmiękczaczy, filtrów mutlifunkcyjnych, urządzeń domowych

1
10

3
10

0701-030

30

ATA.N0013

25

0599-985

1

0599-984

1

0599-986

1

0599-987

1

7. Zestawy chemii - startery
Starter Set 1
1 kg Chemochlor T granulat 65
1 kg pH plus granulat
1,5 kg pH minus granulat
1 l Alba
1 miernik fotometryczny
1 ABC basenowe
Starter Set 2
1 kg Chemochlor T granulat 65
1 Flockfix płynny
1,5 kg pH minus granulat
1 l Alba
1 miernik fotometryczny
1 ABC basenowe
Whirpool Set 1
1 kg Aktywny tlen tabletki 20g
1 l Aquablanc A
1,5 kg pH minus granulat
1 l Odpieniacz
1 miernik fotometryczny
Whirpool Set 2
1 kg Aquablanc O2
1 l Aquablanc A
1,5 kg pH minus granulat
1 l Odpieniacz
1 miernik fotometryczny
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8. Środki czyszczące
Randklar
1101-001
Niepieniący środek o dużej zawartości substancji aktywnych, służący
do usuwania osadów tłuszczowych i kosmetycznych na linii wody i w 1101-003
rynnie przelewowej.
1101-010

10

1101-030

30

Randklar S Żel
1103-010
Niepieniący środek o dużej zawartości substancji aktywnych w
postaci żelu, służący do usuwania osadów wapiennych i
nieorganicznych na linii wody i w rynnie przelewowej.

Randklar A Żel
1102-010
Niepieniący środek o dużej zawartości substancji aktywnych w
postaci żelu, służący do usuwania osadów tłuszczowych i
kosmetycznych na linii wody i w rynnie przelewowej.

1
3

10

10

Keraclin F
1015-001
Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia niecki basenowej i
obrzeża, zawierający do 24% kwasu fosforowego nie powodujący 1015-003
korozji elementów metalowych. Do stosowania na basenach krytych.
1015-010

10

1015-030

30

Flisan
1109-001
Bardzo silny alkaliczny środek czyszczący zawierający wysokiej
jakości detergenty rozpuszczające tłuszcze i osady z mydła, 1109-003
szamponów, sadzy lotnej, kosmetyków i innych substancji
1109-010
organicznych.

1

10

1109-030

30

Compactal
1001-001
Bardzo silny kwaśny środek zawierający kwasy mineralne (solny i
fosforowy) do mycia niecek i obrzeży na basenach odkrytych. Usuwa 1001-003
wszelkie osady atmosferyczne i wapienne
1001-010

1

10

1001-035

35

Reinfix Rapid
1602-001
Silny kwaśny środek zawierający kwasy mineralne (solny i fosforowy)
do basenów odkrytych, przy dużych zanieczyszczeniach do basenów 1602-003
krytych.
1602-010

1

10

1602-030

35

Banisol G
1333-010
Kwaśny środek do regularnego usuwania osadów wapiennych i
atmosferycznych na basenach odkrytych.
1333-030

10
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Banisol S
1330-010
Kwaśny środek do regularnego usuwania osadów wapiennych i
chemicznych na obrzeżach niecki i jej okolicach na basenach 1330-030
krytych.

10

Banisol A
1331-010
Alkaliczny środek czyszczący do usuwania tłuszczy, sadzy lotnej,
osadów kosmetycznych i resztek mydła na basenach odkrytych, 1331-030
krytych i w pomieszczeniach natryskowych.

10

Multisan
1021-010
Skoncentrowany środek myjąco-dezynfekujący do gruntownego
czyszczenia glazury, kafelek,pisuarów, muszli klozetowych, armatury 1021-030
łazienkowej. Nie zawiera aldehydów i
podobnych substancji zabronionych w UE.

10

Sanitsan
1011-010
Skoncentrowany środek do regularnego mycia i dezynfekcji
sanitariatów, obrzeży niecek basenowych i innych pomieszczeń 1011-030
wymagających dezynfekcji. Nie zawiera aldehydów.

10

Spezialreiniger VA fur Endelstahl
Specjalny środek do czyszczenia elementów ze stali szlachetnej
chromowo-niklowej,
antykorozyjny. UWAGA ! elementy czyszczone wycierać do sucha
nie płukać wodą.

1017-001

1

1017-010

30

Saniblanc
1022-010
Koncentrat do czyszczenia silnie zabrudzonych sanitariatów, usuwa
osad wapienny, moczowy oraz rdzę. Nie niszczy glazury i armatury 1022-030
łazienkowej.

10

Saunareiniger
1415-010
Bakteriobójczy środek do codziennego mycia i dezynfekcji saun.
Usuwa bakterie, pot i osady kosmetyczne z por i szczelin w drewnie.

10

Dampfbadreiniger
1416-010
Pachnący, alkaliczny środek usuwający zanieczyszczenia organiczne
w łaźniach parowych (tureckich).

10
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Chemosan
1506-001
Wysokoaktywny środek dezynfekujący do solariów, saun, łaźni
parowych, przebieralni, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i 1506-010
wirusobójczym. W stężeniu użytkowym nie niszczy szkła akrylowego,
1506-030
powierzchni lakierowanych, nie powoduje korozji.

Calzestab -eisen-ex
1105-001
Zapobiega powstawaniu osadów wapiennych, metalowych (miedź,
srebro), rdzawych. Nadaje się przede wszystkim do wody twardej i 1105-003
źródlanej.
1105-010

Objętość
Kg/l/szt
1
10
30

1
3
10

Metal Magic
1091-001
Usuwa żelazo, miedź, srebro i inne metale z wody basenowej i ze
ścian basenów bez potrzeby jego opróżniania. Nie niszczy folii PVC,
glazury, farb chlorokauczukowych i stali szlachetnej.

1

Filter SPA
1092-001
Filter SPA usuwa żelazo, osady mineralne w whirlpoolach (wannach
SPA)
1092-003
w czasie normalnej eksploatacji wanny
1092-010

1

Filter Clean
1093-001
Kwaśny środek do regularnego usuwania osadów wapiennych
i chemicznych powstałych na filtrach kartuszowych w wannach SPA 1093-003
poprzez zamoczenie wkładu.
1093-010

Randreiniger żel
Uniwersalny żel do czyszczenia basenów. Przeznaczony do basenó
foliowanych i płytkowych. Czyści także pod wodą. Konsystencja w
postaci żelu
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9. Tabletki do pomiaru wody, testery, fotometry
Tester chloru i pH
53100
Dwukomorowy aparat do określania wartości pH i wolnego chloru w
wodzie. Tabletki rozpuszczają się szybko i mają długą trwałość. W
komplecie 20 tabletek do pomiaru pH(Phenol-Red) i 20 chloru (DPD1).

1

Tester aktywnego tlenu i pH
Dwukomorowy aparat do określania wartości pH i aktywnego tlenu w
wodzie. Tabletki rozpuszczają się szybko i mają długą trwałość. W
komplecie 20 tabletek do pomiaru pH(Phenol-Red) i 20 aktywnego
tlenu ( DPD-4).

53120

1

Mini tester chloru i pH
53090
Dwukomorowy aparat do określania wartości pH i wolnego chloru w
wodzie. Tabletki rozpuszczają się szybko i mają długą trwałość. W
komplecie 20 tabletek do pomiaru pH(Phenol-Red) i 20 chloru (DPD1).

1

Fotometr SCUBO II wolny chlor, chlor całkowity i pH
Bardzo prosty w użyciu wodoodporny fotometr do szybkiego
pomiaru: chloru wolnego, chloru całkowitego, pH i alkaliczności.
W komplecie znajduje się:
fotometr w plastikowym opakowaniu i po 10 tabletek do każdej z
metod.

53000

Fotometr MD200 wolny chlor, chlor całkowity , pH, alkaiczność
413635
Mikroprocesorowy fotometr do pomiaru chloru wolnego i całkowitego,
pH, całkowitej alkaliczności.
W komplecie znajduje się:
fotometr, walizka, zestaw pomiarowy i zestaw tabletek do każdej z
metod.
Zakres pomiarowy:
Chlor: 0,01-6mg/l
pH: 6,5-8,4
całk. Alk.: 5-200mg/l CaCO3

Tester elektroniczny SD50 pH i temperatura
Urządzenie do pomiaru pojedynczych parametrów
temperatury - do pomiaru bezpośrednio w wodzie.
Zakres pomiarowy:
0-14 pH
0-60 °C

Strona 9

–

pH

i

sd50

1

1

1

84-200 Wejherowo, ul. Kochanowskiego 5
Tel: 058 736-10-11 , tel.kom. 788-054-820
biuro@poolprestige.pl , www.poolprestige.pl

Tester elektroniczny SD60 redox i temperatura
Urządzenie do pomiaru pojedynczych parametrów – REDOX i
temperatury - do pomiaru bezpośrednio w wodzie.
Zakres pomiarowy:
-1800-1800 mV
0-60 °C

sd60

Objętość
Kg/l/szt
1

Tester elektroniczny SD90 zasolenie i temperatura
Urządzenie do pomiaru pojedynczych parametrów – ZASOLENIA i
temperatury - do pomiaru bezpośrednio w wodzie.
Zakres pomiarowy:
< 20.00 ppt (2.00%)
0-60 °C

sd90

1

Nazwa

Art. No

2300-400
Tabletki DPD1 do testera ręcznego
Do pomiaru wolnego chloru. Pakowane w folię aluminiową. 1szt. = 2300-400
10 tabletek.

1
50

2300-401
Tabletki DPD1 do fotometru
Do pomiaru wolnego chloru. Pakowane w folię aluminiową. 1szt. = 2300-401
10 tabletek.

1
50

2300-430
Tabletki DPD3 do testera ręcznego
Do pomiaru chloru całkowitego. Pakowane w folię aluminiową. 1szt. 2300-430
= 10 tabletek.

1
50

2300-431
Tabletki DPD3 do fotometru
Do pomiaru chloru całkowitego. Pakowane w folię aluminiową. 1szt. 2300-431
= 10 tabletek.

1
50
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10. Zapachy do sauny
Własciwosci:
- srodki płynne
- bardzo wydajne
- wysoce łatwopalne
- nie zmieniaja zapachu na kamieniach po wyparowaniu
- szybko rozpuszczaja sie w wodzie
- nie zostawiaja brzydkich osadów na kamieniach
- zawieraja olejki eteryczne: naturalne lub identyczne z naturalnymi
- zapachy mozna mieszac w zaleznosci od indywidualnych upodoban
Sposób uzycia:
Koncentrat rozpuszcza sie w wiaderkach z woda do polewania kamieni w saunie. Do wiaderka wlewa sie
około 4-5 L zimnej wody i około 3-10 ml koncentratu (w zaleznosci od wielkosci sauny oraz własciwosci
zapachu). Przy zmianie zapachu wiaderko nalezy wypłukac goraca woda, aby usunac resztki poprzedniego
zapachu.Zapachów nie nalezy przedozowac, poniewaz moze to spowodowac zaczerwienienie oraz
pieczenie oczu. Wszystkie zapachy mozna ze soba mieszac i tworzyc kompozycje zapachowe.
STOSOWAĆ ZAWSZE W STANIE ROZCIEŃCZONYM

Art. No

Czerwone owoce

1450

Ceylon-mango

1446

Mauritius-papaya

1452

Śliwowica

1511

Marokko maracuja

aktywujący, odświeżający
odświeżający,
wzmacniający apetyt
pobudzająca, poprawia
samopoczucie
odświeżający, pobudzający

Owoce żółto-pomarańczowe
1445

Pomarańcza z mandarynką

1406

Grapefruit

1444

Cytryna z palermo

1449

Bourbon vanilia

1407

Pomarańcza z cytryną

odswiezajacy, wzmacniajacy
apetyt, ozywiajacy

odswiezajacy,
pobudzajacy
odswiezajacy, aktywujacy,
pobudzajacy
aktywujacy, wzmacniajacy
apetyt
odswiezajacy,
pobudzajacy

Zielone owoce
1438

Zielona limonka

1441

Zielone jabłko

1408

Trawa cytrynowa

1404

Lodowa limonka

pobudzajacy,
odswiezajacy
odswiezajacy, pobudzajacy
apetyt, oczyszczajacy

odswiezajacy,
wzmacniajacy apetyt
odswiezajacy, poprawia
samopoczucie
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250ml
1L
3L
10L

84-200 Wejherowo, ul. Kochanowskiego 5
Tel: 058 736-10-11 , tel.kom. 788-054-820
biuro@poolprestige.pl , www.poolprestige.pl
Cena za opakowanie brutto
250ml
1L
3L
10L

Miętowe

Art. No
1434

Eukaliptus z miętą

1439

Chiński eukaliptus

1431

Mięta pieprzowa

1448

Mięta z alaski

odswiezajacy, ułatwiajacy
oddychanie, chłodzacy
działa wyksztusnie,
pobudzajacy, dezynfekujacy
pobudza, odswieza,
koncentruje
odswiezajacy, pobudzajacy,
poprawia samopoczucie

Kwiatowe
rozweselajacy, przyjemnie
usposabia

1515

Letni bez

1512

Indyjska róża

1442

Kwiaty z montafon

1459

Tundra

1522

Kwiat akacji

1430

Lawenda

odprezajacy,
rozweselajacy
usmiezajacy ból,
uspokajajacy, odprezajacy
witalizuje, poprawia
krazenie, wzmacniajacy
poprawia samopoczucie,
ozywiajacy, odswiezajacy
harmonizujacy, wzmacniajacy,
uspokajajacy

Leśne
1433

Fińska brzoza

przywraca równowage,
stabilizuje

1443

Szlachetna jodła

koncentrujacy, uspokajajacy

1432

Kosodrzewina

odswiezajacy, poprawiajacy
krazenie

Korzenne
1436

Alpejskie zioła

poprawia krazenie,
odprezajacy, pielegnujacy

1465

Orientalny

witalizuje, przyjemnie
usposabia, odpreza

1517

Drzewo sandałowe

harmonizuje, odpreza

Zapachy fińskiej firmy Harvia.
Sposób użycia:
W zależności od żądanej intensywności zapachu rozcieńczyć w 1 l
wody od 5 do 30 ml koncentratu. Nie stosować nierozcieńczonego
koncentratu bezpośrednio na rozgrzane kamienie. Buteleczki
wyposażone są w dozownik, co ułatwia precyzyjnie odmierzyć
żądaną ilość zapachu.
Art. No

Nazwa zapachu

SAC25011

Eukaliptus

SAC25012

Cytryna

SAC25013

Brzoza

SAC25014

Sosna

SAC25017

Mięta Pieprzowa

SAC25018

Jabłko

Cena za opakowanie brutto
500ml

31 zł
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11. Zapachy do łaźni parowej
Własciwosci:
- srodki płynne
- lekko rozpuszczalne w parze wodnej
- bardzo wydajne
- wysoce łatwopalne
- nie zmieniaja zapachu pod wpływem pary
Sposób uzycia:
Sposób uzycia:
Przed podłaczeniem do automatycznej stacji zapachów nie wolno rozcienczac. Do dozowania najlepiej
uzywac pomp perystaltycznych wyposazonych w weze z naturalnego kauczuku. Kazdy system dozowania
powinien miec mozliwosc ustawienia 2 cyklów faz pracy.
A – czas dozowania – urzadzenie podaje okreslona ilosc zapachu w zaleznosci od wielkosci
kabiny oraz zadanej intensywnosci zapachu.
B – czas przerwy – gdzie urzadzenie dozuje zapach w przewód parowy.
Długosc cyklu B zalezy od rodzaju zapachu, tzn. czy jest szybko badz wolno ulatniajacy sie.
Art. No

Czerwone owoce

1450

Ceylon-mango

1446

Mauritius-papaya

1452

Śliwowica

1511

Marokko maracuja

aktywujący, odświeżający
odświeżający,
wzmacniający apetyt
pobudzająca, poprawia
samopoczucie
odświeżający, pobudzający

Owoce żółto-pomarańczowe
1445

Pomarańcza z mandarynką

1406

Grapefruit

1444

Cytryna z palermo

1449

Bourbon vanilia

1407

Pomarańcza z cytryną

odswiezajacy, wzmacniajacy
apetyt, ozywiajacy

odswiezajacy,
pobudzajacy
odswiezajacy, aktywujacy,
pobudzajacy
aktywujacy, wzmacniajacy
apetyt
odswiezajacy,
pobudzajacy

Zielone owoce
1438

Zielona limonka

1441

Zielone jabłko

1408

Trawa cytrynowa

1404

Lodowa limonka

pobudzajacy,
odswiezajacy
odswiezajacy, pobudzajacy
apetyt, oczyszczajacy

odswiezajacy,
wzmacniajacy apetyt
odswiezajacy, poprawia
samopoczucie
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Cena za opakowanie brutto
1L
3L
10L
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Cena za opakowanie brutto
1L
3L
10L

Miętowe

Art. No
1434

Eukaliptus z miętą

odswiezajacy, ułatwiajacy
oddychanie, chłodzacy

1439

Chiński eukaliptus

działa wyksztusnie,
pobudzajacy, dezynfekujacy

1431

Mięta pieprzowa

pobudza, odswieza,
koncentruje

1448

Mięta z alaski

odswiezajacy, pobudzajacy,
poprawia samopoczucie

Kwiatowe
rozweselajacy, przyjemnie
usposabia

1515

Letni bez

1512

Indyjska róża

1442

Kwiaty z montafon

1459

Tundra

1522

Kwiat akacji

1430

Lawenda

odprezajacy,
rozweselajacy
usmiezajacy ból,
uspokajajacy, odprezajacy
witalizuje, poprawia
krazenie, wzmacniajacy
poprawia samopoczucie,
ozywiajacy, odswiezajacy
harmonizujacy, wzmacniajacy,
uspokajajacy

Leśne
1433

Fińska brzoza

przywraca równowage,
stabilizuje

1443

Szlachetna jodła

koncentrujacy, uspokajajacy

1432

Kosodrzewina

odswiezajacy, poprawiajacy
krazenie

Korzenne
1436

Alpejskie zioła

poprawia krazenie,
odprezajacy, pielegnujacy

1465

Orientalny

witalizuje, przyjemnie
usposabia, odpreza

1517

Drzewo sandałowe

harmonizuje, odpreza

Zapachy fińskiej firmy Harvia.
Harvia oferuje luksusowy aromat Harvia Eukaliptus, stworzony
specjalnie do zastosowania w łaźniach parowych. Pompa miesza
aromat z wodą i sprawia, że wraz parą do łażni dostaje się bardzo
przyjemny zapach.
Aromat Harvia Eukaliptus jest jednorodną cieczą i doskonale
miesza się z wodą. Zapach dla łaźni parowej dostępny jest w 5litrowych pojemnikach. Z jednego pojemnika otrzymujemy ponad
100 litrów cieczy do użytku. Stosunek rozcieńczenia: 1 część
aromatu i 20 części wody.
Art. No

Nazwa zapachu

SAC25080

Eukaliptus

Cena za opakowanie brutto
5L
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12. Zapachy PREMIUM
Własciwosci:
- Do stosowania w saunie, jak i w łazni parowej
- Wysokoskoncentrowany, przez co oszczedny
- Wyprodukowany z najwyzszej jakosci komponentów zapachowych
- Zmniejszona zawartosc substancji alergizujacych
- Nie zmieniaja zapachu na kamieniach po wyparowaniu
- Nie pozostawia nalotu na kamieniach i w przewodach dozownika
- Łatwo mieszalny z woda, jak i wzajemnie ze soba

Art. No

Cena za opakowanie brutto
250ml
1L
3L
10L

Nazwa zapachu

Zapach do Sauny i Łazni Parowej
1402
ZACZROWANY LAS
Kompozycja ta zabiera nas na letni spacer po lesie. Niesie z soba aromaty drzew iglastych, aromaty
pizma,
owocowe nuty dojrzałych jezyn, otulonych promieniami słonca.
Zapach do Sauny i Łazni Parowej
DZIKA KONWALIA
Bardzo delikatny, kwiatowy bukiet konwalii z akcentami jasminu, rózy, lawendy i kwiatu ylang - ylang,
stanowiacej serce tej kompozycji. Swiezosc lisci podkresla delikatny bukiet zapachu.

1456

Zapach do Sauny i Łazni Parowej
POWIEW WSCHODU
Zapach drewna cedrowego oraz florenckiego irysu jednocza sie w całosc tej orientalnej kompozycji.
Zielone i owocowe nuty nadaja lekkosc i swiezosc. Bukiet kompozycji przypomina pizmo, swieza zywice,
wanilie dopełniajac sie wzajemnie i nadajac zapachowi wrazenie obfitosci.
1461

1461

Zapach do Sauny i Łazni Parowej
ŚWIĄTYNIA OGNIA

Inspiracja do stworzenia tego zapachu była won kadzideł. Na kompozycje zapachowa wpływ miał takze
zapach drzewa cedrowego, który dopełnia kwiatowa nuta ambry i irysu. Zapach ozywiaja i wzbogacaja
swieze gałezie sosny oraz lekko owocowe nuty. Całosc podkresla esencjonalne pizmo.
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13. Zapachy do Whirlpool
Właściwości:
- wysoko skoncentrowany
- bez alkoholu
- nadaje sie do wszystkich rodzajów SPA i basenów
- nie wpływa na jakosc wody
- w wannach SPA zapach ulatnia sie w zaleznosci od ilosci dysz powietrznych
- w basenie zapach znika po upływie około 2-3 dni, brak koniecznosci wymiany wody
- w wannach SPA zapach ulatnia sie w zaleznosci od ilosci dysz
Sposób uzycia:
3-5 ml zapachu na kazde 1000 L wody

Art. No

Zapach do Whirlpool

1422

Pinia

1423

Kokos - wanilia

1424

Poziomka

1425

Cytronella

Cena za opakowanie brutto
250 ml

14. Sole Peelingujące
Własciwosci:
- oczyszcza skóre z obumarłego naskórka
- pobudza ukrwienie skóry, nadajac jej gładkosc i miekkosc
- pielegnacja całego ciała
- działanie odswiezajace
Sposób użycia:
Podczas natrysku lub podczas pobytu w saunie w wilgotna skóre wetrzec sól. Po upływie kilku minut całe
ciało dokładnie spłukac woda.

Art. No

Sól peelingująca

14174-05

Drzewo sandałowe

uspokajajaca, usmierzajaca,
zmysłowa

1476-05

Szlachetna jodła

działanie aktywujace,
odswiezajace

14172-05

Orientalna

odprezajaca, uspokajajaca

14173-05

Zielona limonka

odswiezajaca, ozywcza,
pobudzajaca
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15. Krem miodowy
Własciwosci:
- pielegnacja całego ciała
- utrzymuje odpowiednie nawilzenie skóry
- nadaje skórze gładkosc, sprezystosc, elastycznosc i miekkosc
- zawiera witaminy: B2, H, P, C oraz minerały: wapn, sód, magnez, zelazo
- działanie odswiezajace
Sposób użycia:
Podczas pobytu w saunie rozsmarowac krem w wilgotne ciało i pozostawic do wchłoniecia. Po upływnie
kilku minut letnia woda opłukac dokładnie całe ciało, bez uzycia mydła.
Cena za opakowanie brutto
100 ml

Art. No

Krem miodowy

1554004

odpreza, ozywia, wygładza skóre

16. Olejki do masażu
Własciwosci:
Połaczenie olejków pochodzenia roslinnego najwyzszej jakosci ze starannie wyselekcjonowanymi olejkami
eterycznymi. PUR MASSAGE zawiera w 100% składniki pochodzenia naturalnego, bez dodatków
jakichkolwiek konserwantów. Technicznie, masazysci odnajduja w produkcie zrównowazone połaczenie, w
wyniku którego powstaje jednolita substancja o złotych refleksach.
Jedwabisty i delikatny dotyk masazu daje wrazenie lekkiego slizgu, co umozliwia wydłuzenie czasu jego
trwania.
Bogaty i przeciwutleniajacy, na bazie kwasów naturalnych, Pur Massage posiada własciwosci nawilzajace,
łagodzace i odbudowujace. Masaz to doskonały sposób na lepsze samopoczucie i pobudzenie wszystkich
zmysłów. Gama produktów PUR MASSAGE Laboratoriów Camylle, to substancje, w których olejki
powstaja z nasion winogron, oleju sezamowego i innych olejków eterycznych, uznanych dzieki swoim
własciwosciom antystresowym, stymulujacym, wyszczuplajacym.

Olejki do masażu

Art. No
PMAS025

Azja

odurzajacy o magicznych i lekko
pikantnych nutach zapachowych

PMEL025

Elinya

wyszczuplajacy o czystych i
intensywnych nutach zapachowych

PMFO025

Kwiat pomarańczy

antystresowy o słodkich i urzekajacych
nutach zapachowych

PMLA025

Lawenda

relaksujacy o swiezych i kojacych
nutach zapachowych

PMLU025

LUX

energetyzujacy o swiezych i
urzekajacych nutach zapachowych

PMME025

Morze Śródziemne

Równowazacy o swiezych i
kwiatowych nutach zapachowych

PMNA025

Natura

Równowazacy o swiezych i
kwiatowych nutach zapachowych

PMOT025

Orient

pozytywnie nastrajajacy o ciepłych i
lesnych nutach zapachowych

PMOT025

Polinezja

regenerujacy o waniliowych i
owocowych nutach zapachowych

Strona 17

Cena za opakowanie brutto
250 ml

