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SANITIZ - ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE NA RUCE PODLE WHO
S VIRUCIDNÍM ÚČINKEM.
Vhodná k čištění a hygienické dezinfekci rukou bez použití mýdla a vody.
Obsahuje hydratační složku, nevysušuje. Velmi snadno se roztírá, rychle
zasychá a nezanechává lepkavý pocit na rukou.
Virucidní účinek / s parfémem Máty / obsahuje Aloe Vera
A LO E V E R

Sanitiz No. CZ

EAN
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SANITIZ - ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE NA RUCE PODLE WHO
S VIRUCIDNÍM ÚČINKEM.
Vhodná k čištění a hygienické dezinfekci rukou bez použití mýdla a vody.
Obsahuje hydratační složku, nevysušuje. Velmi snadno se roztírá, rychle
zasychá a nezanechává lepkavý pocit na rukou.
Virucidní účinek / s parfémem Máty / obsahuje Aloe Vera
A LO E V E R

A

Sanitiz No. CZ

EAN

31.428

ml / l

750 ml

5

840

SANITIZ - DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE
Vhodný k čištění a hygienické dezinfekci rukou bez použití mýdla a vody. Ničí
99,99% bakterií, obalených virů a kvasinkovitých hub. Obsahuje hydratační
složku, nevysušuje. Velmi snadno se roztírá, rychle zasychá a nezanechává
lepkavý pocit na rukou.
Virucidní účinek / s parfémem Máty
Sanitiz No. CZ

EAN

31.424

ml / l

50 ml

12

9216

SANITIZ - DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE
Vhodný k čištění a hygienické dezinfekci rukou bez použití mýdla a vody. Ničí
99,99% bakterií, obalených virů a kvasinkovitých hub. Obsahuje hydratační
složku, nevysušuje. Velmi snadno se roztírá, rychle zasychá a nezanechává
lepkavý pocit na rukou.
Virucidní účinek / s parfémem Máty
Sanitiz No. CZ

31.425

EAN

ml / l

75 ml

12

6240
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SANITIZ - DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE
Vhodný k čištění a hygienické dezinfekci rukou bez použití mýdla a vody. Ničí
99,99% bakterií, obalených virů a kvasinkovitých hub. Obsahuje hydratační
složku, nevysušuje. Velmi snadno se roztírá, rychle zasychá a nezanechává
lepkavý pocit na rukou.
Virucidní účinek / s parfémem Máty
Sanitiz No. CZ

EAN

31.426

ml / l

300 ml

5

1750

SANITIZ - DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE
Vhodný k čištění a hygienické dezinfekci rukou bez použití mýdla a vody. Ničí
99,99% bakterií, obalených virů a kvasinkovitých hub. Obsahuje hydratační
složku, nevysušuje. Velmi snadno se roztírá, rychle zasychá a nezanechává
lepkavý pocit na rukou.
Virucidní účinek / s parfémem Máty
Sanitiz No. CZ

31.429

EAN

ml / l

750 ml

5

840
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SANITIZ - ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA PLOCHY A PODLAHY
Univerzální prostředek bez chlóru pro dezinfekci a současné čištění podlah a dalších
omyvatelných povrchů v domácnosti, zejména v kuchyni, koupelně a WC. Účinný proti
obaleným virům, bakteriím, houbám, plísním a nepříjemným zápachům. Pro použití
na pracovní povrchy, ledničky, koše, krájecí desky, dveřní kliky, dlaždice, podlahy,
květinové vázy, fitness vybavení, telefony atd.
Bez Chloru / s parfémem Hyacintu
Sanitiz No. CZ

EAN

31.417

ml / l

1,5 l

4

400

SANITIZ - ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA PLOCHY A PODLAHY
Univerzální prostředek bez chlóru pro dezinfekci a současné čištění podlah
a dalších omyvatelných povrchů v domácnosti, zejména v kuchyni, koupelně a WC.
Účinný proti obaleným virům, bakteriím, houbám, plísním a nepříjemným zápachům.
Pro použití na pracovní povrchy, ledničky, koše, krájecí desky, dveřní kliky, dlaždice,
podlahy, květinové vázy, fitness vybavení, telefony atd.
Bez Chloru / s parfémem Hyacintu
Sanitiz No. CZ

31.421

EAN

ml / l

500 ml

6
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SANITIZ - ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KOUPELNY A VODNÍ KÁMEN
Antibakteriální čistič na koupelny a sanitární techniku bez chlóru. Účinně
odstraňuje usazeniny od vody, mýdla a vodní kámen. Vhodný pro udržení
hygienické čistoty v koupelně, ničí obalené viry, bakterie, houby a plísně. Je
vhodný na vany, sprchové kouty, umyvadla, toalety. Není vhodný na mramor
a jiné povrchy citlivé na působení kyselin.
Bez Chloru / s parfémem Jungle rain
Sanitiz No. CZ

EAN

31.418

ml / l

1,5 l

4

400

SANITIZ - ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KOUPELNY A VODNÍ KÁMEN
Antibakteriální čistič na koupelny a sanitární techniku bez chlóru. Účinně
odstraňuje usazeniny od vody, mýdla a vodní kámen. Vhodný pro udržení
hygienické čistoty v koupelně, ničí obalené viry, bakterie, houby a plísně. Je
vhodný na vany, sprchové kouty, umyvadla, toalety. Není vhodný na mramor
a jiné povrchy citlivé na působení kyselin.
Bez Chloru / s parfémem Jungle rain
Sanitiz No. CZ

31.422

EAN

ml / l

500 ml

6

810
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SANITIZ - ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KUCHYNĚ
Dezinfekční odmašťující čistič na kuchyně. Účinně odstraňuje mastnotu,
připáleniny a usazeniny v kuchyni. Vhodný pro udržení hygienické čistoty, ničí
obalené viry, bakterie, houby a plísně. Je vhodný na pracovní desky, sporáky,
varné desky, trouby, digestoře, dřezy atd.
Bez Chloru / s parfémem Citrónu
Sanitiz No. CZ

EAN

31.419

ml / l

1,5 l

4

400

SANITIZ - ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA KUCHYNĚ
Dezinfekční odmašťující čistič na kuchyně. Účinně odstraňuje mastnotu,
připáleniny a usazeniny v kuchyni. Vhodný pro udržení hygienické čistoty, ničí
obalené viry, bakterie, houby a plísně. Je vhodný na pracovní desky, sporáky,
varné desky, trouby, digestoře, dřezy atd.
Bez Chloru / s parfémem Citrónu
Sanitiz No. CZ

31.423

EAN

ml / l

500 ml

6

810
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SANITIZ - DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE DO AUTA
Vhodný k čištění a hygienické dezinfekci rukou bez použití mýdla a vody. Ničí
99,99% bakterií, obalených virů a kvasinkovitých hub. Obsahuje hydratační
složku, nevysušuje. Velmi snadno se roztírá, rychle zasychá a nezanechává
lepkavý pocit na rukou.
Virucidní účinek / s parfémem Máty
Sanitiz No. CZ

EAN

31.431

ml / l

300 ml

5

1750

SANITIZ - ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO INTERIÉR AUTOMOBILU
Univerzální prostředek bez chlóru pro dezinfekci a současné čištění interiéru
automobilu, palubní desky, čalounění, vnitřních plastů a koberců. Účinný proti
obaleným virům, bakteriím, houbám, plísním a nepříjemným zápachům.
Bez Chloru / s parfémem Hyacintu
Sanitiz No. CZ

EAN

31.420

ml / l

500 ml

6

810

SANITIZ - ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO INTERIÉR AUTOMOBILU
Univerzální prostředek bez chlóru pro dezinfekci a současné čištění interiéru
automobilu, palubní desky, čalounění, vnitřních plastů a koberců. Účinný proti
obaleným virům, bakteriím, houbám, plísním a nepříjemným zápachům.
Bez Chloru / s parfémem Hyacintu

Sanitiz No. CZ

31.416

EAN

ml / l

1,5 l

4

400

Hygiena & čistota

SAN

TIZ

DEZINFEKCE

6

MALOOBCHODNÍ PRODEJ /
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Hygiena & čistota

SAN

TIZ

MALOOBCHODNÍ PRODEJ / POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

V celém světě dochází k dramatickým změnám životního stylu a především spotřebitelským návyků na jejích
základě jsou maloobchodních prodejen a potravinářské provozy vystavovány neustále většímu tlaku. Nejen
státní autority, ale též spotřebitelé se stali mnohem citlivějšími na míru kvality, která má za důsledek vyšší
náročnost požadavků zejména pokud jde o ochranu zdraví a bezpečnost a to jak v potravinářských provozech
tak zároveň i na maloobchodních prodejnách. Společnost Filson s.r.o. se snaží nabízet zákazníkům čistější
a bezpečnější prostředí, ve kterém bude vaše zboží vyráběno, uchováváno či prezentováno přehlednými,
hygienickými a přitažlivými způsoby.

SANITIZ S80 - ALKOHOLOVÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
Slouží k rychlé dezinfekci povrchů odolných alkoholům. Eliminuje bakterie, viry, kvasinkovité houby, plísně, spóry
bakterií. Splňuje požadavky norem: EN 1276, EN 1650, EN 16615, EN 13610, modifikované EN13704.

Sanitiz No. CZ

31.427

EAN

ml / l

1l

5

475
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