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SANITIZ - ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA NA RUKY PODĽA WHO
S VIRUCIDNÝM ÚČINKOM
Vhodná na čistenie a hygienickú dezinfekciu rúk bez použitia mydla a vody.
Obsahuje hydratačnú zložku, nevysušuje. Veľmi ľahko sa rozotiera, rýchlo
zasychá a nezanecháva lepkavý pocit na rukách.
Virucidný účinok / s parfumom Mäty / obsahuje Aloe Vera
A LO E V E R

Sanitiz No. SK

EAN

ml / l

A

31.440

1l

5

780

SANITIZ - ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA NA RUKY PODĽA WHO
S VIRUCIDNÝM ÚČINKOM
Vhodná na čistenie a hygienickú dezinfekciu rúk bez použitia mydla a vody.
Obsahuje hydratačnú zložku, nevysušuje. Veľmi ľahko sa rozotiera, rýchlo
zasychá a nezanecháva lepkavý pocit na rukách.
Virucidný účinok / s parfumom Mäty / obsahuje Aloe Vera
A LO E V E R

A

Sanitiz No. SK

EAN

31.453

ml / l

750 ml

5

840

SANITIZ - DEZINFEKČNÝ GÉL NA RUKY
Vhodný na čistenie a hygienickú dezinfekciu rúk bez použitia mydla a vody. Ničí
99,99% baktérií, obalených vírusov a kvasinkovitých húb. Obsahuje hydratačnú
zložku, nevysušuje. Veľmi ľahko sa rozotiera, rýchlo zasychá a nezanecháva
lepkavý pocit na rukách.
Virucidný účinok / s parfumom Mäty
Sanitiz No. SK

EAN

31.449

ml / l

50 ml

12

9216

SANITIZ - DEZINFEKČNÝ GÉL NA RUKY
Vhodný na čistenie a hygienickú dezinfekciu rúk bez použitia mydla a vody. Ničí
99,99% baktérií, obalených vírusov a kvasinkovitých húb. Obsahuje hydratačnú
zložku, nevysušuje. Veľmi ľahko sa rozotiera, rýchlo zasychá a nezanecháva
lepkavý pocit na rukách.
Virucidný účinok / s parfumom Mäty
Sanitiz No. SK

31.450

EAN

ml / l

75 ml

12

6240
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SANITIZ - DEZINFEKČNÝ GÉL NA RUKY
Vhodný na čistenie a hygienickú dezinfekciu rúk bez použitia mydla a vody. Ničí
99,99% baktérií, obalených vírusov a kvasinkovitých húb. Obsahuje hydratačnú
zložku, nevysušuje. Veľmi ľahko sa rozotiera, rýchlo zasychá a nezanecháva
lepkavý pocit na rukách.
Virucidný účinok / s parfumom Mäty
Sanitiz No. SK

EAN

31.451

ml / l

300 ml

5

1750

SANITIZ - DEZINFEKČNÝ GÉL NA RUKY
Vhodný na čistenie a hygienickú dezinfekciu rúk bez použitia mydla a vody. Ničí
99,99% baktérií, obalených vírusov a kvasinkovitých húb. Obsahuje hydratačnú
zložku, nevysušuje. Veľmi ľahko sa rozotiera, rýchlo zasychá a nezanecháva
lepkavý pocit na rukách.
Virucidný účinok / s parfumom Mäty
Sanitiz No. SK

31.454

EAN

ml / l

750 ml

5

840
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SANITIZ - ČISTIACI PROSTRIEDOK NA PLOCHY A PODLAHY
Univerzálny prostriedok bez chlóru pre dezinfekciu a súčasne čistenie podláh
a ďalších umývateľných povrchov v domácnosti, najmä v kuchyni, kúpeľni a WC.
Účinný proti baktériám, hubám, plesniam a nepríjemným zápachom. Pre použitie
na pracovné povrchy, chladničky, koše, dosky na krájanie, kľučky dverí, dlaždice,
podlahy, kvetinové vázy, fitness vybavenie, telefóny atď.
Bez Chlóru / s parfumom Hyacintu
Sanitiz No. SK

EAN

31.442

ml / l

1,5 l

4

400

SANITIZ - ČISTIACI PROSTRIEDOK NA PLOCHY A PODLAHY
Univerzálny prostriedok bez chlóru pre dezinfekciu a súčasne čistenie podláh
a ďalších umývateľných povrchov v domácnosti, najmä v kuchyni, kúpeľni a WC.
Účinný proti baktériám, hubám, plesniam a nepríjemným zápachom. Pre použitie
na pracovné povrchy, chladničky, koše, dosky na krájanie, kľučky dverí, dlaždice,
podlahy, kvetinové vázy, fitness vybavenie, telefóny atď.
Bez Chlóru / s parfumom Hyacintu
Sanitiz No. SK

31.446

EAN

ml / l

500 ml

6

810
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SANITIZ - ČISTIACI PROSTRIEDOK NA KÚPEĽNE A VODNÝ KAMEŇ

Antibakteriálny čistič do kúpeľne a sanitárnu techniku bez chlóru. Účinne odstraňuje
usadeniny od vody, mydla a vodný kameň. Vhodný pre udržanie hygienickej čistoty
v kúpeľni, ničí baktérie, huby a plesne. Je vhodný na vane, sprchové kúty, umývadlá,
toalety. Nie je vhodný na mramor a iné povrchy citlivé na pôsobenie kyselín.

Bez Chlóru / s parfumom Jungle rain
Sanitiz No. SK

EAN

31.443

ml / l

1,5 l

4

400

SANITIZ - ČISTIACI PROSTRIEDOK NA KÚPEĽNE A VODNÝ KAMEŇ

Antibakteriálny čistič do kúpeľne a sanitárnu techniku bez chlóru. Účinne odstraňuje
usadeniny od vody, mydla a vodný kameň. Vhodný pre udržanie hygienickej čistoty
v kúpeľni, ničí baktérie, huby a plesne. Je vhodný na vane, sprchové kúty, umývadlá,
toalety. Nie je vhodný na mramor a iné povrchy citlivé na pôsobenie kyselín.

Bez Chlóru / s parfumom Jungle rain
Sanitiz No. SK

31.447

EAN

ml / l

500 ml

6

810
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SANITIZ - ČISTIACI PROSTRIEDOK NA KUCHYNE
Dezinfekčný odmasťujúci čistič do kuchyne. Účinne odstraňuje mastnotu,
pripáleniny a usadeniny v kuchyni. Vhodný pre udržanie hygienickej čistoty, ničí
baktérie, vírusy a plesne. Je vhodný na pracovné dosky, sporáky, varné dosky,
rúry, digestory, drezy atď.
Bez Chlóru / s parfumom Citrónu
Sanitiz No. SK

EAN

31.444

ml / l

1,5 l

4

400

SANITIZ - ČISTIACI PROSTRIEDOK NA KUCHYNE
Dezinfekčný odmasťujúci čistič do kuchyne. Účinne odstraňuje mastnotu,
pripáleniny a usadeniny v kuchyni. Vhodný pre udržanie hygienickej čistoty, ničí
baktérie, vírusy a plesne. Je vhodný na pracovné dosky, sporáky, varné dosky,
rúry, digestory, drezy atď.
Bez Chlóru / s parfumom Citrónu
Sanitiz No. SK

31.448

EAN

ml / l

500 ml

6

810
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SANITIZ - ČISTIACI PROSTRIEDOK PRE INTERIÉR AUTOMOBILU
Univerzálny prostriedok bez chlóru pre dezinfekciu a súčasne čistenie interiéru
automobilu, palubnej dosky, čalúnenie, vnútorných plastov a kobercov. Účinný
proti baktériám, hubám, plesniam a nepríjemným zápachom.
Bez Chlóru / s parfumom Hyacintu

Sanitiz No. SK

EAN

31.441

ml / l

1,5 l

4

400

SANITIZ - ČISTIACI PROSTRIEDOK PRE INTERIÉR AUTOMOBILU
Univerzálny prostriedok bez chlóru pre dezinfekciu a súčasne čistenie interiéru
automobilu, palubnej dosky, čalúnenie, vnútorných plastov a kobercov. Účinný
proti baktériám, hubám, plesniam a nepríjemným zápachom.
Bez Chlóru / s parfumom Hyacintu
Sanitiz No. SK

31.445

EAN

ml / l

500 ml

6

810
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MALOOBCHODNÝ PREDAJ / POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

V celom svete dochádza k dramatickým zmenám životného štýlu a predovšetkým spotrebiteľským návykom.
Na ich základe sú maloobchodné predajne a potravinárske prevádzky vystavené neustále väčšiemu tlaku.
Nielen štátne autority, ale tiež spotrebitelia sa stali oveľa citlivejšími na mieru kvality, ktorá má za dôsledok
vyššiu náročnosť požiadaviek, najmä pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti a to ako v potravinárskych
prevádzkach, tak zároveň aj v maloobchodných predajniach. Spoločnosť Filson s.r.o. sa snaží ponúknuť
zákazníkom čistejšie a bezpečnejšie prostredie, v ktorom sa bude Váš tovar vyrábať, uchovávať či
prezentovať prehľadnými, hygienickými a príťažlivými spôsobmi.

SANITIZ S80 - ALKOHOLOVÝ DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK PRE POTRAVINÁRSTVO
Slúži na rýchlu dezinfekciu povrchov odolných alkoholom. Eliminuje baktérie, vírusy, kvasinkovité huby, plesne,
spóry baktérií. Spĺňa požiadavky noriem: EN 1276, EN 1650, EN 16615, EN 13610, modifikované EN13704.
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5
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