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SANITIZ - Alkoholová dezinfekce na ruce
Vhodná 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.
SANITIZ - Alkoholová dezinfekcia na ruky
Vhodná 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, rýchle zasychá a nezanecháva lepkavý pocit
na rukách.
A LO E V E R

Sanitiz No. SK

ml / l

31.415

31.440
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SANITIZ - Alkoholová dezinfekce na ruce
Vhodná 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.
SANITIZ - Alkoholová dezinfekcia na ruky
Vhodná 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, rýchle zasychá a nezanecháva lepkavý pocit
na rukách.
A LO E V E R

A

Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.428

31.453

750 ml

-

-

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.
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, rýchle zasychá a nezanecháva lepkavý pocit
na rukách.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.424

31.449

50 ml

-

-

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.
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, rýchle zasychá a nezanecháva lepkavý pocit
na rukách.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.425

31.450

75 ml

-

-
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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.
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, rýchle zasychá a nezanecháva lepkavý pocit
na rukách.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.426

31.451

300 ml

-

-

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.
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, rýchle zasychá a nezanecháva lepkavý pocit
na rukách.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.429

31.454

750 ml

-

-
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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 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.
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,
hubam, plesniam a nepríjemným zápachom. Pre použitie na pracovné povrchy, chladničky, koše,
dosky na krájanie, kľučky dverí, dlaždice, podlahy, kvetinové vázy, fitness vybavenie, telefóny atď.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.417

31.442

1,5 l

-

-

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 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.
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,
hubam, plesniam a nepríjemným zápachom. Pre použitie na pracovné povrchy, chladničky, koše,
dosky na krájanie, kľučky dverí, dlaždice, podlahy, kvetinové vázy, fitness vybavenie, telefóny atď.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.421

31.446

500 ml

-

-
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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 bakterie, houby a plísně. Je vhodný na vany, sprchové kouty,
umyvadla, toalety. Není vhodný na mramor a jiné povrchy citlivé na působení kyselin.
SANITIZ - Čistiaci prostriedok do 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.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.418

31.443

1,5 l

-

-

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 bakterie, houby a plísně. Je vhodný na vany, sprchové kouty,
umyvadla, toalety. Není vhodný na mramor a jiné povrchy citlivé na působení kyselin.
SANITIZ - Čistiaci prostriedok do 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.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.422

31.447

500 ml

-

-
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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 bakterie, houby
a plísně. Je vhodný na pracovní desky, sporáky, varné desky, trouby, digestoře, dřezy atd.
SANITIZ - Čistiaci prostriedok do 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.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.419

31.444

1,5 l

-

-

SANITIZ - Čisticí prostředek na kuchyně
Dezinfekční odmašťující čistič na kuchyně. Účinně odstraňuje mastnotu, připáleniny
a usazeniny v kuchyni. Vhodný pro udržení hygienické čistoty, ničí bakterie, houby
a plísně. Je vhodný na pracovní desky, sporáky, varné desky, trouby, digestoře, dřezy atd.
SANITIZ - Čistiaci prostriedok do 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.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.423

31.448

500 ml

-

-
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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
bakteriím, houbám, plísním a nepříjemným zápachům.
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.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.416

31.441

1,5 l

-

-

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
bakteriím, houbám, plísním a nepříjemným zápachům.
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.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.420

31.445

500 ml

-

-
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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.

MALOOBCHODNÝ PREDAJ / POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

V celom svete dochádza k dramatickým zmenám životného štýlu a predovšetkým spotrebiteľským návykom.
Nich 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 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 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.
Sanitiz No. CZ

Sanitiz No. SK

ml / l

31.427

31.452

1l

-

-

www.sanitiz.cz

