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Електронна безконтактна дозираща станция, която 
разпределя предварително зададено количество 
дезинфектант за ръце, без риск от пренасяне на 
бактерии. Автоматичното сензорно действие (без 
докосване) прави тази станция сигурна и ефективна 
при осигуряване на дезинфекция за ръцете.
• Ултрахигиенично безконтактно действие
• Спестява разходите за производство на готови 
патрони, благодарение на вградения резервоар с обем 
от 1000 мл, който се презарежда бързо и лесно
• Подходящ за работа с гелообразни дезинфектанти
• Лесна експлоатация без необходимост от захранващи 
кабели (работи с 6 броя АА батерии, не са включени в 
комплекта)
• Възможност за монтиране директно на стена в 
санитарни помещения, коридори и фоайета или с 
преносима поставка за градини, зали и големи 
помещения

ЕЛЕКТРОНЕН БЕЗКОНТАКТЕН ДОЗАТОР

Изключително лесен за употреба дозатор за 
дезинфекциращ гел. Трябва само да поставите 
ръцете си под дозатора, да натиснете педала с крак 
и той ще свърши останалото. Gelly e механично 
задвижван и оборудван с “Handsfree” технология, 
чрез която:
• Избягвате разпространението на микроби
• Гарантира поддържане на добра хигиена
• Изключително надеждна и здрава конструкция
• Лесна смяна на флакона с дезинфектанта и 
възможност за защита чрез заключване против 
кражба или нерегламентирана подмяна на 
продукта

MEDIX PROFESSIONAL – GELLY

*На база проведени микробиологични изпитвания, които показват, че при спазване на указаното експозиционно време и начин на употреба, се постига необходимата редукция на тест-щамовете на бактериите и фунгите (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans), съгласно изискванията на БДС EN 13697:2002, БДС EN 13697:2015 или БДС EN 1040:2006. Използвайте биоцидите безопасно. Преди употреба внимателно прочетете етикета и информацията за продуктите.

**На база проведени микробиологични изпитвания, които показват, че при спазване на указаното експозиционно време и начин на употреба, се постига необходимата редукция на тест-щамовете на бактериите (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae), фунгите (Candida albicans) и вирусите с обвивка: Hepatitis viruses (B,C,D), HIV, Influenza Viruses, Coronaviruses (MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2) , съгласно изискванията на БДС EN 1276:2002, БДС EN13697:2015, БДС EN 1276:2020, БДС EN 1650:2020, БДС EN 
13697:2015 + А1:2015 и EN 14476:2013 + A2:2019. Използвайте биоцидите безопасно. Преди употреба внимателно прочетете етикета и информацията за продуктите.

ХВП 5L ХВП 5L

ХВП 5L

ДЕЗИНФEКЦИРАЩИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

DC 305CONCENTRATED
UNIVERSAL DISINFECTANT

Високопенлив биоцид с бактерицидно, фунгицидно и 
ограничено вирусоцидно действие (включително и 
Коронавируси) без мирис на хлор. Подходящ за 
дезинфекция, основно и поддържащо почистване на подове 
и различни видове водоустойчиви и непорьозни 
повърхности в сгради, здравни и лечебни заведения, обекти 
с обществено предназначение, заведения за обществено 
храненe, ХВП, ветеринарни обекти, включително за 
настаняване, отглеждане и транспортиране на животни и др.
• Унищожава 99,9% от микробите**
• Без мирис на хлор. Със свеж аромат
Начин на употреба: Биоцидът се използва разреден. 
Следвайте инструкцията за дозиране от етикета.
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара от МЗ:  
№ 3096-1/16.03.2021г.

КОНЦЕНТРИРАН УНИВЕРСАЛЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ 
ЗА ПОДОВЕ И ТВЪРДИ ПОВЪРХНОСТИ

DC 302MULTI SURFACE
DEGREASING DISINFECTANT

Мултифункционален препарат с дезинфекциращо и 
обезмасляващо действие. С широко приложение при 
основно и поддържащо почистване на различни 
видове повърхности в битови сгради, здравни и 
лечебни заведения, индустриални обекти, обекти за 
производство и търговия с храни, ветеринарни обекти и 
др.
• Унищожава 99,9% от бактериите и фунгите*
• Ефикасна формула, която бързо и лесно премахва и 
разгражда наслоени мазнини, органични и трудно 
отстраними замърсявания
• Без мирис на хлор
• Начин на употреба: Биоцид, готов за употреба
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара от МЗ:  
№ 1201-3/29.11.2019г.

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ АЛКАЛЕН СПРЕЙ 
(ОБЕЗМАСЛИТЕЛ)

DC 303MULTIFUNCTIONAL
DISINFECTANT

Синергичното действие на активните съставки в препарата 
осигурява ефикасна дезинфекция без мирис на хлор на 
всички водоустойчиви и непорьозни повърхности в битови 
сгради, офиси и административни помещения, социални 
домове и медицински центрове, спортни зали, индустриални 
обекти, ХВП, складове, ХОРЕКА и др.
• Унищожава 99,9% от микробите** (включително и 
Коронавируси)
• Един продукт, много решения! Осигурява ефикасна 
дезинфекция, без следи
• Без мирис на хлор
Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара от МЗ:  
№ 2599-2/30.10.2020г.

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ СПРЕЙ С ОГРАНИЧЕНО 
ВИРУСОЦИДНО, БАКТЕРИЦИДНО И 
ФУНГИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ 

5L DC 301DISINFECTANT
BATHROOM CLEANER

Биоцид с бактерицидно действие, предназначен за 
дезинфекция, основно и поддържащо почистване на 
всички киселиноустойчиви повърхности, мивки, вани, 
фаянс, фуги, батерии и душове, стъклени и акрилни 
душ кабини, силно замърсена теракота. 
• Унищожава 99,9% от бактериите*
• Изключително ефикасна формула с активна пяна за 
бързо действие
• Почиства до блясък стоманени, емайлирани и 
хромирани повърхности
• Без мирис на хлор. Оставя свежо ухание
• Начин на употреба: Биоцид, готов за употреба
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара от МЗ: 
№ 1202-2/12.02.2015г.

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ КИСЕЛИНЕН СПРЕЙ ЗА 
БАНИ И SPA-ЦЕНТРОВЕ

pH 8.5-10.0 

pH 1.0-2.0  pH 10.5-11.5  

pH 10.5-11.5 

5L DC 300DISINFECTING
SANITARY GEL CLEANER

Дезинфекциращ гел с киселинно действие за 
професионална употреба. С широк биологичен 
спектър на действие срещу често срещани в 
практиката бактерии и фунги. Предназначен за 
дезинфекция, основно и поддържащо почистване. 
Лесно отстранява калциеви отлагания, петна от 
ръжда, органични и неорганични замърсявания.
• Унищожава 99,9% от бактериите и фунгите*
• Ефикасна формула, която се задържа за дълго по 
третираната повърхност, дори и под вода
• Без мирис на хлор. Със свеж аромат на океан
• Начин на употреба: Биоцид, готов за употреба
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара от МЗ:  
№ 1733-1/05.12.2014г.

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ГЕЛ ЗА САНИТАРНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

pH 0.5-1.5 ЗАЩО ДА ДЕЗИНФEКЦИРАМЕ?

 Стандартните почистващи препарати са създадени да отстраняват 
замърсявания. И въпреки че някаква част от микробите биха били 
премахнати по този начин, това няма да е достатъчно, за да 
гарантирате здравето на вашите гости, клиенти и служители. Затова е 
важно да се доверите на дезинфекциращи продукти с вирусоцидно, 
бактерицидно и фунгицидно действие, които унищожават микробите.
Това са вид биоцидни смеси с активни вещества, които имат за цел да 
премахват или предотвратяват действието на вредните за човешкия 
организъм микроби.

400ml / 1L / 5L ANTIBACTERIAL
HAND GEL PC 504/505/508

Бързодействащ гел на алкохолна основа за хигиенна 
дезинфекция на ръцете без необходимост от вода и сапун. 
• Унищожава 99.9% от бактериите и вирусите с обвивка** 
(включително и Коронавируси)
• С освежаващ аромат и хидратиращи съставки
• Без необходимост от изплакване
• Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба 
и се използва неразреден между измиванията на 
ръцете
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара от МЗ: 
№ 1007-3/12.02.2015г.

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ГЕЛ ЗА РЪЦЕ

pH 5.5-7.5 

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА
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ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА СТЪКЛЕНИ И ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ
5L/10L GCL 200 GLASS CLEANER

Подходящ за основно почистване, поддръжка и 
полиране на прозорци, стъкла, витрини, огледала, 
парапети на ескалатори, силиконови и ветроупорни 
завеси, транспортни ленти, както и за всички гладки 
водоустойчиви повърхности, покрити с емайл – 
пластмаса, метал и др.
• Бързодействащ препарат, базиран на алкохол
• Блестяща чистота, без замазване
• Икономичен разход
• С аромат на люляк
• Начин на употреба: Готов за употреба без 
необходимост от разреждане

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ 
НА СТЪКЛЕНИ И ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ

5L GCL 201 GLASS CLEANER

Подходящ за основно почистване, поддръжка и 
полиране на прозорци, стъкла, витрини, 
огледала, парапети на ескалатори, силиконови и 
ветроупорни завеси, транспортни ленти, както и 
за всички гладки водоустойчиви повърхности, 
покрити с емайл – пластмаса, метал и др.
• Бързодействащ препарат, базиран на алкохол
• Блестяща чистота, без замазване
• Икономичен разход
• Със свеж аромат
• Начин на употреба: Готов за употреба без 
необходимост от разреждане

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ 
НА СТЪКЛЕНИ И ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ

5L SUPER CONCENTRATED
GLASS CLEANER GCD 250

• Суперконцентриран бързодействащ препарат, 
базиран на алкохол
• Блестяща чистота без замазване
• За ръчно почистване и за дозиращи системи
• Дозировка - 1:20, при упорити 
замърсявания до 1:10

СУПЕРКОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА СТЪКЛЕНИ 
И ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ 

СУПЕРКОНЦЕНТРИРАНИ ПРЕПАРАТИ

СУПЕРКОНЦЕНТРИРАНИ ПРЕПАРАТИ

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

Благодарение на мултифункционалната си формула е 
подходящ за почистване и поддръжка на всички видове 
обработени дървени повърхности, фурнир, ПДЧ, МДФ, 
пластмасови мебели и офис техника, както и други 
водоустойчиви повърхности.
• Съдържа специални разтворители, които ефикасно 
отстраняват замърсяванията
• Не оставя следи и предпазва повърхностите
• Има антистатичен ефект, който предпазва от 
натрупване на прах
• Оставя приятен аромат
• Начин на употреба: Готов за употреба без 
необходимост от разреждане

5L FCL 212
ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ ЗА МЕБЕЛИ

FURNITURE CLEANER

5L APC 220ALL PURPOSE CLEANER

• Концентриран алкален препарат за машинна 
употреба, идеален за следремонтно почистване.
• Придава блясък и оставя свеж аромат
• Подходящ за фоайета, ж.п. и аерогари, изложбени 
зали, панаирни палати, молове, супермаркети, 
спортни зали, социални заведения, промишлени зони, 
производствени цехове, складове, сервизни 
помещения и др.
• Изсъхва бързо, не замазва и не оставя следи
• Начин на употреба: За машинно миене и 
почистване, използвайте от 5ml до 10ml в 1L 
вода

НИСКОПЕНЛИВ ОБЩОПОЧИСТВАЩ 
ПРЕПАРАТ

5L  SCL 203MULTI PURPOSE GEL 

Високопенлив алкален гел, подходящ за основно и 
следремонтно почистване, както и за ежедневна 
поддръжка на теракота, мозайка, фаянс, балатум, 
плотове, силиконови и ветроупорни завеси и други 
водоустойчиви повърхности, покрити с емайл.
• Не е необходимо изплакване и подсушаване
• Оставя свеж аромат
• Начин на употреба: В зависимост от степента 
на замърсяване. Ръчно: разтворете от 60 до 
100ml в 10L вода

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ПОДОВЕ И ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ

5L SCL 213CLEANER FOR
NATURAL FLOORS

Предназначен за основно почистване и за ежедневна 
поддръжка на естествени подови настилки като 
мрамор, гранит, камък, теракота с и без гланц, както и 
обработени дървени настилки като паркет, дюшеме и 
ламинат.
• Високопенлив алкален препарат
• Ефикасно почиства без да оставя следи 
• Защитава повърхностите и фугите от влага
• Без изплакване и подсушаване
• Със свеж дълготраен аромат
• Начин на употреба: За ръчно почистване: В 
зависимост от степента на замърсяване, 
разтворете 20ml – 35ml в 5L вода

КОНЦЕНТРИРАН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ  
ЗА ЕСТЕСТВЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОД

МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ

5L UCL 210UNIVERSAL CLEANER

Високопенлив алкален препарат с универсално 
приложение, предназначен за основно и 
следремонтно почистване, за ежедневна употреба при 
теракота, мозайка, фаянс, плотове, силиконови и 
ветроупорни завеси, транспортни ленти и други 
водоустойчиви повърхности.
• Подходящ за почистване на автостъкла и фарове
• Със свеж аромат на люляк
• Начин на употреба: Готов за употреба при 
силно замърсени повърхности. За ежедневна 
поддръжка: разтворете  7ml – 10 ml в 1L вода. 
Като лятна течност за чистачки: разтворете 50ml 
– 100ml в 3L вода

Предназначен за ежедневна поддръжка на 
теракота, мозайка, фаянс, плотове, външни фасади, 
силиконови и ветроупорни завеси, транспортни 
ленти, автостъкла и фарове, както и други 
водоустойчиви повърхности, покрити с емайл.
•  Концентрирана, алкална формула за универсално 
приложение
• Със свеж и дълготраен парфюмен аромат, който 
остава дълго след почистване
•  Начин на употреба: Разтвор 1:200.
15 до 25ml в 5L вода

УНИВЕРСАЛЕН ТЕЧЕН КОНЦЕНТРИРАН 
ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ

5L

КОНЦЕНТРИРАН УНИВЕРСАЛЕН ТЕЧЕН 
ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ

CONCENTRATED
UNIVERSAL CLEANER UCL 215

5L SUPER CONCENTRATED
UNIVERSAL CLEANER

• Суперконцентриран високопенлив алкален препарат 
с универсално приложение
• Подходящ за ръчно почистване и за дозиращи 
системи
• Дозировка - 12,5мл в 5л вода

СУПЕРКОНЦЕНТРИРАН УНИВЕРСАЛЕН 
ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ 

UCD 253

Подходящ за ръчно почистване и машинно пране на 
автомобилни тапицерии, килими, мокети, дамаски, 
естествени и изкуствени материи и др. 
• Ефективно разтваря и премахва петна от органичен и 
неорганичен характер
• С антистатично действие и добавка, която затруднява 
полепването на мръсотия
• Запазва цветовете и оставя чисто и свежо ухание
• Разтвор: Машинно пране: 10 до 50ml в 1L вода.
Ръчно почистване: 50 до 100ml в 1L вода

5L

НИСКОПЕНЛИВ ПРЕПАРАТ ЗА АВТОТАПИЦЕРИИ, 
КИЛИМИ, МОКЕТИ, ДАМАСКИ И ДР.

CARPET & UPHOLSTERY
LOW FOAMING CLEANER SCL 230 AA
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20L

Силно концентриран обезмаслител за професионална 
употреба в автомивки, автосалони и сервизи. Продукт 
за безконтактно външно измиване на автомобили, 
микробуси, автобуси, тирове, мотоциклети, и др. 
• Отстранява упорити външни замърсявания
• Не е агресивен към боята и лака на превозните 
средства
• Не съдържа фосфати
• Начин на употреба: Продуктът се използва само 
разреден! При машинна употреба: Разреждане 1:50.
При ръчно почистване: Разреден 1:50.
При упорити замърсявания и джанти 1:20.

10L

SCL 231 AA

КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ НА ПЯНА ЗА 
БЕЗКОНТАКТНО ИЗМИВАНЕ

CONCENTRATED
FOAM DETERGENT
FOR CONTACTLESS

WASH

PRO DRIVE серия 

500ml SCL 232 AALEATHER CREAM 
CLEANER 

Подходящ за основно и поддържащо почистване на 
всякакви повърхности от естествена и изкуствена 
кожа, включително и автомобилни тапицерии.
• Икономичната кремообразна формула
• Подхранва кожата и я предпазва от изсушаване
• Образува защитен филм
• С приятен аромат
• Начин на употреба: Нанесете препарата върху 
мека памучна кърпа и равномерно разнесете 
върху повърхността. След това полирайте с чиста 
и суха памучна кърпа

КРЕМООБРАЗЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, 
ПОДХРАНВАНЕ И ОСВЕЖАВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА 
И ИЗКУСТВЕНА КОЖА

ХВП 5L DCD 252SUPER CONCENTRATED
DEGREASER

• Суперконцентрирана формула за разграждане на 
мазнини и органични замърсявания в индустрията, 
ХВП, складове, ХоРеКа, транспорта, автосервизи, 
автомивки
• Без оцветители и аромат
• За ръчно почистване и за дозиращи системи
• Дозировка - 1:15, при упорити 
замърсявания до 1:5

СУПЕРКОНЦЕНТРИРАН СИЛНОАЛКАЛЕН 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

SCL 233 AA
ACTIVE FOAM

DETERGENT
FOR SELF-SERVICE

CAR WASH

Активна пяна с мощна формула за външно измиване 
на всички транспортни средства. Отстранява упорити 
външни замърсявания като спирачен прах, горива, 
масла, сажди, насекоми, кал и др. Подходящ и за 
почистване на стелки. 
• Лесно се отмива и не оставя следи
• Не е агресивен към хромираните части, боята и лака 
на превозните средства
• Придава блясък
•  Начин на употреба: Продуктът се използва само 
разреден! Препоръчителната дозировка за фолмер от 
1:1 до 1:2. При употреба с машина (дозираща помпа) 
или небулизатор: от 1:25 до 1:50. При ръчно 
почистване: Разредете продукта до 1:100.

ПРЕПАРАТ ЗА БЕЗКОНТАКТНО ИЗМИВАНЕ НА 
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - специално 
разработен за автомивки на самообслужване

Подходящ за ръчно почистване и машинно пране на 
автомобилни тапицерии, килими, мокети, дамаски, 
естествени и изкуствени материи и др. 
• Ефективно разтваря и премахва петна от органичен и 
неорганичен характер
• С антистатично действие и добавка, която затруднява 
полепването на мръсотия
• Запазва цветовете и оставя чисто и свежо ухание
• Разтвор: Машинно пране: 10 до 50ml в 1L вода
Ръчно почистване: 50 до 100ml в 1L вода

5L

НИСКОПЕНЛИВ ПРЕПАРАТ ЗА АВТОТАПИЦЕРИИ, 
КИЛИМИ, МОКЕТИ, ДАМАСКИ И ДР.

CARPET & UPHOLSTERY
LOW FOAMING CLEANER SCL 230 AA

СУПЕРКОНЦЕНТРИРАНИ ПРЕПАРАТИ

5L

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА ТОАЛЕТНИ И САНИТАРИЯ

ТCL 208 / 209 / 217TOILET BOWL CLEANER

Хигиенизиращ препарат с киселинно действие, предназначен за 
всички киселиноустойчиви повърхности в санитарните помещения 
като тоалетни чинии, писоари, бидета, умивалници.
• Отстранява варовикови отлагания, петна от ръжда, органични и 
неорганични замърсявания
• Почиства до блясък, действа и в каналите
• Без мирис на хлор
• С дълготраен аромат
• Начин на употреба: Готов за употреба без необходимост от 
разреждане

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ И САНИТАРИЯ

ХВП 5L SUPER CONCENTRATED
ANTICALK

• За почистване на отлагания от котлен камък, петна 
от ръжда, органични и неорганични замърсявания
• Широко приложение за киселиноустойчиви 
повърхности
• С антибактериална съставка, без оцветители и 
аромат, без мирис на хлор
• За ръчно почистване и за дозиращи системи
• Дозировка - 1:20, при упорити замърсявания 
до 1:5

СУПЕРКОНЦЕНТРИРАН СИЛНОКИСЕЛИНЕН 
ПРЕПАРАТ ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК С 
АНТИБАКТЕРИАЛНА СЪСТАВКА 

BCD 251

5L SANITARY
SPRAY CLEANER

Изключително ефективен за основно и поддържащо 
почистване на всички киселиноустойчиви 
повърхности, мивки, вани, фаянс, плочки, фуги, 
батерии и душове, стъклени и акрилни душкабини, 
силно замърсена теракота.
• Отстранява калциеви отлагания, петна от ръжда, 
органични и неорганични замърсявания
• Изключително ефективен при почистване на 
труднодостъпни места и вертикални повърхности
• Без мирис на хлор
• Начин на употреба: Готов за употреба без 
необходимост от разреждане

АКТИВЕН СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

5L

Концентриран и икономичен гел за ефективно 
отстраняване на калциеви отлагания, петна от ръжда, 
органични и неорганични замърсявания. 
Изключително ефективен за основно почистване и 
поддръжка на всички киселиноустойчиви 
повърхности, мивки, вани, фаянс, плочки, фуги, 
батерии и душове, стъклени и акрилни душкабини, 
силно замърсена теракота.
• Хигиенизира и почиства до блясък
• Подходящ за стоманени, емайлирани и хромирани 
повърхности
• Без мирис на хлор
• Начин на употреба: Готов за употреба без 
необходимост от разреждане

ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРЕН 
ФАЯНС И ХРОМИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ

SANITARY GEL CLEANERSCL 204 SCL 206 5L SUPER CONCENTRATED
GLASS CLEANER GCD 250

• Суперконцентриран бързодействащ препарат, 
базиран на алкохол
• Блестяща чистота без замазване
• За ръчно почистване и за дозиращи системи
• Дозировка - 1:20, при упорити 
замърсявания до 1:10

СУПЕРКОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА СТЪКЛЕНИ 
И ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ 
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MЕКСОН ООД 
ул. Васил Левски 266, Пловдив 4003, България, 

тел.: +359 32 502 009, факс: +359 32 502 008, 
е-mail: info@mexon.bg, 

www.medixprofessional.bg

София и Северозападен регион: 0888 592 192
София и Югозападен регион: 0888 979 497
Пловдив и Централен регион: 0885 151 644, 0882 911 082
Варна и Североизточен регион: 0882 529 966
Бургас и Югоизточен регион: 0889 725 002

ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР 
НА ХИЛЯДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

MEDIX PROFESSIONAL – чисто професионални решения! 

Medix Professional е специализирана серия продукти за професио-
налните нужди на всеки модерен бизнес. Сред продуктите ще откриете, 
както тясно специализирани препарати, професионална серия биоцид-
ни продукти, така и такива с мултифункционално приложение. 
Серията Medix Professional е базирана на 25 години доказан опит и 
задълбочени лабораторни проучвания в сферата на битовата химия. 
Освен безкомпромисно качество и иновативни формули, Medix 
Professional Ви предлага персонални консултации и нагледни демон-
страции за действието и силата на всеки продукт. 
В Medix Professional подлагаме на стриктен контрол всички етапи на 
производствения процес – от входящия анализа на суровините и 
материалите, до производството на крайния продукт и процедурите по 
поддръжка на хигиената и безопасност. Безкомпромисното отношение 
на компанията и ефективният и механизъм за самопроверка и усъвър-
шенстване, гарантират постоянно и високо качество на продуктите. Като 
това е потвърдено с престижни международни одити и сертификати. 
       Medix Professional е в съответствие с всички европейски регламен-
ти, БГ законодателство и контролни органи.
    Българска компания, ангажирана с опазването на околната среда и 
успешно разработваме серия продукти, с биоразградими суровини, 
отговарящи на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648/2004
   Сериозните научни и лабораторни изследвания, провеждани от 
най-добрите специалисти в сферата на битовата химия, както и интен-
зивните контакти и обмяна на ноу-хау със световно утвърдени профе-
сионалисти, гарантират непрекъснато усъвършенстване на продуктите 
и задоволяване на изискванията за безупречна и здравословна хигиена.
    Над 2 000 доволни клиенти в различни браншове и индустриални 
сектори.

www.medixprofessional.bg


