durgol® express

Univerzální rychlý

odvápňovač

pro celou domácnost
durgol® express odstraňuje vápenaté usazeniny
ze všech předmětů v domácnosti. Díky svému
složení pracuje účinně a zároveň šetrně,
je potravinářsky nezávadný a je ohleduplný
k životnímu prostředí.
durgol® express je ideální řešení každodenních
problémů s vodním kamenem v domácnosti.

Rychle a jednoduše odvápňuje přístroje na překapávanou kávu, nádoby z kovu, plastu nebo skla (například varné
konvice, hrnce z chromované oceli, přístroje na vaření vajec, vázy, sklenice na zubní protézy), sítka bateriových
kohoutů, sprchové hlavice, trysky, armatury, myčky i pračky.

Nejprodávanější odvápňovač*

durgol® express je nejprodávanější univerzální
odvápňovač ve Švýcarsku.
* Podle zjištění společnosti pro průzkum trhu ACNielsen,
Švýcarsko 2009

Tip
Pro pravidelné odvápňování kvalitních
přístrojů na espreso doporučujeme speciální
odvápňovač durgol® swiss espresso®.

Jaké jsou výhody durgol® express?
Pro celou domácnost

Extrémně rychlý

durgol® express účinkuje extrémně rychle, až 10krát rychleji než jiné značkové odvápňovače. Proces odvápnění
není zapotřebí přerušovat, aby se čekalo než durgol® express začne účinkovat.

Bezpečný a šetrný
Díky svému složení pracuje účinně a zároveň šetrně, je potravinářsky nezávadný a je ohleduplný k životnímu
prostředí. durgol® express je bez zápachu a nezanechává žádnou pachuť. Při působení nevytváří žádné páry.

Připravený k použití

Díky velké odvápňovací síle durgol® express je odvápňování rychlé a jednoduché. Na rozdíl od odvápňovacích
přípravků ve formě prášku nebo tablet není durgol® express nutné před použitím rozpouštět. Navíc obsahuje účinné
ochranné látky, a proto ani časté a dlouhodobé odvápňování tímto speciálním tekutým přípravkem nezpůsobuje korozi kovových, plastových nebo skleněných částí.
durgol® je registrovaná ochranná známka společnosti Düring AG ve Švýcarsku, EU a dalších zemích.

Švýcarský originál proti vodnímu kameni
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durgol® express je univerzální odstraňovač vodního kamene. Odstraňuje vápenaté usazeniny ze všech předmětů
v domácnosti. Rychle a jednoduše odvápňuje jakékoliv stroje i přístroje, nádoby i armatury, a to doma i v kanceláři.

durgol® express
B2C Balení pro konečné spotřebitele
Obsah PET láhev 500 ml, návod k použití je na lahvi na zadní etiketě. Jazykové mutace etiket (výrobku)
k dispozici: čeština, slovenština.
Účinná látka Kyselina amidosulfonová. Složení Voda, kyselina amidosulfonová 15%, ochranná činidla
a přísady. Povinné značení Výrobek není dráždivý.

B2B Balení pro obchod

Rychlý odvápňovač durgol® express pro celou domácnost 500 ml
Text pro cenovkový štítek Odvápňovač durgol express 500 ml
Objednací kód DEX405CS (ČR) DEX405SK (SR) Doporučená prodejní cena* 159 Kč (ČR); 5,99 € (SR)
balení
Spotřebitelské balení
EAN 7610243003787
Karton minimální objednací množství
EAN 7610243003794
Trojkarton standardní objednací množství
EAN není
Paleta
1 vrstva = 19 kartonů; 1 paleta = 6 vrstev

obsah

rozměry (mm)

hmot. (kg)

500 ml

80 x 52 x 218

0,586

10 kusů

265 x 170 x 230

6,041

30 kusů

520 x 270 x 240

18,27

1140 kusů
114 kartonů

1200 x 800 x 1530

708,7

balení
Kanystr 10 litrů
EAN 7610243000090
Paleta
1 vrstva = 20 kanystrů; 1 paleta = 4 vrstvy

obsah

rozměry (mm)

hmot. (kg)

10 litrů

224 x 188 x 294

11,35

80 kanystrů

1200 x 800 x 1326

928,0

Dávkovací sada ke kanystru pro snadné dávkování
Dávkovací sada obsahuje výpustní kohout s odvzdušněním pro kanystr 10 l pro snadné dávkování kapalin
a nízkou průsvitnou kádinku PP 250 ml s modrou stupnicí.
Text pro cenovkový štítek Dávkovací sada ke kanystru - kohout a kádinka
Objednací kód DAS687 Doporučená prodejní cena* 199 Kč (ČR); 7,99 € (SR)
balení
Dávkovací sada ke kanystru
EAN 7610243006870
Karton

obsah
1 kohout
1 kádinka
10 sad

rozměry (mm)

hmot. (kg)

150 x 210 x 80

0,082

315 x 225 x 155

0,984

Dárkové balení durgol® express 125 ml. Samostatně neprodejné.
Objednací kód DEX510. Produkt obsahuje kombinované etikety s popisem v českém a slovenském jazyce.
balení
Dárkové balení
EAN není
Karton standardní objednací množství
EAN 7610243005996
Paleta
1 vrstva = 12 kartonů; 1 paleta = 5 vrstev

obsah

rozměry (mm)

hmot. (kg)

1 x 125 ml

50 x 33 x 156

0,163

50 kusů

334 x 194 x 265

8,405

3000 kusů
60 kartonů

1200 x 800 x 1475

524,3

Výrobce

Odvápňovače značky durgol® jsou vyráběny společností Düring AG ve Švýcarsku od roku 1951. durgol®
je vedoucí značkou na trzích ve Švýcarsku a dalších zemí. Společnost Düring AG úzce spolupracuje s výrobci
domácích elektrospotřebičů a také díky společnému výzkumu získala odborné znalosti v oboru odvápňování.
Preferenční původ Švýcarsko. Kód celního sazebníku 38249045.

Importér

DMK consulting, s.r.o. - Zákaznické centrum DURGOL, Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha 412
+420 800 DURGOL, +420 800 387 465 www.durgol.cz objednavky@durgol.cz

Více informací

Chcete-li se dovědět více o tomto univerzálním rychlém přípravku pro odstranění vodního kamene a také
o problematice odvápňování, můžete si otevřít samostatné produktové stránky www.durgolexpress.cz

Správné řešení každého problému s vápenatými usazeninami

* Doporučená nezávazná prodejní cena včetně DPH pro konečné spotřebitele platná u některých prodejců.

Komerční balení univerzálního rychlého odvápňovače durgol® express v kanystru 10 l
Text pro cenovkový štítek Odvápňovač durgol express kanystr 10 litrů
Objednací kód DEX09CS (ČR) DEX09SK (SR) Doporučená prodejní cena* 2 280 Kč (ČR); 89,10 € (SR)

