durgol® surface

Odvápňovací

pěna

pro zářivě čistou
koupelnu
durgol® surface odstraňuje vápenaté usazeniny
z vodovodních baterií, obkladů, sprchových koutů
a vanových zástěn a zanechává je dokonale lesklé.
Vynikající vodoodpudivý efekt silné odvápňovací pěny
je důvodem vysoké obliby mezi spotřebiteli.

Vodní kámen na armaturách a plochách působí nehygienicky a koupelna či kuchyně vypadá nečistě. Vysoce účinný
pěnivý odvápňovač durgol® surface odstraňuje i velice odolné usazeniny, nečistoty a povlaky. Díky unikátnímu
efektu odpuzování vody zůstávají armatury a povrchy déle lesklé.

Biologicky odbouratelný výrobek

Odvápňovací pěna durgol® surface je biologicky
odbouratelná. Splňuje požadavky OECD,
a proto může používat symbol "biodegradable" biologicky odbouratelný výrobek.

Tip
Pro odstranění silných usazenin nebo pro odvápnění
běžných spotřebičů (varné konvice, překapávače,
pračky, myčky) doporučujeme univerzální rychlý
odvápňovač durgol® express.

Proč v koupelně používat durgol® surface
Vysoce účinná a rychle působí

Nedráždí dýchací cesty

Originální láhev odvápňovací pěny durgol® surface má speciální rozstřikovač, s jehož pomocí se tvoří hustá pěna,
která zabraňuje rozprášení účinné látky. Při aplikaci tak nedochází k podráždění dýchacích cest ani kůže.

Jedinečný efekt odpuzování vody
Na povrchu vodovodních baterií a dalších armatur běžně ulpívají kapky vody, které po zaschnutí zanechávají viditelné mapy vápenatých usazenin a to v koupelně vypadá nehygienicky a nečistě. Z vodovodních baterií a dalších armatur ošetřených odvápňovací pěnou durgol® surface voda stéká a díky tomu zůstávají déle lesklé.

Hezky voní

Odvápňovací pěna durgol® surface nejen že nedráždí dýchací cesty, ale navíc i hezky voní. Běžné odvápňovače založené na levných organických kyselinách (např. citrónová, vinná, octová) čpí, kdežto silná odvápňovací pěna durgol® surface obsahuje čichově téměř neutrální kyselinu amidosulfonovou a - vlastní parfém.

durgol® je registrovaná ochranná známka společnosti Adam Düring AG ve Švýcarsku, EU a dalších zemích.

Švýcarský originál proti vodnímu kameni
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Odvápňovací pěna durgol® surface odvápňuje a čistí rychle a bez námahy vodovodní baterie a další armatury, obklady, sprchové kouty a vanové zástěny. Nastříkejte na povrch, vyčkejte 2 minuty, opláchněte vodou - hotovo!

durgol® surface
B2C Balení pro konečné spotřebitele
Originál PET láhev 500 ml s originálním rozstřikovačem, návod k použití v češtině a slovenštině na zadní etiketě.
Náhradní náplň PET láhev 500 ml bez rozstřikovače, návod k použití v češtině a slovenštině na zadní etiketě.
KOMBI Kombinace 2 x 500 ml (Originál + Náhradní náplň) spojené transparentní páskou. Ekonomicky výhodné balení.
Účinná látka Kyselina amidosulfonová. Složení Voda, kyselina amidosulfonová 8%, aromatické látky, méně
než 5% aniontových a neaniontových tenzidů.
Povinné značení Výrobek není dráždivý, je biologicky odbouratelný.

B2B Balení pro obchod

Silná odvápňovací pěna durgol® surface do koupelny.
Text pro cenovkový štítek Odvápňovací pěna durgol surface Originál 500 ml
Objednací kód DSU395CS (ČR) DSE395SK (SR) Doporučená prodejní cena* 99 Kč (ČR); 3,99 € (SR)
balení
Originál
EAN 7610243003558
Karton Originál standardní objednací množství
EAN 7610243003572
Paleta Originál
1 vrstva = 19 kartonů; 1 paleta = 5 vrstev

obsah

rozměry (mm)

hmot. (kg)

500 ml

80 x 52 x 250

0,576

10 kusů

270 x 171 x 270

5,995

950 kusů
95 kartonů

1200 x 800 x 1500

589,5

balení
Náhradní náplň
EAN 7610243003589
Karton Náhradní náplň standardní obj. množství
EAN 7610243003596
Paleta Náhradní náplň
1 vrstva = 19 kartonů; 1 paleta = 6 vrstev

obsah

rozměry (mm)

hmot. (kg)

500 ml

80 x 52 x 218

0,558

10 kusů

265 x 170 x 230

5,758

1140 kusů
114 kartonů

1200 x 800 x 1530

676,4

Text pro cenovkový štítek Odvápňovací pěna durgol surface KOMBI 2 x 500 ml
Objednací kód DSU456CS (ČR) DSU456SK (SR) Doporučená prodejní cena* 185 Kč (ČR); 6,99 € (SR)
balení
KOMBI
EAN 7610243004449
Karton KOMBI standardní objednací množství
EAN 7610243004456
Paleta KOMBI
1 vrstva = 14 kartonů; 1 paleta = 5 vrstev

obsah

rozměry (mm)

hmot. (kg)

2 x 500 ml

80 x 104 x 250

1,135

6 kusů

322 x 171 x 270

7,070

420 kusů
70 kartonů

1200 x 800 x 1500

514,9

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 speciálním přípravku pro odstranění vodního kamene a také o problematice
odvápňování, můžete si otevřít samostatné produktové stránky www.durgolsurface.cz

Správné řešení každého problému s vápenatými usazeninami

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

Text pro cenovkový štítek Odvápňovací pěna durgol surface Náhradní náplň 500 ml
Objednací kód DSU396CS (ČR) DSE396SK (SR) Doporučená prodejní cena* 95 Kč (ČR); 3,79 € (SR)

