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CLEAN Trusted Series
Hygiene & Cleaning Systems Maintenance
• Facility Care •
Getting it right
In modern professional cleaning systems practices, the important is increasingly being
attached to proficient maintenance and optimum preparation of eco friendly
efficiency products. Here you can find a practical approach to the daily preparation
of best quality and best value. Our professional innovative line of products
that incorporate the latest Green Cleaning Technology.

CLEAN Потвърдена Серия
Поддръжка на хигиенни, почистващи системи
• Грижа за сградния фонд •
В съвременните практики за професионални почистващи системи, все
по - важни са почистващите препарати, които използваме и своевременната
редовна профилактика на съоръженията. Тук може да намерите практически
подход от почистващи препарати с най - добро качество и на най - добра цена.
Нашата професионална, иновативна линия от продукти включва,
последните технологии в Екологичното почистване.

Hygienic accessories
Хигиенни аксесоари

Хигиенни аксесоари
Hygiene accessories

Дозатор за течен сапун и пяна/ Liquid soap and foam dispenser
ABS пластмаса
Размери: 190/145/120мм
Капацитет: 1 литър
Код: 048

ABS пластмаса
Размери: 268/112/154мм
Капацитет: 1 литър
Код: 931320

ABS plastic
Dimensions: 190/145/120mm
Capacity: 1 liter
Code: 048

ABS plastic
Dimensions: 268/112/154mm
Capacity: 1liter
Code: 931320

ABS пластмаса
Размери:140/107/235мм
Капацитет: 1.1 литра
Код: KW-7241

ABS пластмаса
Размери: 233/125/163мм
Капацитет: 1 литър
Код: 8697461915985

Material: ABS Plastic
Dimensions:140/107/235mm
Capacity: 1.1liters
Code: KW-7241

ABS plastic
Dimensions: 233/125/163mm
Capacity: 1 liter
Code: 8697461915985

Стомана AISI 304
Бутилка ABS пластмаса
Капацитет: 1 литър
Размери бутон: 112/80, ϕ25
Размери на бутилката: 210, ϕ80
Код: 41

Stainless Steel 304
Dimension: 95/57/150mm
114/65/185mm
122/69/208mm
Capacity: 0.5, 0.8, 1.0L
Code: KW-7261

Steel AISI 304
Bottle ABS plastic
Capacity: 1 liter
Dimension button: 112/80,ϕ25
Dimension bottle: 210, ϕ80
Capacity: 1 liter
Code: 41

* Дозиращите системи се предоставят за безплатно ползване
спрямo срока на договора с безплатна доставка и монтаж.

24/7

0700 1 16 16

@

Неръждаема стомана 304
Размери: 95/57/150мм
114/65/185мм
122/69/208мм
Капацитет: 0.5, 0.8, 1.0L
Код: KW-7261

office@axion.bg

* The dispensers systems are available for free use upon
the contract term with free mounting and delivery.
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Хигиенни аксесоари
Hygiene accessories

Дозатор за сгънати кърпи/ Paper towel dispenser
ABS пластмаса
Размери 360/300/140мм
Капацитет: 600 кърпи
Код: 050

Неръждаема стомана 201
Размери: 279/103/263мм
Размер на кърпата: 264×70 мм
Код: KW-7322

ABS plastic
Dimensions: 250/250/250mm
Capacity: 600 towels
Code: 050

Stainless Steel 201
Dimensions: 279/103/263mm
Towel Size: 264×70mm
Code: KW-7322

Дълготрайна ABS пластмаса
Размери 196/210/220 мм
Размер на кърпата: 200/360 мм
Код: 911100

Stainless Steel 201
Dimensions: 255/120/260mm
Tissue Capacity: 230mm
Code: KW-7302

Durable ABS plastics
Dimension:196/210/220 mm
Piper dimension: 200/360mm
Code: 911100

ABS пластмаса
Размери: 273/97/203mm
Размер на кърпите: 258 x64mm
Капацитет: 300-500 единици
Код: KW-7333
ABS Plastic
Dimensions:273/97/203mm
Towel Size: 258 x 64mm
Capacity: 300-500Unit
Code: KW-7333

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Неръждаема стомана 201
Размери: 255/120/260 мм
Размер на кърпата: 230мм
Код KW-7302

office@axion.bg

Неръждаема стомана 201
Размери: 250/130/70mm
Размер на кърпите: 23×97mm
Код: KW-7385
Stainless Steel 201
Dimensions:250/130/70mm
Towel Size: 235×97mm
Code: KW-7385

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Хигиенни аксесоари
Hygiene accessories

LCD диспенсър / LCD dispenser

Ароматизатор/Aroma diffuser
МДФ
Размери: 630/120 /190мм
Зареждане: 500 мл
Код: 921150

Подходящ за натоварен
трафик. Програмиране
на прусканията 7,5’; 15
или 30 минути. Индикатор
за изчерпана батерия.
Индикатор за празен
пълнител.
Код: 1011

MDF
Dimensions:630/120 /190mm
Refill: 500ml
Code: 921150

Good for intensive use.
Programs of spraying 7,7;
15 or 30 minutes. Low
battery indicator. Empty
tank indicator.
Code: 1011

ABS пластмаса
Интервал на спрей: 5 мин. -4ч.
Размери: 83/83/240мм
Зареждане: 300мл или 320мл
Код: KW-7017R

ABS пластмаса
Интервал на пръскване:
5min.-4h
Размери: 86/92 /243mm
Зареждане: 300ml или 320ml
Код: KW-7002R

ABS Plastic
Spray Interval:5min.-4h.
Dimensions:83/83/240mm
Refill: 300ml or 320ml
Code: KW-7017R

ABS Plastic
Spray Interval: 5min.-4h
Dimensions:86/92/243mm
Refill Can: 300ml or 320ml
Code: KW-7002R

Пластмаса ПП
Размери: 152/87/145 mm
Зареждане: 50ml
Код: 921240

Пластмаса ПП
Размери: 205/104/231мм
Зареждане: 125мл
Код: 921170
Plastic PP
Dimensions: 205/104/231 mm
Refill : 125ml
Code: 921170

Plastic PP
Dimensions: 152/87/145 mm
Refill : 50ml
Code: 921240

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Хигиенни аксесоари
Hygiene accessories

Сешоар за ръце / Hand Dryer

Сешоар за коса / Hair Dryer

Неръждаема стомана 304
Време за изсъхване: 15 до 20 сек
Размери: 262/208 / 231мм
Ниво на шума (при 1M): 70dB
Код: SANIDRY KW-1004
Stainless Steel 304
Drying Time: 15 to 20 sec.
Dimension: 262/208/231mm
Noise Level(at 1M): 70dB
Code: SANIDRY KW-1004

Неръждаема стомана 304
Време за изсъхване: 10 до 12 сек
Размери: 238/175/267мм
Ниво на шума (при 1M): 70dB
Код: DRYPLUS KW-1015

Бактериална: HEPA и UV
стерилизация
Време за съхнене: 8 до 10 сек
Размери: 297/195 / 671мм
Ниво на шума (при 1M): 70 dB
Код: VJETDRY KW-1030

Размери: 153/91/370мм
Работа: Бутон ON / OFF
Избор на скорост: ниско, високо
Темп. Селектор: Топло, горещо
Код: KW-2008

Размери: W225 × D140 × H330мм
Работа: Бутон ON / OFF
Темп. Селектор: Топло, горещо
Код: KW-2019
Dimension: 225/140/330mm
Operation: ON/OFF pushbutton
Temp. Selector: Warm, Hot
Code: KW-2019

Bacterial: HEPA & UV sterilzation
Drying Time: 8 to 10 sec.
Dimension:297/195/671mm
Noise Level(at 1M): 70dB
Code: VJETDRY KW-1030

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.

0700 1 16 16

Dimension: 92/155/390MM
Operation: ON/OFF pushbutton
Temp. Selector: Warm, Hot
Code: KW-2013

Dimension: 153/91/370mm
Operation: ON/OFF pushbutton
Temp. Selector: Warm, Hot
Code: KW-2008

Stainless Steel 304
Drying Time: 10 to 12 sec
Dimension: 238/175/267mm
Noise Level(at 1M): 70dB
Code: DRYPLUS KW-1015

24/7

Размери: 92 /155 /390MM
Работа: Бутон ON / OFF
Темп. Селектор: Топло, горещо
Код: KW-2013

@

office@axion.bg

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Хигиенни аксесоари
Hygiene accessories

Кош за отпадъци / Trash bin
Канцеларски кош за смет.
Подходящ за дома и офиса.
Код: 10322

Стомана AISI 304
Размери: 435/358/155 мм
Капацитет: 25 литра
Код: 5512

Stationery Dustbin. Suitable for
home and office.
Code: 10322

Steel AISI 304
Dimension: 435/358/155 mm
Capacity: 25 liters
Code: 5512
Кош за отпадъци
Материал: INOX
Капацитет: 5 литра
Код: 053

Кошче за отпадъци.
Тип: Стандартно
Код: 052

Trash bin
Material: INOX
Capacity: 5 liters
Code: 053

Trash bin
Type: Standard
Code: 052

Четка за WC/
Brushes for WC

Кош за отпадъци
Материал: INOX
Капацитет: 5 литра
Код: 050
Trash bin Material: INOX
Capacity: 5 liters
Code: 050

Четка за тоалетна
Материал: INOX
Код: 051
WC brush
Material: INOX
Code: 051

Кош за отпадъци от картон
Капацитет: 35л
Материал: кафяво велпапе
Размер: 265х280х605мм
Отвори за лесна манипулация
от двете страни
Код: 7578

Четка за тоалетна
Материал: пластмаса
Код: 054

Cardboard waste bin
Capacity: 35l
Material: brown cardboard
corrugated board
open for easy handling on
both sides
Code:7578

WC brush
Material: plastic
Code: 054

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Хигиенни аксесоари
Hygiene accessories

Дозатор за тоалетна хартия / Toilet paper dispenser
Стомана
Размери: 260/250/112мм
Покритие: гланц/сатен
Код: 7306
Steel AISI 304
Dimension: 260/250/112mm
Covering: glossy/satin
Code: 7306

Стомана AISI 304
Размери: 285/250/120 мм
Покритие: гланц/сатен
Код: 5511
Steel AISI 304
Dimension: 285/250/120 mm
Covering: glossy/satin
Code: 5511

ABS пластмаса
Размери 250/250/50мм
За ролка 300 метра
Код: 049

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.

0700 1 16 16
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ABS plastic
Dimensions: 245/147mm
Small: 245/111/265мм
Large: 336/122/356мм
Code: 913042

ABS пластмаса
Размери: 245/147мм
Код: 049
ABS plastic
Dimensions: 245/147mm
Code: 913042

ABS пластмаса
Размери: 219/219/163мм
Код: 8077066

ABS plastic
Dimensions: 250/250/50mm
Per roll: 300 meters
Code: 049

24/7

ABS пластмаса
Размери:
Малък: :245/111/265мм
Голям: 336/122/356мм
Код: 913042

office@axion.bg

ABS plastic
Dimensions: 219/219/163mm
Code: 8077066

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Hygiene supplies
Хигиенни консумативи

Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Сгънати кърпи за ръце / Folded paper towels
Размер на къса: 21.5х25см.
Пластове: 1
Брой късове в пачка: 240
Пачки в кашон: 20
Код: 360
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Size of the patch: 21.5x25cm.
Plasts: 1
Count of patches in one pack: 240
Packs per carton: 20
Code: 360
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Размер на къса: 22.5х24.5см.
Пластове: 1
Брой късове в пачка: 250
Пачки в кашон: 20
Код: 8030

Размер на къса: 23х25см.
Пластове: 2
Брой късове в пачка: 200
Пачки в кашон: 20
Код: 2234
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Size of the patch: 23х25cm.
Plasts: 2
Count of patches in one pack: 200
Packs per carton: 20
Code: 2234

Размер на къса: 21х23см.
Пластове: 2
Брой късове в пачка: 180
Пачки в кашон: 18
Код: 2192

Размер на къса: 21х22см.
Пластове: 2
Брой късове в пачка: 200
Пачки в кашон: 20
Код: 2191
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* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.

0700 1 16 16

Size of the patch: 23х25cm.
Plasts: 2
Count of patches in one pack: 150
Packs per carton: 20
Code: 362

Size of the patch: 22.5х24.5cm.
Plasts: 1
Count of patches in one pack: 250
Packs per carton: 20
Code: 8030

Size of the patch: 21x23cm.
Plasts: 1
Count of patches in one pack: 180
Packs per carton: 18
Code: 2192

24/7

Размер на къса: 23х25см.
Пластове: 2
Брой късове в пачка: 150
Пачки в кашон: 20
Код: 362

@

office@axion.bg

Size of the patch: 21х22cm.
Plasts: 2
Count of patches in one pack: 200
Packs per carton: 20
Code: 2191

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Kърпи за ръце / Paper towels

Салфетки / Napkin
Пластове: 1
Броя в пакет: 100
Пакет в стек: 24
Цвят: Бял
Код: 5033106

Пластове: 2
Дължина на ролката: 125м
Брой в пакет: 6
Код: 5046276
Number of Plies: 2
Roll Length: 125m
Number in Package: 6
Code: 5046276

Number of Plies: 1
Number in Package:100
Packages in Box: 24
Color: White
Code: 5033106

Брой платна: 1
Дължина на ролката: 250м
Брой в пакет: 6
Код: 5038385

Пластове: 3
Броя в пакет: 50
Размер: 24х24см.
Цвят: бял

Number of Plies: 1
Roll Length: 250m
Number in Package: 6
Code: 5038385

Number of Plies: 3
Number in Package: 50
Size: 24x24 sm.
Color: white

Пластове: 1
Пакети в пакет: 80
Пакет в стек: 16
Размер: 33х33см.
Цвят: Бял
Код: S1A80

Пластове: 2
Размер на къса: 22х22см.
Брой късове в пачка: 200
Пачки в кашон: 20
Код: 2197
Plasts: 2
Size of the patch: 22х22cm.
Count of patches in one pack: 200
Packs per carton: 20
Code: 2197

Number of Plies: 1
Number in Package: 80
Packages in Box: 16
Size: 33x33 sm.
Color: White
Code: S1A80

Пластове: 3
Пакети в пакет: 50
Размер: 36х36см.
Цвят: Бял
Код: 5053137

Брой платна: 2
Дължина на ролката: 200м
Броя в пакет: 200
Код: 5050407
Number of Plies: 2
Roll Length: 200m
Number in Package: 200
Code: 5050407

Number of Plies: 3
Packages in Box: 50
Size: 36x36 sm.
Color: White
Code: 5053137

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Kухненска хартия / Kitchen paper
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конс

100% целулозна
Размер на къса:24х35см.
Пластове: 2
Дължина на ролото: 250м.
Ролки в стек: 2бр.
Код: 457А
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Пластове: 3
Броя в пакет: 8
Пакет в стек : 3
Код: 5035613

Избелена бяла
Размер на къса:
неперфорирана
Пластове: 1бр.
Дължина на ролото: 225м.
Ролки в стек: 6бр.
Код: 8052А

Number of Plies: 3
Number in Package: 8
Packages in Box: 3
Codе: 5035613

Bleached
Size of the patch:
non perforated
Plasts: 1 pcs.
Roll length: 225 meters.
Rolls per pack: 6pcs
Code: 8052A
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Пластове: 2
Броя в пакет: 8
Пакет в стек : 3
Код: 5034681
Number of Plies: 2
Number in Package: 8
Packages in Box: 3
Codе: 5034681

Рециклирани
Размер на къса:23,5см.
Пластове: 2
Тегло на ролото: 800гр.
Ролки в стек: 9бр.
Код: 710А

Пластове: 2
Броя в пакет: 2
Пакет в стек : 20
Код: PBG2

Recycled
Size of the patch: 23,5cm.
Plasts: 2 pcs.
Roll weight: 80 grams.
Rolls per pack: 9 pcs
Code: 710A

Number of Plies: 2
Number in Package: 2
Packages in Box: 20
Codе: PBG2

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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умативи

конс

100% cellulose
Size of the patch: 23cm.
Plasts: 2 pcs
Roll length: 120 meters.
Rolls per pack: 2pcs
Code: 456A

100% cellulose
Size of the patch: 24х35cm.
Plasts: 2 pcs
Roll length: 250 meters.
Rolls per pack: 2 pcs
Code: 457A

GREEN

USTRY

AL IND

CHEMIC

100% целулозна
Размер на къса:23см.
Пластове: 2бр.
Дължина на ролото: 120м.
Ролки в стек: 2бр.
Код: 456А

@
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* Prices are formed on the basis of an individualized offer.

WWW

www. axion.bg

Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Буферна страница

24/7

0700 1 16 16
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Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Тоалетна хартия / Toilet paper
Air freshener
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Размер на къса: 22-23см.
Пластове: 3
Тегло на ролото: 400гр.
Ролки в стек: 12бр.
Диаметър на ролката: 19см.
Код: 354
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Size of the patch: 23cm.
Plasts: 3
Roll weight: 400 grams.
Rolls per pack: 12
Roll diameter: 20cm.
Code: 353

Размер на къса: 13см.
Пластове: 3
Тегло на ролото: 400 гр.
Ролки в стек: 12бр.
Диаметър на ролката: 19см.
Код: 10083

Размер на къса: 23см.
Пластове: 3
Тегло на ролото: 400 гр.
Ролки в стек: 12бр.
Диаметър на ролката: 20см.
Код: 353
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Size of the patch: 23cm.
Plasts: 3
Roll weight: 400 grams.
Rolls per pack: 12
Roll diameter: 20 cm.
Code: 353

Пластове: 2
Дължина на ролката: 150м
Ролки в стек: 12
Код: 5038369

Пластове: 2
Дължина на ролката: 120м
Ролки в стек: 12
Код: 5038367

Number of Plies: 2
Roll Length: 150m
Packages in Box: 12
Code: 5038369

Number of Plies: 2
Roll Length: 120m
Packages in Box: 12
Code: 5038367

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.

0700 1 16 16

консу

Размер на къса: 23см.
Пластове: 3
Тегло на ролото: 400 гр.
Ролки в стек: 12бр.
Диаметър на ролката: 20см.
Код: 353

Size of the patch: 22-23cm.
Plasts: 3
Roll weight: 400 grams.
Rolls per pack: 12
Roll diameter: 19 cm.
Code: 354

Size of the patch: 13cm.
Plasts: 3
Roll weight: 400 grams.
Rolls per pack: 12
Roll diameter: 19cm.
Code: 10083
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Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Тоалетна хартия / Toilet paper
Пластове: 3
Броя в пакет: 8
Пакет в стек: 6
Код: 5021324

Пластове: 2
Дължина на ролката: 22.5м
Броя в пакет: 24
Пакет в стек : 3
Код: 5038071

Number of Plies: 3
Number in Package: 8
Packages in Box: 6
Codе: 5021324

Number of Plies: 2
Roll Length: 22.5m
Number in Package: 24
Packages in Box: 3
Codе: 5038071

Пластове: 4
Броя в пакет: 24
Пакет в стек: 3
Код: 5021331

Пластове: 3
Броя в пакет: 4
Пакет в стек: 12
Код: 5021331

Number of Plies: 4
Number in Package: 24
Packages in Box: 3
Codе: 5021331

Number of Plies: 3
Number in Package: 4
Packages in Box: 12
Codе: 5021331

Пластове: 3
Броя в пакет: 10
Пакет в стек : 12
Код: HIG3A10LX

Pulito

Number of Plies: 3
Number in Package: 10
Packages in Box: 12
Codе: HIG3A10LX

Number of Plies: 3
Number in Package: 48
Cellulose: 100%
Codе: 10023

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Целулоза: 100%
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Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Буферна страница
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Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Ароматизатори / Air freshners
Аромати: освежаващ,
спокойствие, елегантност,
финес, блаженство
3000 дози
Код: 20203

Аромати: натурална градина
Малки но силни и ефективни
Код: 20204
Flavors: natural garden
Small but powerful and effective
Code: 20204

Flavors: refreshing, tranquility,
elegance, refinement,bliss
3000 doses
Code: 20203

100ml

270ml

Аромати: пищен оазис,
цитрусов изблик,
екзотични цветя, тайна
лагуна.
270мл: 3000 дози
Код: 20201

Аромати: рубин,
аметист, изумруд,
сапфир, кехлибар, топаз
270мл: 3000 дози
Код: 20202

Flavors: luscious oasis,
citrus outbrust, exotic
flowers, secret lagoon.
270ml: 3000 doses
Code: 20201

Flavors: ruby, amethyst,
emerald, sapphire, amber,
topaz
270ml: 3000 doses
Code: 20202

270ml

270ml

Аромати: цветен букет,
свеж лимон, прясно
окосена трева,
клементина, мандарина,
свежо пране, адреналин,
лятна свежест
3000 дози
Код: 20205

Ароматизатор за въздух течен. Подходящ за
професионална и домашна
употреба.
Код: 102765
Liquid air freshener. Suitable for
professional and domestic use.
Code: 102765

Flavors: floral bouquet,
fresh lemon, freshly cut
grass, clementine, tanger
ine, fresh laundry, adrena
line, summer freshness
3000 doses
Code: 20205
270ml

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Кубчета за писоар
1 кг., 43 броя в кутия.
Аромат: бор или ягода.
Код: 214

Подложки за писуар.
30 дни действие.
Аромат - манго или лято
Код: 10205

Urinal cubes
1kg., 43 pcs in box
Flavor: Strawberry or pine.
Code: 214

Urinal pads.
30 days of use.
Flavor: mango or summer
Code: 10205

Санитарна лента след
почистване на тоалетни
Код: 214

Санитарни торбички
подходящи за употреба в
заведения, хотели, болници и
летища и др.
Код: 1019232

Sanitary tape after cleaning
toilet
Code: 214

Sanitary bag. For use in Restaurants, Hotels, Hospitals, Airports,
and etc.
Code: 1019232

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Официален представител и дистрибутор
Оfficial representative and distributor

Hygiene supplies
Хигиенни консумативи

Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Диспенсър
Компактен, стилен и съвременен VIVA! E Air Freshness ще
допълни всяка стая - от
луксозни салони до тоалетни
с висока ползваемост.
Код: E20300

Диспенсър
Изработена от здрава неръждаема стомана с антивандално заключващо устройство. SHIELD изглежда стилно във
всяка обстановка.
Код: S20300

Dispenser
Compact, stylish and contemporary the VIVA!e Air Freshness
unit will complement any room –
from luxurious lounges to toilets
with high usability
Code: E20300

Dispenser
Made of robust stainless steel
with anti-vandal locking device,
SHIELD looks stylish in every
setting.
Code: S20300

1. Батериите осигуряват мощност на генератора.
1. Batteries supply power to the generator.
2. Ароматната торбичка се притиска, като се
използва чист въздух от въздушния генератор.
2. Fragrance pouch is squeezed using the pure
oxygen from the oxygen generator.
3. Течният аромат се просмуква отгоре.

3. Liquid fragrance oozes from the top.
4. Целулозната торбичка взема аромата и се
разпръсква по повърхността.
4. The cellulose pad picks up the fragrance and
spreads on the pad surface.
5. Естественото въздушно течение поема аро мата, който се разпространява в помещението.
5. Natural airflow picks up the fragrance which
emanates into the room.

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Хигиенни консумативи
Hygiene supplies

Ароматизатори / Air freshners

Ароматизатор - гел
Аромат: Пъпеш
30мл: 30 дни

Ароматизатор - гел
Аромат: Череша
30мл: 30 дни

Код: 20302

Код: 20301

Freshener -gel
Flavor: Melon
30ml: 30 days

Freshener -gel
Flavor: Cherry
30ml: 30 days

Code: 20302

Code: 20301

30ml

30ml

Ароматизатор - гел
Аромат: Мандарина
30мл: 30 дни

Ароматизатор - гел
Аромат: Ананас
30мл: 30 дни

Код: 20303

Код: 20304

Freshener -gel
Flavor: Mandarin
30ml: 30 days

Freshener -gel
Flavor: Pineapple
30ml: 30 days

Code: 20303

Code: 20304

30ml

30ml

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Kitchen Hygiene
Кухненска хигиена

Кухненска хигиена
Kitchen Hygiene

Силно концентриран обезмаслител за почистване на мазнини.
Премахва упорити замърсявания, подходящ и за алуминий.
Дозировка: 10-30 мл в 1 литър.
Код: 280545
Highly concentrated degreaser.
Removes stubborn dirt, also suitable for aluminum.
Dosage: 10-30ml. in 1l.
Code: 280545
5L

Препарат за почистване и полиране с матов блясък на повърхности
от неръждаема стомана.
Код: 280546
Cleaning and polishing detergent with matt shine on surfaces
made of stainless steel.
Code: 280546
750ml

Препарат за почистване на фурни и грилове, ефективно отстранява
упорити мазнини, нагари и сажди.
Код: 280547
Cleaning detergent for ovens and grills, еffectively removes stubborn fats,
browns and soot.
Code:280547
5L
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Кухненска хигиена
Kitchen Hygiene

Концентриран киселинен разтвор за изплакване на автоматични
конвектомати.
Концентрат.
Код: 280548

Hand dryer

Concentrated acidic solution for rinsing automatic
convection ovens
Concentrate.
Code: 280548
5L

Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности, оборудване и посуда.
Дозировка: 10мл. в 4л. вода.
Код: 280549
Cleaning and disinfecting detergent for surfaces, equipment and utensils.
Dosage: 10ml. in 4l. water.
Code: 280549
1,5L

Препарат с почистващо и дезинфекциращо действие на хлорна основа.
Да не се използва върху алуминий.
Дозировка: 5-25мл. в 1 л. вода.
Код: 280550
Chlorine-based cleaner and disinfectant detergent.
Do not use for aluminum.
Dosage: 5-25ml. in 1 liter of water.
Code: 280550
5L
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Кухненска хигиена
Kitchen Hygiene

Измиващ силно концентриран препарат за миялни машини за чаши.
Код: 280551
Highly concentrated detergent for glasses dishwashing machine.
Code: 280551
5L

Киселинен изплакващ препарат за миялни машини.
Дозировка: 0,25-0,5гр. в 1л. Вода.
Код: 280552
Acid rinse detergent for dishwashers.
Dosage: 0.25-0.5g. in 1l. Water.
Code: 280552
5L

Естествени соли, предпазват миялна машина и съдове от вредните ефекти на
вар и удължава живота на вашата машина.
В пакет : 12
Код: 5035099
Natural salts, protect the dishwasher and utensils from harmful lime effects and extend
the life of your machine.
Package: 12
Code: 5035099
1,5kg

Препарат за полиране, предотвратява образуването на варовик и остатъци от
вода в чиниите и осигурява безупречен блясък на вашите съдове.
В пакет : 12
Код: 5040730
Polishing agent prevents the formation of limestone and water residues in the dishes
and provides flawless glamor to your dishes.
Package: 12
Code: 5040730
0,5кг
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Sanitary hygiene
Санитарна хигиена

Санитарна хигиенна
Sanitary hygiene

Почистващ, дезинфекциращ и ароматизиращ препарат.
Премахва варовикови отлагания.
Дозировка: 50мл. в 5л. вода.
Код: 280554

и

hygiene supplies и хигиенни консуматив
cleaning &
продукти
Professional
ални почистващи
Професион

Cleaning, disinfecting and flavoring detergent.
Removes limestone deposits.
Dosage: 50ml. in 5l. water.
Code: 280554
5L

Препарат за периодично почистване
Силно киселинен препарат за периодично почистване на тоалетни и писоари.
(Да не се смесва с хлор)
Код: 280561

hygiene supplies и хигиенни консумативи
cleaning &
продукти
Professional
лни почистващи
Професиона

Detergent for periodical cleaning
Strong acidifying detergent for periodical cleaning of toilets and urinals.
(Do not mix with chlorine)
Code: 280561
5L

Киселинен препарат за ежедневна употреба.
Дозировка: 50-200мл. в 10л. вода.
Код: 280562

hygiene supplies и хигиенни консумативи
cleaning &
продукти
Professional
почистващи
Професионални

L INDUSTRY
GREEN CHEMICA
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Acid detergent for daily use.
Dosage: 50-200ml. in 10l. water.
Code: 280562
5L

Препарат за премахване на котлен камък
Дозировка: 0,100–1л. в 10л. вода.
Код: 280564
L INDUSTRY
GREEN CHEMICA

тиви
консума
консумативи
hygiene supplies
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Scale removes detergent
Dosage: 0,100-1l. in 10l. water.
Code: 280564
5L
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Санитарна хигиенна
Sanitary hygiene

Препарат за премахване на котлен камък
Дозировка: 0,100–1л. в 10л. вода.
Код: 280563
Scale removes detergent
Dosage: 0,100-1l. in 10l. water.
Code: 280563

1L

Хигиенизиращ препарат за санитарни помещения. С неутрализатор на неприятни
миризми. Готов за употреба.
Код: 0645
Sanitizing detergent for sanitary premises. With no odor of unpleasant odors.
Ready for use.
Code: 0645
750ml

Bingo Cream Bath е ефективeн срещу остатъци от сапун и варовик в банята.
Пакет: 16
Код: 5040726
Bingo Cream Bath is effective against soap and lime residues in the bathroom.
Package: 16
Code: 5040726
750ml

Течен препарат за химическа тоалетна. Той е много мощен и лесен за употреба.
Подпомага разграждането на твърди вещества и тоалетна хартия.

GREEN CHEMICAL

INDUSTRY

Liquid preparation for chemical toilets. It is very powerful and easy to use. It helps breakdown
of solids and toilet paper.

hygiene supplies и хигиенни консумативи
cleaning &
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Cleaning of surfaces
Почистване на повърхности

Почистване на повърхности
Cleaning of surfaces

Препарат за стъкло
Готов за употреба
Код: 280558
Glass detergent
Ready for use
Code: 280558
750 ml

Многофункционален препарат на алкохолна основа за почистване
на гладки повърхности (пластмаса, стъкло)
Дозировка: 50-200мл. в 10л. вода
Код: 280559
Multifunctional detergent оn alcohol base for cleaning
smooth surfaces (plastic, glass)
Dosage: 50-200ml. in 10l. water
Code: 280559
1L

Прах за измиване - почиства замърсявания и петна, неприятни
миризми, които трудно се отстраняват.
Пакет: 6
Код: 5040761
Washing powder - cleans dirt and stains, unpleasant odors that are
difficult to remove.
Package: 6
Code: 5040761
0.5L

Многофункционален препарат на алкохолна основа за почистване на гладки
повърхности (пластмаса, стъкло)
Дозировка: 50-200мл. в 10л. вода
Код: 280560
Multifunctional alcohol detergent for cleaning smooth surfaces (plastic, glass)
Dosage: 50-200ml. in 10l. water
Code: 280560
5L
* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Carpet and textile cleaning
Почистване на килими, мокети и текстил

Почистване на килими, мокети и текстил
Carpet and textile cleaning

с дълбоко мокро почистване на меки настилки.
Сешоар за Препарат
ръце
Неутрализира неприятни миризми.
Дозировка: 0,500-1л. в 10л. вода / 1л. = 150 -200 кв. м.
Код: 280555
Detergent for Deep-wet cleaning of soft floorings.
Neutralizes unpleasant smells.
Dosage: 0.500-1l. in 10l. water / 1l. = 150 -200 sq. M.
Code: 280555
5L

Препарат за сухо почистване с пяна на меки настилки.
Неутрализира неприятни миризми.
Дозировка: 0,3 -1л. в 10л. вода / 1л. = 100-300 кв. м.
Код: 280556
Detergent for dry cleaner with foam for soft floorings
Neutralizes unpleasant smeels.
Dosage: 0.3 -1l. in 10l. water / 1l. = 100-300 square meters.
Code: 280556
5L

Препарат за отстраняване на водоразтворими петна с съдържание на танин
(кафе, чай, вино)
Готов за употреба
Код: 280557
Detergent for water-soluble stains - contains tannin
(coffee, tea, wine)
Ready for use
Code: 280557
750 ml

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Почистване на килими, мокети и текстил
Carpet and textile cleaning

Bingo Soft Sensitive е хипоалергичен и грижовен към бебешката кожа. Той
омекотява Вашето пране, и придава успокояващ и нежен аромат.
В пакет : 6
Код: 5035181
"Bingo Soft Sensitive" is hypoallergenic and caring for baby's skin. It softens your laundry,
and gives a soothing and tender aroma.
In a package: 6
Code: 5035181
1,4kg

Bingo Matic - Първият и единствен препарат без аромат, които почиства дрехите в
дълбочина.
В пакет : 1
Код: 5037000
The first and only fragrance-free preparation that cleanses clothes in depth.
In a package: 1
Code: 5037000

4,5kg

Bingo Starry Night Color 2 in1 течен перилен препарат, предназначен да защитава
дрехите от петна и замърсявания допълнен с универсално свеж дълготраен аромат.
Пакет: 6
Код: 5041448
Bingo Starry Night Color 2 in 1 liquid detergent, designed to protect clothing from stains and
dirt, supplemented with a universally fresh, long lasting scent.
Package: 6
Code: 5041448
1.2L

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Почистване на килими, мокети и текстил
Carpet and textile cleaning

Грижа за връхни дрехи- Комплекта е предназначен за почистване, грижа и защита
на технически и връхни дрехи. Премахва замърсяванията и неутрализира
миризмите и осигурява превъзходно водоотблъскване.
Overcoat care - The set is designed for cleaning, care and protection of technical
and outerwear. Removes pollutants and neutralizes odors and provides superior
water repellency.

Комплект за ремонт на кожени изделия- той е предназначен за кожени
седалки, винил, мебели, обувки, якета и др.
Leather repair kit - it is designed for leather seats, vinyl, furniture, shoes, jackets and
more.

Препарат за отстраняване на дъвка. Готов за употреба
Код: 280222
Detergent for removal of Chewing gum. Ready for use
Code: 280222
500 ml

Ароматизирани таблетки за прахосмукачки
Опаковка: 1 пакет
Код: 280223
Aroma tablets for vacuum cleaner
Package: 1 packet
Code: 280223

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Solid floors
Tвърди подови настилки

Tвърди подови настилки
Solid floors

Концентриран мощен препарат за ежедневно почистване.
Дозировка: 50-500 мл. в 10 л. вода
Код: 280565
Concentrated powerful detergent for daily cleaning.
Dosage: 50-500 ml. in 10 liters of water
Code: 280565
5L

clean
Professional
Професионални

Алкален, слабо пенлив препарат за ръчно и машинно почистване
на подове.
Дозировка: 50-200мл. в 10л. вода
Код: 280553
Alkaline, low-flammability detergent for manual and machine
floor cleaning
Dosage: 50-200ml. in 10l. water
Code: 280553
5L

Високоефективен алкален почистващ препарат за подове и
порести повърхности
Дозировка: 75мл. в 5л. вода
Код: 280566
Highly effective alkaline cleaning detergent for floors
and porous surfaces
Dosage: 75ml in 5l. water
Code: 280566
5L

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Tвърди подови настилки
Solid floors

Неутрален слабо пенлив препарат за силно омазнени подове, ефективно
премахва следи от нефтопродукти.
Дозировка: 500 мл. в 10 л. вода
Код: 280567
Neutral, slightly sparkling preparation for highly oiled floors, effective removes
traces of petroleum products.
Dosage: 500 ml. in 10 liters of water
Code: 280567

L INDUSTRY

5L

тиви

и консума

Неутрален почистващ препарат за полиране на керамични, мраморни и каменни
подове Алкален, слабо пенлив препарат за ръчно и машинно почистване.
Дозировка: 50мл. в 10л. вода
Код: 280568
Neutral cleaning agent for polishing ceramic, marble and stone
Alkaline floors, light sparkling detergent for manual and machine cleaning.
Dosage: 50ml. in 10l. water
Code: 280568
5L

Отстранява лоши миризми и освежава помещенията.
Дозировка: 200мл. в 10л. вода
Код: 280566
Removes bad smells and refreshes rooms.
Dosage: 200ml in 10l. water
Code: 280566
5L

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Tвърди подови настилки
Solid floors

Bingo Fresh Fairy Tale- Препарат с почистващо и дезинфекциращо действие с
аромат на парфюм.
Пакет: 6
Код: 5036824
Bingo Fresh Fairy Tale - Cleanser and disinfectant with perfume flavor.
Package: 6
Code: 5036824
2.5L

Отстранява лоши миризми и освежава помещенията
Готов за употреба
Код: 280569
Directly removes bad smells and refreshes the premises
Ready for use
Code: 280569
750 ml

Отстранява мазнини и други замърсявания от фугите.
Код: 180571
Removes greases and other dirts from the joints.
Code: 180571
900 ml

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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General cleaning
Общо почистване

Общо почистване
Total cleaning

Почистващ и дезинфекциращ препарат за обща употреба, отстранява мазнини и
петна, унищожава бактерии, избелващ ефект.
Код: 280571
Detergent for cleaning and disinfecting for general use, removes greases and stains,
destroys bacteria, with whitening effect.
Code: 280571
5L

Концентриран препарат за почистване и дезинфекциране на повърхности,
без отмиване. Дозировка: Спрей - 10 мл. в 750 мл. / Кофа - 60 мл. в 6 л. вода
Код: 281197
Concentrate detergent for cleaning and disinfecting Surfaces without rinsing.
Dosage: Spray - 10 ml. in 750 ml. / Bucket - 60 ml. in 6 liters of water
Code: 281197
5L

Веро, антибактериално, супер концентрат.
Дозировка: 0,5-1 мл. към 1 л. топла вода
Код: 281211
Dish washing, antibacterial, super concentrate liquid soap.
Dosage: 0.5-1 ml. to 1 liter hot water
Code: 281211
5L

Мощен обезмаслител за всякакъв вид твърди повърхности концентрат.
Дозировка: Спрей метод - 20 мл. към 750 мл. / Кофа - 120 мл. към 6 л.
Код: 281199
A powerful concentrate degreaser for any kind of solid surface.
Dosage: Spray Method - 20 ml. to 750 ml. / Bucket - 120 ml. to 6 l.
Code: 281199
5L

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Общо почистване
Total cleaning

Препарат за почистване на стъкла и всякакъв тип твърди повърхности.
Готов за употреба.
Код: 281209
Detergent for glass cleaning and all types of hard surfaces.
Ready for use.
Code: 281209
5L

Течен препарат за почистване и полиране на дърво.
Дозировка: 50 мл. към 5 л.
Код: 281126
Liquid detergent for wood cleaning and polishing.
Dosage: 50 ml. to 5 l.
Code: 281126
5L

Препарат за почистване на всякакъв тип повърхности и подови настилки.
Дозировка: Спрей метод - 15 мл. към 750 мл. / кофа - 80 - 160 мл. към 8 л.
Код: 281202
Cleaning detergent for all types of surfaces and floor coverings.
Dosage: Spray Method - 15 ml. to 750 ml. / bucket - 80 - 160 ml. to 8 l.
Code: 281202
5L

Отстранява наслоени мазнини и варовик, като оставя повърхностите чисти и блестящи.
Различни видове: Крем, крем лимон, крем лилия
Код: 280574
Removes layered grease and limestone, leaving the surfaces clean and shiny
Types: Cream, lemon cream, lily cream
Code: 280574
2L

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Общо почистване
Total cleaning

Препарат за премахване на наслоявания от котлен камък
по кухненска посуда и оборудване.
Код: 281210
Detergent for removing scale deposits
in kitchen utensils and equipment.
Code: 281210
2L

Полиращ препарат за инокс и стомана, ефективно отстранява
следи от замърсявания, грес и пръстови отпечатъци.
Готов за употреба.
Код: 281137
Polishing detergent for inox and steel effectively removes
traces of dirt, grease and fingerprints.
Ready for use.
Code: 281137
750 ml

Препарат за почистване на дълбоки омаслявания и нагари от скари,
фурни и конвектомати.
Готов за употреба.
Код: 281138
Detergent for deep grease cleaner and grill trays, ovens and
convection ovens.
Ready for use.
Code: 281138
750 ml

Мощен обезмаслител за всякакъв вид твърди повърхности.
Готов за употреба.
Код: 281198
A powerful degreaser for any kind of hard surface.
Ready for use.
Code: 281198
750 ml

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Общо почистване
Total cleaning

Концентриран препарат за
почистване и дезинфекция на
повърхности, без отмиване.
Готов за употреба.
Код: 281195

Препарат за почистване на
стъкла и всякакъв тип твърди
повърхности.
Готов за употреба.
Код: 281209

Concentrate detergent for
cleaning and disinfecting
surfaces without rinsing.
Ready for use.
Code: 281195

Detergent for glass cleaning
and all types of hard surfaces.
Ready for use.
Code: 281209
750 ml

750 ml

Препарат за почистване
на дърво и кожа.
Готов за употреба.
Код: 281193

Киселинен и ароматизиран
препарат за санитарни
помещения.
Готов за употреба.
Код: 281200

Detergent for wood and leather.
Ready for use.
Code: 281193

Acidic and aromatic detergent for sanitary premises.
Ready for use.
Code: 281200

750 ml

750 ml

Специалнизиран препарат за
отстраняване на дълбоки наслоявания
по фуги. Готов за употреба.
Код: 281207

Препарат за почистване и
дезинфекция на тоалетни чинии
и писоари.
Готов за употреба.
Код: 281201

Specialized detergent for
removing deep joints
laminations.
Ready for use.
Code: 281207

Detergent for cleaning and
disinfection of toilet bowls and
public lavatory.
Ready for use.
Code: 281201

750 ml

750 ml

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Общо почистване
Total cleaning

Препарат за отпушване на канали.
Код: 281114
Drains release detergent.
Code: 281114

Перилен прах за бяло
пране
87 пранета
Код: 281189
Washing powder
for white laundry
87 laundry
Code: 281189

1L

7L

Препарат за метални
повърхности, мрамор и мозайки
Активно отстраняване на ръжда
Код: 280625

Омекотител
200 пранета
Код: 28192
Softener
200 laundry
Code: 28192

Detergent for Metal surfaces,
marbles, mosaics
Active Rust Remover
Code: 281193

5L

900 ml

Почистващ и полиращ препарат
за повърхности.
Готов за употреба.
Код: 281175

Таблети за съдомиялна
машина
200 броя в кутия
Код: 281208

Cleaning and polishing detergent for surfaces.
Ready for use.
Code: 281175

Dishwasher tablets
200 pieces per box.
Code: 281208

400 ml

Таблетки за писоар
150 броя
Код: 281191
Public lavatory tablets
150 pieces
Code: 281191

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Общо почистване
Total cleaning

Крем сапун с глицерин.
Дерматологично тестван.
Код: 281204

Шампоан за коса и тяло
Код: 281203
Shampoo for hair and body
Code: 281203

Cream soap with glycerin.
Dermatologically tested.
Code: 281204

5L

5L

Шампоан и душ гел
Опаковка: 1000 бр
Код: HLSAM25

Индивидуално
опакован шампоан
Опаковка: 50бр.
Код: 322129737

Shampoo and shower gel
Packing : 1000 pcs
Code: HLSAM25

Individually
packed shampoo
Packing : 50 pcs
Code: 322129737

20 ml

19 ml

Индивидуално опакован сапун.
Опаковка:100 бр.
Код: 281205

Индивидуално опакован сапун.
Опаковка: 12 бр
Код: SAP15

Individually packaged soap.
Packing:100 pcs
Code: 281205

Individually packaged soap.
Packing : 12 pcs
Code: SAP15
15gr

15gr

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Professional cleaning detergents
Професионални почистващи препарати

Професионални почистващи препарати
Professional cleaning detergents

Професионална писалка за премахване на петна . Писалката е идеална за
премахване на петна от : кафе, чай, кетчуп, шоколад и др.
Professional pen for removal stains. The pen is perfect for removing
ketchup, chocolate and etc.
7ml

Професионален препарат за предварително деташиране за премахване на
упорити петна преди пране.
Код: RAMPI-17
Professional pre-descaling preparation to remove stubborn stains before washing.
Code: RAMPI-17
500ml

Професионален препарат за За петна от восък, лепило, козметика, дъвка,
мазнина, боя за обувки, масло, червило и др.
Код: RAMPI-12
Professional detergent for wax, glue, cosmetics, chewing gum, grease, shoe oil,
lipstick and more.
Code: RAMPI-12
0.5L

5L

Филтриращ прах за пречистване на перхлоретилена в процеса на химическо
чистене.
Код: RAMPI-16
Filtering dust for the purification of perchlorethylene in the chemical process cleaning.
Code: RAMPI-16

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Професионални почистващи препарати
Professional cleaning detergents

Професионален високоефективен препарат за предварително начеткване на
маншети, яки, ръбове и др.
Professional high-performance preparation for pre-brushing of cuffs, collars, edges, etc.
1L

5L

Препарат, съдържащ иновативен инхибитор за предпазване на цветните дрехи при
пране.
Professional high-performance preparation for pre-brushing of cuffs, collars, edges, etc.

1L

5L

Професионален течен препарат от ново поколение с висока степен на
обезмасляване за всякакъв вид тъкани, включително деликатните цветове.
Professional high performance degreasing liquid preparation for all types of fabrics
including delicate colors.
1L

5L

Професионален универсален усилвател, който може да се използва както при
подготовката на дрехите, така и в цикъла на пране
Professional universal amplifier that can be used both in the preparation of clothes and in
the laundry cycle

1L

5L

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Cleaning equipment
Оборудване за почистване

Оборудване за почистване
Cleaning equipment

Пластмасов кош за разделно сметосъбиране
Многофункционална система за разделно събиране на отпадъци в
офиса и дома, както и в училищни и хотелски стаи; лесно приспособим
за персоналните нужди. Хигиеничен, удобен, с много приложения. Лесно
за почистване. Вариант с 2 разделителя и 3 малки капака (на снимката)
Капацитет: 40 литра.
Размери: 50 х 30 х 45 см.
Код: 501500
Plastic bin for separate waste collection
Multifunctional system for waste collection in the office and home, and in
school and hotel rooms; easly adaptable to personal needs. Hygienic, conve
nient, with many applications. Easy to clean. Option with 2 and 3 small separa
tor cover (on the picture)
Capacity: 40 liters.
Dimensions: 50 x 30 x 45 cm.
Code: 501500

Метален кош за разделно сметосъбиране
Подходящо за вътрешна и външна употреба
Наличието на гумен пръстен на дъното осигурява удобство и безшумност
при работа, както и стационарна устойчивост
Три отделни вътрешни съда от поцинкована ламарина
Покритие - износоустойчива прахова боя
Възможност за избор на цвят
Възможност за избор на брой вътрешни съдове
Размери 450 мм Х 750мм
Вместимост: 3 х 30 литра
Код: 401014
Metal bin for separate waste collection
Suitable for indoor and outdoor use. The presence of the rubberring on the
separated bottom ensures comfort and quietness during operation
and a fixed resistance
Three internal courts of galvanized steel
Cover - Wear-resistant powder paint
Ability To color selection
Ability to select number of domestic vessels -Size 450 mm x 750 mm
Dimension: 3 x 30 liters
Code: 401014

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Оборудване за почистване
Cleaning equipment

Хигиенна количка 50 л.
Mатериал: полипропилен
Преса за моп с дъно
Опорни ролки: 4
Метална дръжка: 80 мм.
Код: DK0010

Количка за боклук 120 л.
Mатериал: полипропилен
Прикачване на аксесоари
Опорни ролки: Ф125 мм.
Размер: 62 х 50 х 99
Код: DN0048

Hygienic Cart 50 l.
Material: polypropylene
Bottom press
Support rollers: 4
Metal handle: 80 mm.
Code: DK0010

Garbage trolley 120 l.
Material: polypropylene
Attaching accessories
Support rollers: F125 mm.
Size: 62 x 50 x 99
Code: DN0048

Кофа с цедка за мокро
почистване на подови
настилки.
Вместимост: 12 литра.
Код: 121210

Моп за мокро почистване
на подови настилки,
подходящ за всички модели
държачи.
Код: 121271

Bucket with a strainer for
wet cleaning floors.
Capacity: 12 liters.
Code: 121210

Mop for wet cleaning of
floors, suitable for all
models holders.
Code: 121271

Държач и дръжка за
мокро почистване на
всякакъв вид гладки
повърхности
Код: 121265

Моп за сухо почистване
на подови настилки,
съвместим с всички
модели държачи.
Код: 1211250

Holder and grip for wet
cleaning of all kind of
smooth surfaces
Code: 121265

Mop for dry cleaning of floors,
compatible with all
models holders.
Code: 1211250
Метла и лопатка - комплект.
Код: 11210
Broom and shovel - set
Code: 11210

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Оборудване за почистване
Cleaning equipment

Плосък плюшен
моп за
полиране и почистване.
Материал: Метална дръжка и
плюшена глава
Размер: 40 x 10 cm
Пакет: 24бр.
Код: МОМL

Плосък моп за полиране с
телескопична дръжка,
41 х 12 см
Материал: метална дръжка
и пълнеж от памук
Опаковка: 24 бр.
Код: MOL

Flat plush mop for polishing and
cleaning.
Material: Metal handle and plush
head
Size: 40 x 10 cm
Package: 24pcs.
Code: MOML

Flat mop for polishing with
telescopic handle, 41 x 12 cm
Material: metal handle and
cotton filling
Packing: 24 pcs.
Code: MOL

Плосък микрофибърен моп с
телескопична дръжка
Материал: Метална дръжка и
микрофибърна глава
Размер: 40 x 10 cm
Пакет: 24бр.
Код: МОМ
Flat microfibre mop with telescopic
handle
Material: metallic handle and
microfiber head
Size: 40 x 10 cm
Package: 24pcs.
Code: MOM

Четка за прозорци с телескопична мултифункционална
дръжка.
Материал: алуминиева тръба+
ABS + PP +
Размер: 10х29х196см
Window brush with telescopic
multifunctional handle.
Material: ABS + PP + aluminum
tube
Size: 10х29х196cm

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Моп с двойна ролка PVA телескопична дръжка с две
свиващи рокли.
Материал: метална дръжка
и PVA пълнител
Опаковка: 20 бр / кутия
Код: MPVA2
Mop double roller PVAtelescopic handle, two squeeze
rolls
Material : metallic handle and
PVA refill
Packing : 20 pcs / box
Code: MPVA2

Скуиджи
за
прозорци
алуминиева дръжка
Размер: дръжка 95 см,
скуиджи 25 см
Материал: гума и гъбено
устройство
Опаковка: 48 бр
Код: RGS
Window Squeegee Aluminum
Handle
Size: handle 95 cm, 25 cm
squid
Material: rubber and sponge
Packing: 48 pcs
Code: RGS

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Комплект микрофибърни
кърпи. Налични в различницветове: син, розов и жълт
Размер 40х40см.
100% полиестер.
Код: 121267

Дръжка и държач за сухо
почистване на всякакъв
вид гладки повърхности.
Код: 1212181
Holder and a handle for
dry cleaning of any kind
of smooth surfaces.
Code: 1212181

Microfiber towels set.
Available in different colors:
blue, pink and yellow
Size: 40x40cm.
100% polyester
Code: 121267

Стандартна дръжка за
парцал или метла.
Различни цветове.
Код: 121250
Standard handle mop or broom.
Different colors.
Code: 121250

Комплект мече и перо за
почистване на гладки
повърхности. За
измиване и
подсушаване.
Код: 121250
Set pen and roller cleaning
of smooth surfaces.
Washing and drying
Code: 121250

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.

24/7

0700 1 16 16

@

office@axion.bg

Mикрофибърна кърпа.
Попива 95% повече течности
от обикновена кърпа.
Материал:
висококачествени
микровлакна
Размер 30х30
Microfiber towel.
Absorbs 95% more fluids
than a regular cloth.
Material: high quality
microfibers
Size 30x30

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Hygiene materials
Хигиенни материали

Хигиенни материали
Hygiene materials

Чували за смет 35 л.
Стандартно
предназначение.
Размер: 50 х 60 см.
Ролка: 30 бр.
Код: 1212777

Чували за смет 50л.
Стандартнa употреба
предназначение.
Размер: 58 х 72 см.
Ролка: 30 бр.
Код: 1212778

Waste bags 35l.
Standart use.
Size 50 x 60 cm.
Roll: 30 pcs.
Code: 1212777

Waste bags 50l.
Standart use.
Size 58 x 72 cm.
Roll: 30 pcs.
Code: 1212778

Чували за смет 130л.
Стандартнa употреба
Размер: 80 х 110 см.
Ролка: 10 бр.
Код: 1212781

Чували за смет 70 л.
Стандартнa употреба
Размер: 60 х 90 см.
Ролка: 20 бр.
Код: 1212779

Waste bags 130l.
Standart use.
Size 80 x 110 cm.
Roll: 10 pcs.
Code: 1212781

Waste bags 70l.
Standart use.
Size 60 x 90 cm.
Roll: 20 pcs.
Code: 1212779

Чували за смет 80 л.
Стандартнa употреба
Размер: 70 х 90 см.
Прозрачни
Ролка: 20 бр.
Код: 12529

Чували за смет 130л.
Стандартнa употреба
Размер: 80 х 110 см.
Прозрачни
Ролка: 20 бр.
Код: 124529

waste bags 80l.
Standart use.
Size 70 x 90 cm.
Transparent
Roll: 20 pcs.
Code: 1212779

Waste bags 130l.
Standart use.
Size 80 x 110 cm.
Transparent
Roll: 20 pcs.
Code: 124529

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Хигиенни материали
Hygiene materials

Торби за боклук 35 L
HDPE ,черен
Размер: 50 x 60 cm
Брой / ролка: 50 броя
Опаковка: 40 ролки / бокс
Код: GSM735

Торби за боклук 240 L
LDPE ,черен
Размер: 50 x 60 cm
Брой / ролка: 10 броя
Опаковка: 12 ролки / бокс
Код: GSM500BASIC

Garbage bags 35 L
HDPE , black
Size: 50 x 60 cm
Pcs / roll: 50 pieces
Packing: 40 rolls / bax
Code: GSM735

Garbage bags 240 L
LHDPE , black
Size: 50 x 60 cm
Pcs / roll: 10 pieces
Packing: 12 rolls / bax
Code: GSM500BASIC

Торби за боклук с дръжки 35 L
HDPE ,зелен
Размер: 50 x 60 cm
Брой / ролка: 15 броя
Опаковка: 35 ролки / бокс
Код: GSM1535

Торби за боклук с дръжки 120 L
HDPE ,син
Размер: 70 x 100 cm
Брой / ролка: 10 броя
Опаковка: 10 ролки / бокс
Код: SMS12010

Drawstring garbage bags 35 L
HDPE , green
Size: 50 x 60 cm
Pcs / roll: 15 pieces
Packing: 35 rolls / bax
Code: GSM1535

Drawstring garbage bags 120 L
HDPE , blue
Size: 70 x 100 cm
Pcs / roll: 10 pieces
Packing: 10 rolls / bax
Code: SMS12010

Торби за храна 1kg
HDPE ,прозрачни
Размер: 19 x 23,5 cm
Брой / ролка: 500 броя
Опаковка: 30 ролки / бокс
Код: GPP520

Торби за боклук 120 L
HDPE , син
Размер: 70 x 110 cm
Брой / ролка: 10 броя
Опаковка: 30 ролки / бокс
Код: GSM735

Food bags 1kg
HDPE , transparent
Size: 19 x 23,5 cm
Pcs / roll: 500 pieces
Packing: 30 rolls / bax
Code: GPP520

Garbage bags 120 L
HDPE , blue
Size: 70 x 110 cm
Pcs / roll: 10 pieces
Packing: 30 rolls / bax
Code: GSM735

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Pest control
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Pest control
ДДД

Алфабан супер МЕ
За контрол на хлебарки
Код: 1541

Алфабан 10 СК
Основно за контрол на
мухи и хлебарки
Код: 28541

Alfaban super ME
For control of cockroaches
Code: 1541

Alfaban 10 CK
Primary control of cockroaches and flies.
Code: 28541

Виктор гел.
Нанася се с пистолет за
гел HD-1 в близост до
местата, където
насекомитепреминават.
Код: 122665

Атрацид 26 КС
За контрол на хлебарки
и складови вредители.
Код: 23212

Victory gel
Apply with gel gun DH-1
near the places where the
insects passes.
Code: 122665

Atratsid 26 KC
Control cockroaches and
storage pests.
Code: 23212

Симетрол
За контрол на хлебарки
и дървеници.
Код: 13841223

Детектор за хлебарки
За контрол на хлебарки
и складови вредители.
Код: 23212

Simetrol
Control cockroaches and
bedbugs.
Code: 13841223

Cockroaches detector
Control cockroaches and
storage pests.
Code: 23212

Фовал ЕК
Основно за контрол на
комари и мухи на
открито
Код: 01D737

Фовал ЕК
За контрол на хлебарки в
складове.
Код: 38549737
Foval EK
Control cockroaches in
storages.
Code: 38549737

Foval EK
Primary control mosquitoes and outdoor flies.
Code: 01D737

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Pest control
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Ридекс Про Плюс
Електронен уред против
гризачи, хлебарки,
мравки и паяци.
Код: 111241
Riddex Pro Plus
Electronic device against
rodents, cockroaches,
ants and spiders.
Code: 111241

Класически капан за
мишки
Код: 0124D332
Classic mousetrap
Code: 0124D332

Леплив капан за мишки
и плъхове, готов за
употреба. Със силно
лепило, нетоксичен, без
вредни химически
вещества. Уникален
нетоксичен начин за
улавяне на гризачи.
Код: 0124D3212

Дератизационна кутия
ЕА 703F
Код: 1220

Deratisation box
EA 703F
Code: 1220

Отрова за мишки - жито
Код: 1223P
Rat Poison - wheat
Code: 1223P

Вертокс пелети
За контрол на плъхове и
мишки на закрито.
Код: 1331123
Vertox pellets
For indoor control of rats
and mices.
Code: 1331123

Sticky trap for mice and
rats, ready for use. With
highly adhesive, nontoxic, non-hazardous
chemicals. Unique nontoxic way to capture
rodents.
Code: 0124D3212

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Pest control
ДДД

Ратибром 2 паста
Специализиран препарат
за третиране на мишки и
плъхове в паркове и
сметища.
Код: 133E1123

Родекс Октаблок
За контрол на мишки и
плъхове на закрито и
открито.
Код: 024D3212
Rodeks Oktablok
For indoor and outdoor
control of rats and mices.
Code: 024D3212

Ratibrom 2 paste
Special poison for handling
of rats and mices in parks,
landfills and other outdoor
areas.
Code:133E1123

Родекс 0,25%
Технически концентрат
за професионална
употреба от
промишлени
потребители.
Код: 013149737

Колрат плочки 19х14см.
Готови за употреба плочки
от твърди шпервани
плоскости. Намазани със
силно незасъхващо
лепило.
Код: 1393E1123

Rodeks 0,25%
Technical concentrate for
professional use by industrial consumers.
Code: 013149737

Kolrat tile 19x14sm.
Ready for use tiles of solid
plywood, coated with hard,
non drying glue.
Code: 1393E1123

ТемоБи - лепило за гризачи
За самостоятелно
приготвяне на капани с
незасъхващо лепило
Код: 0413149737
TemoBi - adhesive for rodents.
For Self - constructed traps
with non drying glue.
Code: 0413149737

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Бандит 10 ЕВ
Основно за контрол на
бълхи, кърлежи,
хлебарки, комари и
мухи.
Код: 322129737
Bandit 10 EB
Primary control of fleas,
cockroaches, mosquitoes,
flies.
Code: 322129737

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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Микробиологични активатори
Microbiological activators

Микропан разтвор
Незабавно и трайно отстраняване на миризми от: санитарни помещения,
тоалетни, зони за съхранение на отпадъци, животни, ферми, транспортни
средства за събиране на битови отпадъци. Ускорява процеса на разграждане на
органичните отпадъци. Отделя траен и приятен аромат.
Идеален за почистване на килими и мокети с машини за пране.
Код: 02001007008
Micropan soluzione
Immediate and permanent removal of smells: bathrooms, toilets, storage areas for
wastes, animals, farms, vehicles for the collection of household waste. Accelerates the
decomposition of organic waste. Giving lasting and pleasant aroma. Perfect for cleaning
carpets with washing machines.
Code: 02001007008
1L

& hygiene supplies
и хигиенни консумативи
Professional cleaning
почистващи продукти
Професионални

5L

10L

25L

Микропан комплекс
Прахообразен Биоактиватор на базата на микроорганизми с широк спектър на
действие и пълен ензимен басейн за ефективното био разграждане на всеки тип
отпадъчни води, както третирани в канализацията, септични ями или събирателни
ями.
Код: 02001001003
Micropan komplex
Bioactivators powder with micro-organisms with a broad spectrum of activity and
complete enzyme pool for effective biodegradation of each type of waste water, as
treated sewage, septic tanks or collection tanks.
Code: 02001001003
5kg

10kg

25kg

Микропан обезмаслител
Продукт, формулиран със селектирани щамове и ензими, специфични за
био разграждането на масла и мазнини от растителен и животински произход.
Код: 02001004129
& hygiene supplies
и хигиенни консумативи
Professional cleaning
почистващи продукти
Професионални

Micropan degrease
Product formulated with selected strains and enzymes specific o
t the biodegradation
of oils and grease of vegetable and animal origin.
Code: 02001004129
10kg

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Микробиологични активатори
Microbiological activators

& hygiene supplies
и хигиенни консумативи
Professional cleaning
почистващи продукти
Професионални

Микропан домово
Комплексен биологично активен продукт, насочен към ускоряване на
разграждането на органичните вещества и намаляване на техния обем в
септичните ями. Отстранява неприятните миризми и улеснява почистването.
Предпазва битовата канализация от неприятни миризми и наслагвания.
Код: 02001035063
Micropan domovo
Biologically active product aimed at speeding up the decomposition of organic
matter and reduce their volume in septic tanks. Removes smells and facilitates
cleaning. Protects domestic sewage from unpleasant smells and deposits.
Code: 02001035063
290 бр/pcs

Бенефит подложка за писоар
Ензимните подложки за писоар, предодвратяват лошата миризма на урина,
утайки и др. Benefit хигиенизира, поддържа чисти каналите, освобождава приятен
аромат благодарение на комбинираното действие на избрани ензими и
микроорганизми. Този продукт е биологичен катализатор и разгражда органични
остатъци, които причиняват, отлагания, нечистоти и калциеви отлагания.
Код: 02001016034
Benefit urinal pads
Screen for urinals with enzymatic tablet that prevents malodorous, urine sediments and
calcification. BENEFIT sanitizes, hygienes and keeps efficient drain pipes, releasing a
pleasant fragrance, thanks to the combined action of selected enzymes and micro-organisms. This product is a biological catalyst and degrades organic residues that cause
malodors, encrustation and calcium deposit.
Code: 02001016034
10 бр/pcs

Прахообразен Биоактиватор за обработка на контейнери за събиране на
отпадъци. Формулиран с натурални съставки, спомагащи за био разграждането
на органичните вещества в ТБО.
Код: 02001004006
& hygiene supplies
и хигиенни консумативи
Professional cleaning
почистващи продукти
Професионални

Bioactivators powder for processing of containers for waste collection. Formulated with
natural ingredients promotes biodegradation organic matter in municipal solid waste.
Code: 02001004006
10kg

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Микробиологични активатори
Microbiological activators

Микропан де сол
Почистващ препарат на базата на ензими и растителни екстракти.
Многофункционален продукт за всички миещи се повърхности. Не съдържа
химически добавки или повърхностно активни вещества.
Код: 02001009010
& hygiene supplies
и хигиенни консумативи
Professional cleaning
почистващи продукти
Професионални

Micropan de sol
Liquid biological sanitizing activator, without tens actives, formulated to clean washable surfaces, glasses, mirrors, containers. The active components of the product act
via biologic breaking up the dirt molecules and making easiertsi cleavage. Product
with sanitizing and detergent action that keep a pleasant perfume.
Code: 02001009010
10L

& hygiene supplies
и хигиенни консумативи
Professional cleaning
почистващи продукти
Професионални

25L

Микропан Сотер Плюс
Специално разработен за лечение на аквариуми и водни басейни. Той
подобрява и ускорява минерализацията и стабилизиране на процесите на
органични материали и намалява концентрацията на амоняк. Той подобрява
прозрачността на водата. Той ускорява биофилтри активиране.
Код: 02001001018
Micropan Soter Plus
Bioenhancer specially developed for aquaria treatment. Improves and speeds up
mineralization and stabilization processes of organic materials and reduces ammonia
concentration. Improves water transparency. Accelerates it`s biofilters activation.
Code: 02001001018
10kg

25kg

* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Автомобилна серия
Series Auto

Гел за измиване на ръце Класик.
Грижа за кожата с витамин F и
слънчогледово олио.
рН стойност 8-9
Код: 10128001012
Ηαnd wash gel Classic.
Skin care with vitamine F and
sunflower oil.
рН value: 8-9
Code: 10128001012
2,8L

Гел за измиване на ръце Плюс.
Грижа за кожата с витамин F и
слънчогледово олио.
рН стойност 8-9
Код: 10106001004
Ηαnd wash gel Plus.
Skin care with vitamine F and
sunflower oil.
рН value: 8-9
Code: 10106001004
600ml

Ултра
мощни
кърпички
Лесно премахва мазнини,
мръсотия, масла, смазочни
материали, бои, катран,
мастила и др.
рН стойност 6-7
Пакет: 90бр.
Код: 20600901001
Ultra power wipes
Easily
removes
grease,
grime, oil, lubricants, paints,
tar, inks and more.
рН value: 6,5 - 7,5
Packing: 90pcs.
Code: 20600901001
* Цените се сформират на база индивидуално изготвена оферта.
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Паста за измиване на ръце.
Грижа за кожата с витамин F и
слънчогледово олио.
Пастата е особено подходяща
за използване в автомобилната,
строителната и металообработващата промишленост.
рН стойност 8-9
Код: 10442001033
Handwashing paste
Skin care with vitamine F and
sunflower oil. The paste is particularly suitable for use in automotive, construction and metalworking industries.
рН value: 8-9
Code: 10442001033
4,2L

Паста за измиване на ръце.
Грижа за кожата с калиев
лактат.
рН стойност 8
Код: 24210001001
Handwashing paste
Skin care with potassium
lactate.
рН value: 8
Code: 24210001001
1L

Паста за почистване и
измиване на ръце 2 в 1.
Грижа
за
кожата
провитамин В5, витамин Е,
витамин F
рН стойност 6-7
Код: 11630001004
Handwashing paste 2 in 1
Skin care with Provitamine
B5, Vitamine E, Vitamine F
рН value: 6-7
Code: 11630001004
3L

* Prices are formed on the basis of an individualized offer.
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