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Produktová rada durgol

Prehľad

špeciálne odvápňovače čistiace prostriedkyuniverzálne odvápňovače
durgol® forte durgol® universal durgol®universal bio durgol® swiss steamer durgol® swiss espresso® durgol®milk system cleaner durgol® bathroom cleaner

Silný
odvápňovač

Rýchly
odvápňovač

Rýchly
odvápňovač

Špeciálny odvápňovač
pre parné rúry

Špeciálny odvápňovač pre
všetky typy a značky kávovarov

Špeciálny čistič pre
mliečne systémy

Čistič pre celú
kúpeľňu

durgol®washing machine
cleaner & descaler

durgol® kitchen cleaner

Špeciálny čistič a odvápňovač
pre práčky

Čistič pre celú
kuchyňu



durgol swiss espresso

Špeciálny odvápňovač pre kávovary

durgol swiss espresso je špeciálny odvápňovač pre kávovary všetkých typov a značiek. Je
vhodný pre plne automatické kávovary, pákové kávovary aj prístroje na porciovanú kávu

• Ľahké použitie: 1 fľaštička = 1 dokonalé odvápnenie
• Bez zápachu, nezanecháva žiadnu pachuť
• Potravinársky nezávadný
• Ohľaduplný k životnému prostrediu
• Šetrný k súčiastkam prístroja

Pravidelné používanie špeciálneho prípravku
zaistí optimálnu kvalitu každej šálky kávy
a predĺži životnosť kávovaru
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durgol milk system cleaner

Čistič mliečnych systémov

durgol milk system cleaner je určený pre kávovary všetkých typov a značiek so
zabudovaným systémom mlieka a pre externé peniče mlieka

• Dôkladne odstraňuje zvyšky mlieka aj na ťažko prístupných miestach
• Obsah fľaše vystačí na desať použití; špeciálny uzáver slúži ako odmerka
• Po opláchnutí nezanecháva žiadne chemické zvyšky
• Bez vôní a farbív
• Biologicky odbúrateľný
• Chráni materiály ako kov a plast

Pri pravidelnom používaní (aspoň raz za dva týždne) optimalizuje kvalitu
vášho obľúbeného nápoja
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durgol universal

Rýchly odvápňovač

durgol universal rýchlo a efektívne odstraňuje vodný kameň zo všetkých predmetov
v domácnosti. Ideálny pro varné kanvice, kávovary, sprchové hlavice, sitká, batérie,
armatúry atď.

• 7x rýchlejší než ocot alebo kyselina citrónová
• Vynikajúca schopnosť rozpustenia vápenatých usadenín
• Ošetruje materiály vďaka účinnej antikoróznej ochrane
• Bez zápachu, nezanecháva žiadnu pachuť
• Po odvápnení a oplachovaní nezanecháva žiadne chemické zvyšky
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durgol universal bio

Ekologický & rýchly odvápňovač

durgol universal bio kombinuje vynikajúcu rýchlosť rozpustenia vodného kameňa
s veľmi dobrou biologickou odbúrateľnosťou. Vhodný pre univerzálne použitie

• Ľahko biologicky odbúrateľný (> 99,5% za 18 dní)
• 5 x rýchlejší než ocot alebo kyselina citrónová
• Bez farbív, aromatických látok a konzervačných látok
• Potravinársky nezávadný
• Chráni materiály vďaka účinnej antikoróznej ochrane
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durgol forte

Silný prostriedok pre odstraňovanie vodného kameňa

durgol forte je silným odvápňovacím činidlom, ktoré odstraňuje obzvlášť
tvrdohlavé vápenné usadeniny a výkvety, predovšetkým v sanitárnych
zariadeniach a vo stavebníctve

• 20 x rýchlejší než ocot alebo kyselina citrónová
• Účinne odstraňuje vápenaté a močové sedimenty
• Oblasti použitia: dlaždice, dosky, záhradné cesty, terasy, hlinené hrnce, iné

nádoby, toaletné misy a pisoáre
• Nadpriemerná kapacita -1 liter rozpustí až 135g vodného kameňa
• Dôležité: neobsahuje ochranu proti korózii, nie je vhodný pre použitie s kovmi
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durgol swiss steamer
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Špeciálny odvápňovač pre parné rúry

durgol swiss steamer je špeciálny odvápňovač pre parné rúry všetkých značiek, ktoré majú
zásobníkový ohrievač vody s výparníkom, odparovaciu misku alebo nádržkový výparník

• Ľahké použitie: 1 fľaštička = 1 dokonalé odvápnenie
• Zaisťuje optimálne výsledky vášho prístroja
• Predlžuje životnosť parnej rúry a chráni použité materiály vďaka

špeciálnemu vzoru ochrany a starostlivosti
• Bez zápachu, nezanecháva žiadnu pachuť
• Bezpečné potraviny; nezanecháva v prístroji žiadne zbytky



durgol bathroom cleaner

Čistič pre celú kúpeľňu

Výkonný čistič pre rýchle a dôkladné čistenie celej kúpeľne vrátane jej
príslušenstva (vodovodní batérie, umývadlá, sprchové kabíny, dlaždice atď.)
Povrchy predmetov sú tak vďaka unikátnemu odpudzujúcemu účinku dlhšie čisté.

• Silné pôsobenie proti usadzovaniu vodného kameňa a nečistôt
• Vysoká schopnosť rozpustenia vápenatých usadenín: cca 40 g / liter
• Odpudzujúci účinok pôsobiaci po značnú dobu zabráni opätovnému

hromadeniu nečistôt
• Vynikajúce hygienické čistenie s vôňou oceánu
• Ľahké použití (nastriekate - opláchnete - hotovo)
• Biologicky odbúrateľný
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durgol kitchen cleaner

Čistič pre celú kuchyňu
Výkonný čistič pre rýchle a dôkladné čistenie celej kuchyne vrátane jej
príslušenstva (sklokeramické dosky, dlažba, pracovné dosky, chrómové povrchy,
digestory, drezy apod.)

• Silné pôsobenie proti mastnote i vodnému kameňu
• Vynikajúce hygienické čistenie s citrusovou vôňou
• Bezpečný pre styk s potravinami
• Dobrá biologická rozložiteľnosť
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durgol washing machine cleaner & descaler

Čistič a odvápňovač pračiek

durgol washing machine cleaner & descaler čistí a odvápňuje vnútorné priestory
práčky. Ľahko odstraňuje vodný kameň, nečistoty, zvyšky pracích prostriedkov a
zápach

• Čistí a udržuje práčku
• Rozpustí vodný kameň ľahko a dôkladne
• Zabraňuje rastu mikroorganizmov (baktérií)
• Hygienické čistenie (zvyšky pracích prostriedkov atď.)
• Odstraňuje zápach
• Optimalizuje vyhrievací výkon a šetrí náklady na energiu
• Biologicky odbúrateľný

Pravidelné používanie čističa a odvápňovača durgol udržuje výkon a predlžuje
životnosť práčky.
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Výrobca:

Düring AG
Brunnenwiesenstrasse 14
CH-8108 Dällikon
Švajčiarsko

Telefón: +41 44 847 27 47
E-mail: info@dueringag.ch

Dovozca:

All Experience s.r.o.
Ke Kablu 289/7
102 00 Praha 10
Česká republika

Telefón: +420 722 008 008
E-mail: info@durgol.sk

www.durgol.sk

Predajca:


