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kód litry €

975039 1 5,30
976807 5 25,00

 – Silný čistič, který odstraňuje zapečené  
a mastné nečistoty z povrchů odolných vůči 
alkáliím

 – Dokonale odstraňuje spálený olej, zbytky 
spálených potravin a kouřové stopy

 – Zanechává povrch bez usazenin
 – Účinně čistí grily, trouby, rošty, elektrické 
ohřívače, pánve, udírny atd.

 – Nepoškozuje smaltované povrchy
 – pH 14

EXTREME BOOSTER PROFE-
SIONÁLNÍ ČISTIČ NA GRILY A PECE

EXTREME OVEN CLEANER PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ 
NA KOMBINOVANÉ TROUBY

 – Vysoce alkalický prostředek v koncentrátu pro pravidelné  
a průběžné čištění konvektomatů

 – Doporučeno pro zařízení s uzavřeným oběhem (CIP)
 – Účinně odstraňuje připálenou mastnotu, dehtovitý, ztužený tuk, 
organické usazeniny a skvrny způsobené pečením nebo vařením

 – Obsahuje inhibitory koroze
 – Opláchněte

kód - litry €

231388 kanystr 10 52,50

NEW



979778

979761975466

637Ceny bez DPH

kód - litry €

979761 láhev 1 8,35

 – Nezanechává šmouhy, hotový k okamžitému použití pro péči  
a odmašťování povrchů z matné (kartáčované) a lesklé nerezové 
oceli

 – Odstraňuje otisky prstů a mastnou páru
 – Používaný průběžně, vyzdvihuje lesk a zanechává zrcadlový efekt.
 – Doporučujeme pro vnější konstrukce kuchyňského vybavení,  
kabiny výtahu a digestoře

 – Nevyžaduje oplachování
 – pH 7

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK  
K ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ OCELI - 1L

kód - litry €

979778 láhev 1 6,40

 – Univerzální čisticí a odmašťovací přípravek 
v koncentrátu pro odstraňování nečistot 
organického původu

 – Čistí, pere, odstraňuje skvrny a odmašťuje 
během jedné operace

 – V potravinářském průmyslu a gastronomii 
jej lze použít jak pro generální úklid, tak pro 
běžné čištění

 – Doporučujeme pro čištění podlah, stěn, prvků 
zařízení, praní pracovních oděvů, odstraňujíc 
zároveň skvrny

 – Určeno pro ruční, tlakové a automatické mytí

EXTREME DEGREASE PROFESIONÁL-
NÍ, ZÁSADITÝ KONCENTRÁT NA 
MASTNÉ NEČISTOTY – NA STĚNY, 
PODLAHY A GASTRONOMICKÁ 
ZAŘÍZENÍ

kód - litry €

975466 láhev 1 6,15

 – Hotový k použití, univerzální odmašťovací přípravek a odstraňovač 
skvrn pro běžné odstraňování kuchyňských nečistot

 – Účinně odstraňuje odolné mastné nečistoty živočišného, rostlinného 
a průmyslového původu

 – Doporučujeme k mytí kuchyňských povrchů (stěny, vybavení),  
jak rovněž pro použití v domácnosti, garáži, zahradě 

 – Odstraňuje rovněž skvrny z textilních povrchů
 – pH 13.

EXTREME CLEAN PROFESIONÁLNÍ, UNIVERZÁLNÍ 
PŘÍPRAVEK NA ODSTRAŇOVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH 
NEČISTOT - 1 L



975046

975053 975022

975015

638 Ceny bez DPH
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kód - litry €

975022 kanystr 5 22,00
975015 kanystr 10 33,50

 – Koncentrované, kyselé leštidlo na příbory  
a vybavení myté v myčkách, doporučeno  
k použití v kombinovaných troubách vybavených 
automatickými mycími systémy

 – Moderní složení pomáhá předcházet usazo-
vání vodního kamene, čímž zanechává umyté 
povrchy lesklé a bez šmouh

 – Při použití v myčkách nádobí v kombinaci  
s mycím roztokem pro myčky HENDI, případně 
v kombinovaných troubách spolu s čistící 
kapalinou na trouby, garantuje očekávanou 
čistotu a lesk umytého nádobí a vybavení.

EXTREME SHINE PROFESIONÁLNÍ 
LEŠTIDLO NA STOLNÍ PŘÍBORY  
A STRAVOVACÍ VYBAVENÍ

kód - litry €

975053 kanystr 10 36,00
975046 kanystr 20 66,50

 – Vysoce zásaditý koncentrovaný přípravek  
pro mytí nádobí v gastronomických  
a průmyslových myčkách

 – Zvlhčuje a účinně odstraňuje nečistoty  
z potravin, usazeniny a zbarvení

 – Nevyžaduje vstupní namáčení
 – Má antikorozní vlastnosti
 – Neutrální v roztoku
 – Doporučujeme pro všechny domácí  
a průmyslové myčky nádobí

 – pH 14

EXTREME WASH PROFESIONÁLNÍ 
MYCÍ PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ 
PRO PROFESIONÁLNÍ MYČKY

kód    €

979792      47,50

 – Sada obsahuje přípravek 975053 a 975022

EXTREME WASH & SHINE SADA 
K MYTÍ A OPLACHOVÁNÍ NÁDOBÍ 
V GASTRONOMICKÝCH MYČKÁCH 
(975053 + 975022)



699317 975008975145

639Ceny bez DPH

kód - litry €

975145 kanystr 5 9,20

 – Koncentrát pro ruční mytí nádobí 
 – Bezpečný pro všechny typy nádobí - sklo, 
keramiku, smalt, ocel, plast, ušlechtilé  
a barevné kovy

 – Změkčuje a odstraňuje nečistoty z potravin, 
tuky a zbarvení

 – Zanechává přirozený lesk
 – Zaručuje vynikající hustotu a viskozitu 
(přilnavost) a má citronovou vůni

 – Bezpečné pro ruce a životní prostředí
 – Spolupracuje s tvrdou vodou

EXTREME ALU PROFESIONÁLNÍ 
MYCÍ PROSTŘEDEK NA HLINÍKOVÉ 
NÁDOBÍ V PROFESIONÁLNÍCH 
MYČKÁCH

EXTREME PURE PROFESIONÁLNÍ 
KONCENTRÁT PRO RUČNÍ MYTÍ 
NÁDOBÍ - 5L

kód - litry €

975008 lahev 1 5,00

 – Koncentrovaný odstraňovač vodního kamene 
pro stravovací vybavení a jiné kyselinovzdorné 
prvky

 – Dokonale odstraňuje veškeré minerální 
usazeniny

 – Vhodné k odvápňování profesionálních 
myček, chafingů, varných konvic, elektrických 
ohřívačů, kávovarů atd.

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ 
VODNÍHO KAMENE PRO 
PROFESIONÁLNÍ MYČKY

kód - litry €

699317 kanystr 20 84,50

 – Tekutý mycí prostředek na hliník s odpěňují-
cím a ochranným účinkem

 – Používá se hlavně pro všechny typy vybavení 
a dílů, jako jsou nádoby, podnosy, pánve, 
servírovací nádobí, kuchyňské spotřebiče  
a příbory z hliníku nebo nerezové oceli,  
plasty a porcelán

 – Účinně odstraňuje tuk, bílkoviny, škrob  
a těsto

 – Má odpěňovací účinek, který zaručuje 
celkovou čistotu mycího cyklu

 – Zkontrolujte účinek mycího prostředku  
na eloxovaný hliník



231296

976678 976661

640 Ceny bez DPH
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kód litry €

976661 0,25 8,65
976678 1 13,50

 – Vhodný k čištění napěňovače mléka ve všech kávovarech vybavených 
napěňovacími systémy nebo napěňovacími nástavci

 – Odstraňuje usazené mléčné bílkoviny a tuk
 – Zprůchodňuje kanálky
 – Láhev s pohodlným dávkovačem

EXTREME MILK SYSTEM CLEANER NEW FORMULA 
PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA SYSTÉMY 
NAPĚNĚNÍ MLÉKA V AUTOMATICKÝCH KÁVOVARECH

kód - litry €

231296 láhev 1 5,30

 – Přípravek na čištění potrubí pro napěnění 
mléka ve všech kávovarech vybavených 
instalací nebo nástavci pro napěnění

 – Odstraňuje staré krystalizované bílkoviny  
a tuk

 – Průběžně uvolňuje potrubí
 – Obsahuje kyselinu fosforečnou
 – Má odvápňovací účinek. pH 1

EXTREME MILK FROTHER 
CLEANER PROFESIONÁLNÍ 
KAPALINA PRO ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ 
PRO NAPĚNĚNÍ MLÉKA V 
KÁVOVARECH



976630

976654

976685
976692

979754

641Ceny bez DPH

kód počet kusů v balení €

976630 25 tablet 8,35
976647 40 blistrů po 10 tabletách 100,00
976654 10 tabletek v blistru 4,20

kód - €

979754 balení 0,5 kg 8,35

 – Speciální práškový prostředek k odstraňování kamene do všech typů 
průmyslových myček a kotlů

 – Lze používat na hliník

EXTREME DECALCIT PROFESIONÁLNÍ PRÁŠEK K 
ODSTRAŇOVÁNÍ VÁPENNÉHO KAMENE A USAZENIN

EXTREME COFFEE TABLETS NEW FORMULA 
PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA 
KÁVOVARY

 – K odstraňování různých druhů nečistot z trysek, filtrů a lžíci 
kávovarů

 – Přípravek slouží také k čištění termosek, várnic a kávových konviček
 – Čištění přípravkem provádějte každé 2 týdny nebo po 250 šálcích 
 – POZOR: Přípravek neslouží k odstranění vodního kamene
 – K odstranění vodního kamene doporučujeme používat 
odvápňovacího prostředek Extreme Descaler

kód - €

976692 30 tablet 19,50

 – K odstraňování vodního kamene a jiných minerálních usazenin  
z domácích spotřebičů

 – Doporučeno pro použití v kávovarech, rychlovarných konvicích, 
termoskách, ohřívačích, konvektomatech a jiných zařízeních,  
v nichž se usazuje vodní kámen

EXTREME DESCALER NEW FORMULA 
PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDEK NA ODSTRANĚNÍ 
VODNÍHO KAMENE A VÁPENNÝCH USAZENIN  
– 30 TABLET V BALENÍ

kód váha (kg) €

976685 0.75 13,50

 – K odstranění nečistot z vnitřku kávovarů (překapávacích, tlakových, 
pákových)

 – Odstraňuje usazené zbytky kávy, vhodný také pro pravidelné 
odstraňování skvrn z porcelánu, fajánsu, smaltu a vnitřků termosek 
či ohřívačů

EXTREME COFFEE LAB NEW FORMULA 
PROFESIONÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK  
NA PÁKOVÉ KÁVOVARY



975039
976807

642 Ceny bez DPH
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kód litry €

975039 1 5,30
976807 5 25,00

 – Silný čistič, který odstraňuje zapečené a mastné nečistoty  
z povrchů odolných vůči alkáliím

 – Dokonale odstraňuje spálený olej, zbytky spálených potravin  
a kouřové stopy

 – Zanechává povrch bez usazenin
 – Účinně čistí grily, trouby, rošty, elektrické ohřívače, pánve,  
udírny atd.

 – Nepoškozuje smaltované povrchy
 – pH 14

EXTREME BOOSTER PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ  
NA GRILY A PECE

NEW



235928

947098947012 947036

643Ceny bez DPH

kód - mm €

947098      420x173x(H)300 164,00
947104 náhradní náplň 420x173x(H)300 71,50

 – Kompletní filtrační stanice na vodu pro automatické  
a poloautomatické kávovary a várnice

 – Průtoková kapacita: 10 500 porcí kávy nebo čaje

FILTR PRO KÁVOVARY  10.5 S HLAVICÍ

kód - mm €

947074     420x85x(H)300 109,00
947081 náhradní náplň 420x85x(H)300 38,50

 – Kompletní filtrační stanice na vodu pro automatické  
a poloautomatické kávovary a várnice

 – Průtoková kapacita: 4 500 porcí kávy nebo čaje

FILTR PRO KÁVOVARY 4.5 S HLAVICÍ

kód - mm €

947050     250x90x(H)340 189,00
947067 náhradní náplň 250x90x(H)340 128,00

 – Kompletní filtrační stanice na vodu pro automatické a pákové  
kávovary

 – Systém je určen pro místa s velmi vysokou spotřebou filtrované vody
 – Periodický – bez ohledu na množství přefiltrované vody je nutno 
vyměnit po 12 měsících

 – Filtrace zabraňuje usazování vodního kamene
 – Stanice je vybavena systémem pro montáž na stěnu

UNIVERZÁLNÍ FILTR HORECA S HLAVICÍ

kód - mm €

947036      340x90x(H)340 180,00
947043 náhradní náplň 340x90x(H)340 59,50

 – Kompletní filtrační stanice na vodu určená pro výrobníky ledu 
(kostkového, šupinového aj.) s kapacitou nad 55 kg ledu na 24 h

 – Průtoková kapacita: 90 000 l
 – Stanice je vybavena systémem pro montáž na stěnu

FILTR S HLAVICÍ DO VÝROBNÍKU LEDU 9.0

kód - mm €

947012     180x90x(H)340 116,00
947029 náhradní náplň 180x90x(H)340 18,50

 – Kompletní filtrační stanice vody pro výrobníky ledu stolních  
i podpultových

 – Periodická kapacita: 12 měsíců nebo 30 000 l
 – Stanice je vybavena systémem pro montáž na stěnu

FILTRAČNÍ HLAVA PRO STROJE NA VÝROBU 
KOSTEK LEDU 3.0

kód ø délka (mm) €

235928 ø50 (L)280 21,00

 – Zabraňuje usazování vodního kamene
 – Zlepšuje chuť a vůni vody
 – Odstraňuje chlor, pesticidy a jejich deriváty
 – Kazeta s aktivním uhlím
 – Mechanický filtr
 – Pomalu rozpustný potravinářský polyfosfor
 – Připojení: 1/4”
 – Skladovatelnost: 6 měsíců/11 000 l (závisí na kvalitě přitékající vody)
 – Maximální provozní teplota: 38 °C
 – Maximální provozní tlak: 6 barů
 – Maximální průtok vody: 3,8 l/min (účinné odstranění chlóru  
a mechanických nečistot) nebo 1,9 l/min (účinné odstranění  
vodního kamene)

VODNÍ FILTR



230442

231265

230459

644 Ceny bez DPH
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kód váha (kg) €

231265 25 12,00

 – Složení: chlorid sodný NaCl.
 – Balení 25 kg.

SOLNÉ TABLETY NA ZMĚKČENÍ VODY

kód V W mm €

230459 230 18 206x380x(H)480 334,00

 – Automatické spuštění změkčovacího procesu.
 – Nastavitelná doba provozu, změkčování a množství vody,  
která má být změkčena.

 – Automatický zámek brání nežádoucímu přístupu.
 – Hmotnost: 7,7 kg.

ZMĚKČOVAČ VODY, AUTOMATICKÝ

kód V W mm €

230442 230 18 195x360x(H)510 250,00

 – Poloautomatický změkčovací proces musí být spuštěn manuálně.
 – Hmotnost: 8 kg.

ZMĚKČOVAČ VODY, POLOAUTOMATICKÝ

 – Používání změkčovačů vody prodlužuje životnost zařízení. 
 – Změkčovadla jsou založena na výměně iontů, kdy ionty vápníku  
a hořčíku způsobující tvrdost vody jsou zachyceny částicemi pryskyřice 
uvnitř změkčovače. Pomáhá snižovat náklady na údržbu díky účinné 
prevenci usazování vodního kamene. 

 – V případě potřeby mohou být provozní parametry konfigurovány na 
ovládací hlavici zařízení. 

 – Prvky uvnitř hlavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky odolné 
proti oděru, korozi a hromadění nečistot (např. železa). Díky této 
technologii je ovládání dostatečně utěsněno a zajišťuje dlouhou  
a bezporuchovou činnost. 

 – Barva povrchu: námořnická modrá. 
 – Průměr připojení vody: 3/4”. 
 – Pracovní tlak: 1,5-6,0 barů. 
 – Teplota okolí: 5-38 °C. 
 – Max. teplota přívodní vody: 38 °C. 
 – Doba regenerace: 37 min. 
 – Výkon pro 10 °dH - 1200 l. 
 – Vrstva pryskyřice 4,0 l. 
 – Regenerační nádrž: 8 kg. 
 – Maximální průtok vody: 5 l/min. 
 – Spotřeba regenerační soli za 1 cyklus: 0,5 kg.

ZMĚKČOVAČE VODY (POLO)AUTOMATICKÉ



231210

231227

231234

230374
230367

230350

645Ceny bez DPH

Během 
regenerace může 

být připojený 
stroj používán 

kód vydatnost filtru (20°F/30°F/40°F) litry mm €

230350 1680/1120/840 8 ø185x(H)400 113,00
230367 2520/1680/1260 12 ø185x(H)500 134,00
230374 3360/2240/1680 16 ø185x(H)600 144,00

 – Během regenerace může být připojený stroj používán,  
ale musí být zásobován neupravenou vodou.

 – Maximální/minimální tlak vody: od 1 do 8 bar.
 – Jmenovitý průtok: 800 litrů/h.
 – Okolní teplota: od 4 °C do 35 °C.
 – Teplota přívodní vody: od 4 °C do 25 °C.
 – Rozměr přípojky: 3/8”.

ZMĚČKOVAČ VODY S OBTOKEM

kód kapacita filtru (20°F/30°F/40°F) litry mm €

231210 1200/1000/900 8 ø185x(H)400 91,50
231227 2520/1680/1260 12 ø185x(H)500 110,00
231234 3360/2240/1680 16 ø185x(H)600 131,00

 – Během regeneračního procesu nesmí být připojený přístroj 
používán.

 – Maximální/minimální tlak vody: od 1 do 8 barů.
 – Nominální průtok: 1000 l/h.
 – Teplota okolí: od 4 ˚C do 35 ˚C.
 – Teplota přívodní vody: od 4 °C do 25 °C.
 – Velikost připojení: 3/8”.

ZMĚKČOVAČ VODY

 – Tvrdá voda obsahuje mimo jiné rozpuštěné minerály - sloučeniny 
vápníku a hořčíku. 

 – Ionty vápníku a hořčíku způsobují usazování vodního kamene, který 
je riskantní pro předměty a zařízení, které přichází do styku s vodou 
nebo párou. 

 – Změkčování vody je proces, při kterém jsou všechny sloučeniny 
vápníku a hořčíku způsobující tvrdost vody odstraněny. 

 – Při průtoku nádobou se speciální pryskyřicí jsou tyto ionty vázány 
částicemi pryskyřice. 

 – Pokud schopnost pryskyřice vázat ionty klesá, měla by být obnovena 
vhodným regeneračním procesem s použitím solného roztoku. 

 – Změkčovač vody může být instalován všude tam, kde je teplota vody 
nižší než 45 °C a vstupní tlak vody nepřesahuje 2 bary. 

 – Regenerace: používejte pouze neionizovanou sůl. 
 – Pouze pro pitnou vodu. 
 – Vhodné pro změkčování vody pro kávovary, parní trouby, myčky 
nádobí a výrobníky ledu. 

 – Díky své malé velikosti je toto zařízení ideální pro bary a restaurace. 
 – Díky použitým komponentům vysoké kvality zůstává přístroj po 
mnoho let bezpečný a funkční. 

 – Optimální pracovní tlak vody: 1-2 bary.

ZMĚKČOVAČE VODY MANUÁLNÍ


