
• Bazénová chemie – Z speciální produkty • Chemical products – Z special products
Při ošetřování bazénu a úpravě vody je možné narážet na specifické
problémy. Pro tyto zvláštní případy jsme vyvinuli speciální prostředky,
které pomohou rychle a efektivně tyto problémy vyřešit a snížit tak
výkyvy v kvalitě vody při běžné údržbě bazénu. Součástí této skupiny
jsou i produkty určené k dávkovacím stanicím.

During treatment of your water in your swimming pool you can run
into specific problems. We have developed for these less usual cases
special products, which will help to quickly and effectively resolve these
problems. These products can reduce fluctuations in water quality
during routine maintenance of pool. Part of this group is also products
used for dosing systems.

Tekutý přípravek zabraňující
vysrážení vápníku a jiných
minerálů obsažených v bazénové
vodě. Zabraňuje reakci těchto
minerálů s přidávanou bazénovou
chemií, snižuje spotřebu
bazénové chemie ve tvrdé vodě.

Liquid detergent against
precipitation of calcium and
other minerals contained in the
pool water. Prevents the reaction
of these minerals with another
swimming pool chemicals. It
reduces swimming pool
chemicals consumption in water
with higher hardness.

• Calzestab Eisen ex• Calzestab Eisen ex

Tekutý prostředek, který
odstraňuje železo, měď, stříbro,
vápník a jiné kovy ve vodě,
snižuje celkovou tvrdost.

It is removing iron, copper, silver,
aluminium, calcium and other
metals from water. It is reducing
water hardness.

• Metal Magic• Metal Magic

Tekutý prostředek, který
odstraňuje vodní kámen, kovy
a jiné usazeniny šetrně a bez
námahy. Je vysoce koncent-
rovaný a extrémně účinný.

Liquid cleaner against calcium,
metals and other sediments.
Cleans with no difficulties. It is
highly concentrated and
extremely effective solution.

• Chemoblanc• Chemoblanc

Protipěnivý roztok v několika
vteřinách působí proti tvorbě
pěny ve whirpoolech
a v bazénech.

Anti-foam liquid in few seconds
fights against foam in whirpools
and swimming pools.

• Anti-foam liquid• Odpěňovač

Calzestab Eisen ex | Calzestab Eisen ex cena Kč €

911380100 C Calzestab Eisen ex 1 l, pro regulaci tvrdosti vody
Calzestab Eisen ex 1 l, water hardness adjustment 6 1,00 278,-

Metal Magic | Metal Magic cena Kč €

911470100 C Metal Magic 1 l, čistič skvrn, odbourává kovy a vápník
Metal Magic 1 l, stain remover, degrades metal and calcium 6 1,00 813,-

Chemoblanc | Chemoblanc cena Kč €

911311000 C Chemoblanc 10 l
Chemoblanc 10 l 10,00 1 491,-

Odpěňovač | Anti-foam liquid cena Kč €

911440100 C Odpěňovač 1 l, proti pěně v bazénu
Anti-foam liquid 1 l, against foam in swimming pool 6 1,00 276,-
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