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je tekutý přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich
růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního
období. Na jaře výrazně usnadní znovuuvedení
bazénu do provozu.

je tekutý přípravek pro ošetření mineralizované (např.
studniční) bazénové vody. Přípravek zablokuje minerály
způsobující tvrdost vody a případně i rozpuštěné kovy
způsobující zákal (např. železo, mangan atd.) do
stabilního pevně vázaného komlexu

� teploměr se šňůrkou
� teploměr - zvířátko
� plovák na tablety
� plovák s teploměrem

#���$�#���$�
tekutý anorgatický prostředek pro úpravu vody
v bazénu. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty do vloček,
které lze zachytit ve filtraci nebo odsát vysavačem ze dna
bazénu.
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1kg  - CHLOR START
1kg  - CHLOR STABIL

1kg  - CHLOR ŠOK
1kg  - CHLOR STABIL

sada start obsahuje: sada údržba obsahuje:

1,2 kg - CHLOR TABLET
1 kg - VLOČKOVAČ

1,2 kg - CHLOR TABLET
1 kg - VLOČKOVAČ

Bazénová chemie

speciální přípravek, který sdruží do větších celků
i velmi jemně rozptýlené nečistoty (vyvločkuje)
a ty je možné následně snadno odfiltrovat ve filtračním
zařízení

komplexní, pomalu rozpustné tablety (20g, 200g), určené
pro všestrannou péči a bazénovou vodu.
V každé tabletě je vedle vysoce účiného
chloračního prostředku obsažen
i algicid, vločkovač a stabilizátor
chlóru, což dodává tomuto
výrobku mnohostranné účinky
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N
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�ivotní prostøedí

přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas
v bazénové vodě. Spolehlivě účinkuje a chrání tam, kde je
velké zatížení bazénové vody spolu s dalšími faktory, jako
třeba vyšší teplota a dostatek slunečního zařízení, jenž
vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas.

Tester pH a ClTester pH a Cl

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 l 6 24 C N ks 247,00 9,900 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 kg 6 24 Xi ks 106,00 4,240 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

0,8 kg 6 24 Xi ks 82,00 3,280 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1,6 kg 6 24 Xi ks 112,00 4,480 C �

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Multiplex - tablet

mini 20g
0,5 kg 6 24 O Xn N ks 144,00 5,750 C �

1 kg 6 24 O Xn N ks 240,00 9,600 C �

5 kg 1 24 O Xn N ks 1 030,00 41,200 C �

Multiplex - tablet

200g

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 l 6 24 Xi ks 134,00 5,350 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 l 24 Xi ks 180,00 7,200 C �

balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

1 l 6 18 Xi ks 132,00 5,300 C �

název balení bal. ks
skl.
měs

znak neb. MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

Sada START 1 sada volně 24 sada 665,00 26,600 C �

Sada ÚDRŽBA 1 sada volně 24 sada 685,00 27,400 C �

viz. jednotl.

výrobky

skl. měs MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

24 ks 252,00 10,100 C �

24 sada 46,30 1,850 C �

24 sada 46,30 1,850 C �

ks 144,00 5,750 C �

ks 164,00 6,550 C �

ks 185,00 7,400 C �

ks 206,00 8,250 C �

ks 118,00 4,720 C �

ks 170,00 6,800 C � N

Tester tabletový pro měření pH a Cl

Náhradní tablety pH

volně

Plovák pro tablety - mini volně

volně

volně

volně

Teploměr - se šňůrkou

10 tablet platíčko

Plovák pro tablety - velký

Plovák s teploměrem - mini

Plovák s teploměrem - velký

Náhradní tablety Cl

Teploměr- plovoucí zvířátko volně

balení

1 sada blister

10 tablet platíčko

název

přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové
vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2 - 7,6.
V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních
přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její
zdravotní nezávadnost

přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové
vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2 - 7,6.
V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních
přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její
zdravotní nezávadnost

jednoduchý, jednokomorový tabletový tester pro měření
obsahu volného chlóru v bazénové vodě a hodnoty pH.
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


