®

Proč používat durgol swiss steamer

®

Když to chce odvápnit ™

Rychlý a důkladný
®

15 min

®

durgol swiss steamer účinkuje 5-10krát rychleji než jiné
přípravky. Jedna láhev 500 ml odvápňovače durgol swiss
steamer může rozpustit až 53 g vodního kamene.
To je dostatečné pro kompletní odvápnění jednoho vysoce
kvalitního domácího přístroje s odvápňovacím programem.
®

®

Optimální kvalita pokrmů

Díky svému speciálnímu protikoroznímu složení vám
durgol swiss steamer nepoškodí váš přístroj, je-li použit
správně. Během odvápňování se neuvolňují žádné
usazeniny, které by jinak mohly váš přístroj ucpat.
Speciální složení durgol swiss steamer zabraňuje tvorbě
pěny, která by jinak mohla poškodit váš přístroj.
®

®

®

forte

i

Systémy parního
žehlení
Přístroje na espreso
Kávovary a překapávače

Myčky nádobí, pračky
Nádobí z chromované
oceli
Kohoutkové provzdušňovače (perlátory)
Sprchové hlavice
Vodovodní baterie,
armatury

Připravený k použití
durgol swiss steamer je připravený k použití. Na rozdíl
od odvápňovacích přípravků ve formě prášku nebo
tablet není durgol swiss steamer nutné před použitím
rozpouštět. Tekutý durgol swiss steamer neobsahuje
žádné přísady, které bývají v tabletách a které by mohly
ucpat váš přístroj.

Vany, umyvadla, dřezy

Ohleduplný k životnímu prostředí

Dlážděné povrchy,
bazény, akvária

®

®

Obklady

®

®

®

Díky silnému odvápňovacímu účinku může být dávkován
ekonomicky a ekologicky šetrným způsobem.
Nespotřebovaný odvápňovač v odpadní vodě přispívá
k neutralizaci louhu z čisticích prostředků. Vodu nepřihnojuje.

Jedno řešení
®

surface

Varné konvice

Ochranná péče

®

swiss
express
espresso®

Parní trouby

Vápenaté usazeniny prodlužují dobu varu a zhoršují
přenos tepla, což prodlužuje dobu přípravy a ubírá na
kvalitě připravovaného jídla. Pro optimální kvalitu vašich
pokrmů a pro zajištění dlouhé životnosti vašeho přístroje
je důležité pravidelné odvápňování.

®

swiss
steamer ®

®

durgol swiss steamer je doporučován k pravidelnému
odvápňování vysoce kvalitních parních trub všech značek
s bojlerovým nebo nádržkovým výparníkem nebo
odpařovací miskou.

Sprchové kouty,
dveře a zástěny
Sanitární keramika,
potrubí, kanalizace

doporučeno

použitelné v omezené míře

nevhodné

Inteligentní odvápňovače
ze Švýcarska

Speciální odvápňovač
pro vysoce kvalitní parní trouby
všech značek
vysoce efektivní • jednoduše použitelný
dokonalá péče o váš parní přístroj

Bezpečný pro spotřebitele
®

®

durgol swiss steamer nezanechává po odvápnění
a vypláchnutí žádné chemické zbytky. Je bez zápachu
a nezanechává žádnou pachuť.

INF LINKA ZDARMA
800 DURGOL, 800 387 465

www.durgolswisssteamer.cz
info@durgolswisssteamer.cz

První speciální odvápňovač pro parní trouby
pro vysoce kvalitní parní trouby všech značek s bojlerovým nebo
nádržkovým výparníkem nebo odpařovací miskou

durgol swiss steamer
První speciální odvápňovač
pro vysoce kvalitní parní trouby

Správné řešení každého problému s vápenatými usazeninami
®

®

durgol express

®

®

durgol swiss steamer je doporučován
k pravidelnému odvápňování všech vysoce
kvalitních parních trub nové generace
s odděleným výparníkem, pokud mají
bojlerový výparník (zásobníkový ohřívač
vody s výparníkem), odpařovací misku nebo
nádržkový (zásobníkový) výparník.
První speciální odvápňovač pro parní trouby

®

Výrobky značky durgol jsou vyráběny společností Düring AG ve Švýcarsku od roku 1951. durgol je vedoucí značkou na trzích
Švýcarska a dalších zemí. Společnost Düring AG úzce spolupracuje s výrobci domácích elektrospotřebičů a díky společnému
výzkumu získala odborné znalosti v oboru odvápňování.
®

®

durgol swiss espresso

Speciální odvápňovač pro
kvalitní přístroje na espreso

Silná odvápňovací pěna
do kuchyně i koupelny

Silný odvápňovač pro sanitu,
stavbu a zahradu

durgol® express je ideální řešení
každodenních problémů
s vodním kamenem v domácnosti.
Rychle a jednoduše odvápňuje
překapávače, rychlovarné
konvice, provzdušnovače
vodovodních kohoutků
(perlátory), sprchové hlavice
a různé nádoby (hrnce, vázy,
pohárky na zubní kartáčky,
apod.).

durgol® swiss espresso® je
doporučován k pravidelnému
odvápňování všech přístrojů na
espreso, včetně automatických
a poloautomatických kávovarů,
presovačů, pákových kávovarů
i přístrojů na porcovanou kávu.

durgol® surface vyčistí rychle
a do vysokého lesku vodovodní
baterie, další armatury i přilehlé
povrchy v kuchyni i koupelně.
Účinná pěna dobře přilne
k povrchu, může být cíleně
a úsporně aplikována a odstraňuje
bez námahy i odolné vápenaté
usazeniny, nečistotu a povlaky.

durgol® forte slouží k odstraňování mimořádně odolných
vápenatých usazenin a silných
vrstev nečistot zejména uvnitř
armatur, odpadů domovní
kanalizace a sanitární keramiky.
Je možné jej použít na záchodové
mísy a pisoáry, záchodové
nádržky, keramické a dlážděné
povrchy, bazény, nádrže, akvária.

Pro přístroje všech značek a systémů
Vysoce účinný, odvápňovací proces
působí okamžitě
Je bez zápachu a nezanechává pachuť

Pro všechny předměty v domácnosti

Jedno balení rozpustí až 2x10 g
vodního kamene

Účinkuje extrémně rychle, až 10 krát
rychleji než jiné značkové odvápňovače

Ohleduplný k životnímu prostředí

Je bez zápachu a nezanechává žádnou pachuť

I přes svou účinnost je bezpečný a šetrný

Obsahuje speciální ochranné přísady pro dlouhou
životnost přístroje

Není dráždivý, obsahuje 15% kyselinu
amidosulfonovou

Potravinářsky nezávadný

Vysoce účinný, odvápňovací proces působí okamžitě

Praktické balení (1 láhev tekutého roztoku = 1 odvápnění)

Není dráždivý
Návod k použití na láhvi

Ohleduplný k životnímu prostředí, přestože je dráždivý Xi

Spotřebitelské balení obsahuje PET láhev
500 ml v krabičce, informační brožuru
a návod na použití v češtině

PET láhev 500 ml
Karton obsahuje 10 lahví
Kanystr o objemu 10 l

Rozkládací prezentační karton obsahuje
10 spotřebitelských balení

®

durgol forte

Univerzální rychlý odvápňovač
pro celou domácnost

Pro novou generaci přístrojů s odděleným výparníkem
Jednoduše a bezpečně použitelný

®

durgol surface

Návod k použití v češtině
Praktické balení (1 lahvička = 1 odvápnění)
Obsahuje speciální ochranné přísady
pro dlouhou životnost přístroje

Vysoce účinná – snadno odstraní
odolné vápenaté usazeniny, nečistoty
a povlaky
Díky jedinečnému voduodpuzujícímu
efektu zůstávají armatury a přilehlé
povrchy déle lesklé
Speciální pěnič brání rozstřiku,
nedochází tak k podráždění dýchacích
cest i přes velmi silné a účinné složení
Výrobek není dráždivý

Sanita, stavba, zahrada
Odstraňuje vodní i močový kámen
Obrovská odvápňovací síla
Jeden litr rozpustí až 130 g vodního
kamene
Návod k použití na láhvi
Dráždivý Xi

Biologicky odbouratelný

Spotřebitelské balení obsahuje
2 lahvičky po 125 ml a návod

PET láhev 500 ml se speciálním
pěnicím rozstřikovačem

PET láhev 1 000 ml

Prezentační karton obsahuje
18 spotřebitelských balení

Náhradní láhev 500 ml bez
rozstřikovače

Kanystr o objemu 10 l

Kanystr o objemu 10 l

Kartony v různých kombinacích
množství

Karton 10 lahví

