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To nejlepší pro vaše domácí spotřebiče

Poslání a účel značky Care+Protect je obsažen již v 
jejím názvu-péče a ochrana. Profesionální výrobky 
pro péči, údržbu a ochranu vašeho domova a 
spotřebičů.

Pravidelná údržba vašich domácích spotřebičů je 
zásadní.  Pouze pomocí profesionálních produktů 
můžete prodloužit jejich životnost a zajistit 
dlouhodobý provoz.

Díky zkušenostem společnosti Candy Group, která se 
zaměřuje na výrobu kvalitních domácích spotřebičů 
a jejíž součástí je i Care+Protect, byla vyvinuta 
kompletní řada produktů, která zajišťuje vynikající 
výsledky.

Zkušenosti, profesionalita a neustálé hledání 
inovací dělá z programu Care + Protect vysoce 
specializovaný sortiment, doporučovaný předními 
výrobci domácích spotřebičů.



V části „Věděli jste, že...” v každé sekci najdete rady a doporučení od našich techniků, 
kteří jsou specialisté na domácí spotřebiče a vědí, jak o ně nejlépe pečovat. 

Chcete-li se o našich výrobcích dozvědět ještě více a vědět, jak je co nejlépe využít, podívejte se na naše 
videa Care+Protect na kanálu YouTube.

Tento katalog je rozdělen do 6 částí, které vám pomohou snadno vyhledat produkty určené pro každou 
kategorii domácích spotřebičů.

PRANÍ

VYSÁVÁNÍ

ŽEHLENÍ

VAŘENÍ

CHLAZENÍ

KÁVA

Navíc tu vždy chceme být pro své zákazníky a vždy jim nabízíme řadu produktů, která 
vyhoví jejich potřebám. V části „Jen pro vás“ zjistíte, co zákazníci na našich výrobcích 
nejvíce milují, tedy skutečné výhody, které jim zjednoduší život.

Je
n pro vás

Vě
děli jste, že...
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Praní

Široká nabídka doplňků, odstraňovačů vodního kamene, hygienických čisticích 
prostředků a vůní pro pračky, myčky nádobí a sušičky.
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3 v 1 Odstraňovač vodního kamene - Odmašťovač - Hygienický čistič Magnetický odstraňovač vodního kamene

Péče a údržba

CDP1012 35601768 EAN 8016361934573 12 sáčků x50gr

CDP1004 35601769 EAN 8016361934580 4 sáčky x50gr

3 v 1 ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE 
- ODMAŠŤOVAČ - HYGIENICKÝ ČISTIČ
Účinně kombinuje odstraňování vodního kamene, 
odmašťování a dezinfekci v jediném výrobku. 
Odstraňuje nánosy vodního kamene, čistí do 
hloubky a odstraňuje plísně a zápachy, prodlužuje 
životnost spotřebiče a snižuje spotřebu energie.
Doporučujeme ošetřovat pravidelně každý měsíc.
K dispozici ve dvou velikostech balení s 12 nebo 4 
sáčky na jedno použití.

Praktický a efektivní výrobek,  
ideální řešení pro ochranu a zachování hygieny 

vašich domácích spotřebičů.

Odstraňuje 
vodní 
kámen

Odmašťuje 
a odstraňuje 
pachy

Prodlouží 
životnost 
spotřebiče

V pračce V myčce na nádobí

•  Vodní kámen tvoří voda s vysokým obsahem vápníku, 
hořčíku a dalších minerálů, které vytvářejí usazeniny  
na topných prvcích a vnitřních částech spotřebiče od 
prvního dne použití.

• Usazeniny způsobují přehřátí topného tělesa a mají 
vliv na provoz spotřebiče. Odstranění usazenin 
vápníku pomáhá udržovat nízkou spotřebu a výkon 
zařízení a prodlužovat jeho životnost. Vodní kámen 
doporučujeme odstraňovat pravidelně každý měsíc.

Vě
děli jste, že...

Odstraňuje zápachy,  
mastnotu a plísně,  

které se skrývají ve většině  
vnitřních částí spotřebiče.

Snižuje spotřebu energie.

Péče a hygiena  
pro celou rodinu.

Nasypte obsah sáčku přímo do 
bubnu a spusťte prázdný cyklus 
(bez prádla) při maximální teplotě 
bez předpírky.

Nasypte polovinu obsahu sáčku 
do spodní části myčky nádobí a 
druhou polovinu do dávkovače 
mycího prostředku a spusťte prázdný 
cyklus (bez nádobí) při maximální 
teplotě bez předmývání.

WMD1001W 35601927 EAN 8016361957794

MAGNETICKÝ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO 
KAMENE
Od prvního dne použití pomáhá zabránit tvorbě 
škodlivého vodního kamene, udržuje topná tělesa 
čistší a prodlužuje životnost spotřebiče. Změkčuje 
tvrdou vodu, a tím snižuje spotřebu energie i pracích 
prostředků a zlepšuje výkon praní.

Zabraňuje 
tvorbě 
vodního 
kamene

Snižuje 
spotřebu 
energie

Prodlouží 
životnost 
spotřebiče

Instalujte magnetický 
odstraňovač vodního kamene 

mezi přívod vody a hadici Výkonné magnety

• Magnetický odstraňovač vodního kamene zabraňuje 
tvorbě vodního kamene na vnitřních částech spotřebiče.

• Využívá silné magnetické pole, které rozbíjí molekuly 
tvrdých solí, mění kalcit na aragonit, který zůstává ve 
vodě a je snadno odveden proudem vody ze spotřebiče.

• Magnetický odstraňovač vodního kamene 
doporučujeme používat v oblastech s velmi tvrdou 
vodou.

 Jeho použití zajišťuje ochranu topných těles od prvního 
dne a udržuje výkon a nízkou spotřebu.

Prevence  
od prvního 

dne

Doporučený 
způsob  

péče

Vaše prádlo bude měkčí  
a tkaniny budou chráněny.

Nádobí bude čistší a jasnější.

Snižuje spotřebu energie.

Rychlá a snadná instalace.

Zcela bezpečný  
pro životní prostředí.

Pro pračky Pro myčky nádobí

Je

n pro vás

Je

n pro vás

Vě
děli jste, že...
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Hygienické čistící tablety pro pračky a myčky nádobí Sada pro péči o pračku a myčku nádobí

CDT1005 35602255 EAN 8059019010496  5 TABLET x 20 g

CDT2005 35602256 EAN 8059019010502  5 TABLET x 20 g

ČISTICÍCH TABLET PRO PRAČKY
Toto balení čisticích tablet Care+Protect pro pračky 
obsahuje 5 x 20g aktivních tablet. Díky profesionálnímu 
složení aktivních enzymů jsou tablety ideální pro 
důkladné vyčištění filtru a vnitřních částí pračky. Čištění 
tablety odstraňují mastnotu a zbytky po praní a zároveň 
dezinfikují a zanechávají příjemnou vůni levandule.  
Krabička balení je předem nastřižená, což usnadňuje 
vyjmutí tablet.

ČISTICÍCH TABLET PRO MYČKY
Toto balení čisticích tablet Care+Protect pro myčky nádobí 
obsahuje 5 x 20 g aktivních tablet. Díky profesionálnímu 
složení s aktivními enzymy jsou tablety ideální pro 
důkladné vyčištění filtru a vnitřních částí myčky nádobí 
(potrubí, vana, rozprašovací ramena). Odstraňuje mastnotu 
a zbytky po mytí a zároveň dezinfikuje a zanechává svěží 
citronovou vůni. Krabička balení je předem nastřižená, což 
usnadňuje vyjmutí tablet.

Odstraňuje 
zbytky 
pracího 
prostředku a 
detergentů.

Odmašťuje 
a odstraňuje 
zbytky z mytí

Hygienicky 
čistí a 
odstraňuje 
pachy

Hygienicky 
čistí a 
odstraňuje 
pachy

Bezpečný 
na dotek – 
ochranný obal 
rozpustný ve 
vodě

Bezpečný 
na dotek – 
ochranný obal 
rozpustný ve 
vodě

Časem mohou zbytky pracích prostředků způsobit usazení nečistot i na těsnění a 
dalších těžko dostupných místech. Díky obsaženým enzymům vyčistí přípravek vaši 
pračku do hloubky.

Vě
děli jste, že...

Vě
děli jste, že...

SADA PRO PÉČI O MYČKU
Sada zajišťuje hloubkové čištění filtru a všech vnitřních částí 
myčky nádobí a rozšířenou ochranu proti vodnímu kameni, 
což snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost spotřebiče. 
Zahrnuje 1 magnetický odstraňovač vodního kamene, 1 prášek 
na odstraňování kamene 3 v 1 a 6 hygienických čistících tablet.
Díky této sadě ušetříte peníze.

SADA PRO PÉČI O PRAČKU
Sada zajišťuje hloubkové čištění bubnu, trubek, plastových těsnění 
a všech vnitřních částí pračky a rozšířenou ochranu proti vodnímu 
kameni, což snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost 
spotřebiče.
Zahrnuje 1 magnetický odstraňovač vodního kamene, 1 prášek na 
odstraňování kamene 3 v 1 a 6 hygienických čistících tablet.
Díky této sadě ušetříte peníze.

WMD1010-K 35602105  EAN 8016361975774 

WMD1020-K 35602104  EAN 8016361975767 

WMD1002-K  35602103 EAN 8016361975750

SADA PRO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z 
PRAČEK A MYČEK
Sada zajišťuje větší ochranu proti vodnímu kameni, snižuje 
spotřebu energie a prodlužuje životnost pračky a myčky nádobí. 
Obsahuje 1 magnetický odstraňovač vodního kamene a 2 měsíční 
dávky prášku pro odstranění vodního kamene 3 v 1.
Díky této sadě ušetříte peníze.

Odstraňuje 
vodní kámen 
a zabraňuje 
jeho tvorbě

Odstraňuje 
vodní kámen 
a zabraňuje 
jeho tvorbě

Snižuje 
spotřebu 
energie

Hygienicky 
čistí a 
neutralizuje 
pachy

Prodlužuje 
životnost 
spotřebiče

Odmašťuje 
a odstraňuje 
zbytky z mytí

Maximální 
účinnost při 

60 °C

Ideální pro 
dezinfekci bubnu 

po vyprání koberců 
plných prachu a 

chlupů.

Ideální pro 
bezpečnost celé 

rodiny a pro čištění 
i těch nejmenších 
součástek myčky. 

Je
n pro vás

Je
n pro vás

Péče a údržba

Zbytky mycího prostředku snižují výkon myčky, zejména v blízkosti filtru. Měsíční 
používání profesionálního hygienického čističe zajišťuje hloubkové čištění všech 
vnitřních částí spotřebiče.

Odstraňuje 
vodní kámen 
a zabraňuje 
jeho tvorbě

Hygienicky 
čistí a 
neutralizuje 
pachy

Odmašťuje 
a odstraňuje 
zbytky z mytí

Maximální 
účinnost při 

60 °C

X1

X1

X2

FOR FREE

FOR FREE

FOR FREE
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Parfém do pračky Parfém do pračky

LPL1003F 35602037 EAN 8016361971103 100ml 

LPL1002M 35602036 EAN 8016361971097 100ml 

LPL1001B 35602035 EAN 8016361971080 100ml 

KONCENTROVANÝ PARFÉM DO PRAČKY 100% 
ČISTÁ ESENCE
Vonné látky se vážou na vlákna a dodávají jim stylový nádech. 
Vhodné pro všechny druhy tkanin, barev a pracích 
programů. Vhodné také pro sportovní oblečení. Díky své 
speciální aktivní složce zůstane oblečení voňavé až po dobu 
5 týdnů.
Intenzivní vůně i po sušení v sušičce.
Nezanechává skvrny.

Počáteční nádech borovicového jehličí se přelévá ve vůni květů bramboříku. 
Květinová vůně má pak podtóny levandule, karafiátu a pelargónie.  
Nakonec se rozline intenzivní vůně dřeva, a to díky cedrové složce a živé 
kombinaci kumarinu a jantaru.

Intenzivní živý nádech nerole a pomeranče představuje květinové jádro, 
které kombinuje tóny májové růže se sametovým, zeleným nádechem 
pelargónie. Konečný nádech dřeva naznačuje  vůni boisée oslazenou 
teplem vanilky a kumarinu. Díky bílému mechu voní dlouho a vytrvale.

Čerstvé šumivé náznaky sladkého pomeranče se od začátku do konce 
spojují s opojnou vůní pudru. Vůně, která vydává výbušnou energii. 
Spojení florentského kosatce a kumarinu dodává této kombinaci vůní 
teplo a vytrvalost.

Vhodné pro 
všechny 
druhy 
tkanin i pro 
všechny prací 
programy

Dlouhotrvající 
aktivní  
složení

Dlouhotrvající 
vůně po sušení 
v sušičce

Před spuštěním vybraného pracího programu nalijte parfém do zásobníku pro aviváž:
1 víčko (5 ml) pro jemnou vůni
2 víčka (10 ml) pro intenzivní vůni

Parfémy na prádlo

• Vůně se ze 100 % skládá z koncentrovaného parfému, který zajišťuje 
větší intenzitu vůně oproti jiným parfémům na trhu, které obsahují 
výrazně nižší podíl parfému (od 5 do 30%).

• Během konečného ždímání se dokonale propojí s vlákny a textiliemi 
a zajistí tak dlouhotrvající vůni.

• Vůně není rozpustná ve vodě, neodplaví se a znovu reaguje při 
každém kontaktu s vlhkostí. Díky tomu je perfektní i pro sportovní 
oblečení.

Vě
děli jste, že...

V pračce

Intenzivní vonné  
látky dodávají vašemu  

oblečení stylový nádech.

Vůně parfému je silnější než aviváž 
a zůstává i po sušení v sušičce.

Aktivní a dlouhotrvající vůně.

Je
n pro vás

2x5ml=10ml5ml
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Prostředky pro mytí nádobí Péče o myčky nádobí

VŠE V JEDNOM
MYCÍ TABLETY PRO MYČKY NÁDOBÍ
Profesionální složení zaručuje dokonalé výsledky 
každého mytí a díky své odmašťovací síle účinkuje 
i na ty nejodolnější druhy nečistot.
Stálé používání tablet chrání skleněné a nerezové 
části, udržuje nádobí lesklé a zabraňuje vzniku 
skvrn na povrchu. Tablety neutralizují zápachy  
a uvolňují čerstvou citronovou vůni.

ÚČINEK NA VÍCE ÚROVNÍCH
• Detergent
• Odmašťovač
• Působení soli
• Leštidlo
• Ochranné krystaly

Mimořádný 
lesk

Odstraňuje 
zápachy

Chrání před 
skvrnami  
a pruhy

Citrusové 
esenciální 
oleje

Napomáhá 
rychlejšímu 
sušení 

Dlouhotrvající 
vůně

Esenciální oleje 
uvolňují příjemnou 

vůni bez kontaminace 
nádobí.

Je
n pro vás

OSVĚŽOVAČ PRO MYČKY NÁDOBÍ
Při každém mytí uvolňuje příjemnou citrusovou vůni díky EVA, 
netoxickému termoplastickému materiálu napuštěnému  
v esenciálních olejích.
Dvě dlouhotrvající a přírodní vůně: limetka a červený 
pomeranč. Díky praktickému háku se snadno instaluje přímo 
na horní koš myčky. Působí až na 100 mytí.

LDR2001 35602034 EAN 8016361971073 500ml

CPO2002 35601775 EAN 8016361935273

LDT2040-K 35602106  EAN 8016361975781

LEŠTIDLO PRO MYČKY NÁDOBÍ
Zajišťuje mimořádný lesk Vašich sklenic a nádobí.
Chrání před skvrnami a zajišťuje rychlejší schnutí.

Dokonalé 
výsledky 
mytí a 
mimořádná 
bělost

Odstraňuje 
zápachy

Odstraňuje 
vodní 
kámen

SADA PRO PÉČI O MYČKY NÁDOBÍ A JEJICH 
ČIŠTĚNÍ
Sada obsahuje 30 tablet s čistícím prostředkem vše v jednom 
a 500 ml leštidla. Zaručuje tak dokonalé výsledky mytí, a to i na 
nejodolnějších nečistotách. 2 osvěžovače poskytují příjemnou 
vůni. 3 v 1 Prášek pro odstraňování vodního kamene 
používaný každý měsíc chrání Váš spotřebič před vodním 
kamenem, snižuje spotřebu energie a optimalizuje výsledky mytí.
Díky této sadě ušetříte peníze.

X4

Detergenty a péče o myčky nádobí

Testováno na 11 nejodolnějších typech nečistot, jako je čaj, červené víno a 
rajčatová omáčka, s lepšími výsledky než ostatní běžně prodávané výrobky.

Vě
děli jste, že...

V myčce na nádobí

Dokonalé  
výsledky praní,  

a to i u těch 
nejodolnějších 

nečistot.

Je
n pro vás

Účinnost 
tablet byla 
testována 
na 11 
nejodolnějších 
typech 
nečistot

Vysoká bělost 
beze skvrn

Folie rozpustná 
ve vodě

LDT2030 35602032 EAN 8016361971059 30 TABLET x 18 g
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Stohovací sada Stohovací sada

• Cykly rychlého ždímání vyžadují, aby byla sušička umístěna 
zcela bezpečně a stabilně nad pračkou.

• Bezpečnostní pás spolu s nástěnným držákem jsou ideálním 
řešením, které umožňuje umístit obě zařízení na sebe, aniž by 
bylo zapotřebí do horní části pračky vrtat otvor.

Extrémně stabilní  
a bezpečné.

Rychlá a snadná instalace.

Výsuvná police je užitečná  
při vkládání a vytahování prádla.

 Výsuvná police slouží  
pro skládání prádla  

při vyprázdňování sušičky.

WSK1110U 35602039 EAN 8016361971127 

UNIVERZÁLNÍ STOHOVACÍ SADA S VÝSUVNOU 
POLICÍ
Díky zajišťovacímu pásu a připevnění na stěnu může 
univerzální stohovací sada zajistit bezpečné a dokonale 
stabilní umístění sušičky nad pračkou. Ušetří Vám tak prostor 
ve Vaší domácnosti. Praktická výsuvná police s bezpečnostní 
zarážkou a protiskluzovým systémem udrží až 12kg prádla 
a usnadňuje naplnění a vyprázdnění sušičky. Praktické je 
stohování také pro skládání prádla při vyprazdňování sušičky.
Sada je vhodná pro všechny standardní spotřebiče (s 
hloubkou od 47 cm do 62 cm) i se zaoblenou přední částí. 
Jedná se o univerzální řešení, které umožňuje stohovat 
spotřebiče od různých výrobců.

Rychlá  
a snadná 
instalace

Vhodné pro 
všechny 
spotřebiče 
standardní 
velikosti,  
a to i se 
zaoblenou  
přední částí

Bezpečné,  
odolné a stabilní  
i při ždímání

ŠETŘÍ MÍSTO

Stohování sušičky nad pračku 
je ideálním řešením pro 
úsporu užitečného místa v 
domácnosti.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Sada obsahuje 
bezpečnostní pás a sadu 
pro uchycení ke stěně, aby 
byla zaručena maximální 
bezpečnost a stabilita i 
během nejrychlejších cyklů 
ždímání.

PŘED PO

60CM47-62
CM

Je
n pro vás

Vě
děli jste, že...

Stohovací sady a příslušenství pro sušičky



16 17

PR
AN

Í

Stohovací sada Kondenzační potrubí

WSK1101/1 35602136 EAN 8016361946705 

WHV1101 35601819 EAN 8016361945425 

WHV1102 35601820 EAN 8016361945432 

WSK1102/1  35602137 EAN 8016361960510  

SADA PRO STOHOVÁNÍ PRAČEK A SUŠIČEK
Umožňuje umístit sušičku na pračky standardní hloubky, 
což vám umožní bezpečně ušetřit místo v domácnosti.

KONDENZAČNÍ POTRUBÍ PRO SUŠIČKU 
Elastická PVC hadice pro horký vzduch při nízkém tlaku.
Požární odolnost: samohasící materiál třídy UL94-HV.
Tepelný odpor: provozní teplota se pohybuje  
mezi -5 °C a + 80 °C.

STOHOVACÍ SADA PRO ÚZKÉ PRAČKY A SUŠIČKY
Umožňuje bezpečně umístit sušičku na úzké pračky, což vám  
uvolní místo ve vaší domácnosti.

Rychlá a 
snadná 
instalace

Stabilita a 
bezpečnost 
zaručeny 

Vhodné pro 
spotřebiče 
SLIM

102mm - 2,5m 

106mm - 2,5m 

Rychlá a 
snadná 
instalace

Stabilita a 
bezpečnost 
zaručeny 

Ideální pro 
standardní 
spotřebiče

 Lze umístit na všechny pračky 
jakékoliv značky

Lze umístit na všechny pračky 
typu SLIM jakékoliv značky

Kompatibilní pouze  
se sušičkami:

Kompatibilní pouze  
se sušičkami SLIM:

58 cm
HLOUBKA

46 cm
HLOUBKA

47-60 cm
HLOUBKA

40-47 cm
HLOUBKA

Stohovací sady a příslušenství pro sušičky

STANDARD FLEX RESISTANT
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Přívodní hadice horké vody Přívodní hadice

WHI1051S 35601833 EAN 8016361945562 D/C   1,5m
WHI1052S 35601834 EAN 8016361945579 D/C   2,5m
WHI1053S 35601835 EAN 8016361945586 D/C   3m 

WHI1051W 35601821 EAN 8016361945449 D/C   1,5m
WHI1052W 35601822 EAN 8016361945456 D/C   2,5m 
 

WHA1001 35601858 EAN 8016361945814  
WHI1051R 35601825 EAN 8016361945487 D/D   1,5m
WHI1052R 35601826 EAN 8016361945494 D/D   2,5m

WHI1011R 35601823 EAN 8016361945463 D/C   1,5m
WHI1012R 35601824 EAN 8016361945470 D/C   2,5m

PŘÍVODNÍ HADICE S BEZPEČNOSTÍ UZÁVĚRKOU 
AQUASTOP
Přívodní hadice s bezpečnostní uzávěrkou AQUASTOP 
zabraňuje potenciálnímu zaplavení domu z důvodu poškození 
přívodní hadice. V případě netěsností nasměruje plášť vodu k 
mechanickému ventilu, který zastaví přítok.
Jakékoli poruchy jsou na ventilu indikovány červeným světlem.

Certifikace: WRAS, VDE, IMQ, EN61770
Tlak protržení: 60 bar
Provozní tlak hadice: 20 bar
Provozní tlak ventilu: 10 bar
Provozní teplota: max. 93 °C

Díky 3/4”(EU) kroužku s protiblokovacím zařízením je bezpečně 
připevněn k vodovodnímu kohoutku.

Přípojka: 180°-90°  přímá/zahnutá (S/C)

PŘÍVODNÍ HADICE STUDENÉ VODY
Hadice pro připojení k vodovodnímu potrubí. Určeno pro 
přívod studené vody pod tlakem do praček a myček nádobí.

Certifikace: WRAS
Tlak protržení: 60 bar
Provozní tlak hadice: 20 bar
Provozní teplota: 25°C

3/4” (EU) kroužek zajistí bezpečné připojení ke kohoutku.

Přípojka: 180°-90° přímá/zahnutá (S/C)

PŘIVODNÍ HADICE HORKÉ VODY
Hadice pro připojení k vodovodnímu potrubí. Určeno pro 
přívod horké vody pod tlakem do praček a myček nádobí.

Tlak protržení: 45 bar
Provozní tlak hadice: 10 bar
Provozní teplota: max. 90 °C

3/4” (EU) kroužek zajistí bezpečné připojení ke kohoutku.

Přípojka: 180°-90° přímá/zahnutá (S/C)
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S)

PŘÍVODNÍ HADICE STUDENÉ VODY
Hadice pro připojení k vodovodnímu potrubí. Určeno pro 
přívod studené vody pod tlakem do praček a myček nádobí.

Tlak protržení: 60 bar
Provozní tlak hadice: 20 bar
Provozní teplota: 25°C

3/4” (EU) kroužek zajistí bezpečné připojení ke kohoutku.

Přípojka: 180°-90° přímá/zahnutá (S/C)
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S)

KONEKTOR VE TVARU PÍSMENE Y PRO VSTUPNÍ 
HADICE S OTOČNÝM SPOJEM
S kroužkem 3/4” GAS pro bezpečné připevnění ke kohoutku.

AQUASTOP APPROVED

WRAS
93°C

APPROVED

WRAS

Hadice pro pračky a myčky nádobí

10x15 mm PRESSURE

45 bars
90°C

PRESSURE

60 bars
10x15 mm 25°C

10x15 mm 25°C

WHI1051 35601827 EAN 8016361945500 D/C   1,5m
WHI1052 35601828 EAN 8016361945517 D/C   2,5m 
WHI1053 35601829 EAN 8016361945524 D/C   3,5m 

WHI1001 35601830 EAN 8016361945531 D/D   1,5m
WHI1002 35601831 EAN 8016361945548 D/D   2,5m
WHI1003 35601832 EAN 8016361945555 D/D   3,5m 

3/4 EU
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Vypouštěcí hadice Vypouštěcí hadice

WHD1015E 35601852 EAN 8016361945753 D/D 19-21mm
WHD1013E 35601850 EAN 8016361945739 D/D 19-21/28mm 
WHD1017E 35601854 EAN 8016361945777 D/D 21/28-21/28mm

WHD1019* 35601856 EAN 8016361945791 D/D   1,5m
WHD1020* 35601857 EAN 8016361945807 D/D   2,5m

WHA1002 35601859 EAN 8016361945821

WHD1016E 35601853 EAN 8016361945760 D/D 19-21mm
WHD1014E 35601851 EAN 8016361945746 D/D 19-21/28mm 
WHD1018E 35601855 EAN 8016361945784 D/D 21/28-21/28mm

WHD1010* 35601847 EAN 8016361945708 D/D   1,5m 
WHD1011* 35601849 EAN 8016361945722 D/D   2,5m
WHD1012* 35601848 EAN 8016361945715 D/D   3,5m

Hadice pro pračky a myčky nádobí

VYPOUŠTĚCÍ HADICE 19-21 mm
Hadice vyrobená ze speciálních termoplastických polymerů pro 
vypouštění vody, čisticích prostředků a kondenzace při nízkém tlaku.
Vysoká flexibilita a odolnost vůči kompresi.

Provozní teplota:  90°C
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S) - 19-21 mm
Přípojka: 180°-90° přímá/zahnutá (S/C) - 19-21 mm
Průměr: 19x24 mm

*

VYPOUŠTĚCÍ HADICE S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ
Hadice ze speciálních termoplastických polymerů s nastavitelnou 
délkou a zakřivením. Flexibilní a vhodná pro všechny instalace.

Provozní teplota:  90°C
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S) - 19-21 mm
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S) - 19-21/28 mm
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S) - 21/28-21/28 mm
Průměr: 19x29 mm

VYPOUŠTĚCÍ HADICE 21-21/28 mm
Hadice vyrobená ze speciálních termoplastických polymerů pro 
vypouštění vody, čisticích prostředků a kondenzace při nízkém tlaku.
Vysoká flexibilita a odolnost vůči kompresi.

Provozní teplota:  90°C
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S) - 21-21/28 mm
Průměr: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

VYPOUŠTĚCÍ HADICE 21-21 mm
Hadice vyrobená ze speciálních termoplastických polymerů pro 
vypouštění vody, čisticích prostředků a kondenzace při nízkém tlaku.
Vysoká flexibilita a odolnost vůči kompresi.

Provozní teplota:  90°C
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S) - 21-21 mm
Průměr: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

19x24 mm RESISTANTADJUSTABLE

28 21

WHD1004 35601841 EAN 8016361945647 D/D   1,5m 
WHD1005 35601842 EAN 8016361945654 D/D   2,5m
WHD1006 35601843 EAN 8016361945661 D/D   3,5m

WHD1001* 35601839 EAN 8016361945623 D/D   1,5m 
WHD1002* 35601838 EAN 8016361945616 D/D   2,5m 
WHD1003 35601840 EAN 8016361945630 D/D   3,5m

WHD1007 35601844 EAN 8016361945678 D/C   1,5m
WHD1008 35601845 EAN 8016361945685 D/C   2,5m
WHD1009 35601846 EAN 8016361945692 D/C   3,5m

*
včetně háku

včetně háku

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ OD 0,6 m DO 2 m: MOŽNOST PRODLOUŽENÍ OD 1,22 m DO 4 m:

ROZŠÍŘENÍ PRO VYPOUŠTĚCÍ HADICI
Prodlužovací hadice ze speciálních termoplastických polymerů. 
Flexibilní a vhodná pro všechny instalace.

Provozní teplota:  90°C
Přípojka: 180°-180° rovná/rovná (S/S) - Spoj -19 mm
Průměr: 19x24 mm

KONEKTOR VE TVARU Y PRO VYPOUŠTĚCÍ HADICE
Univerzální konektor z polypropylenu s trojitým nástavcem  
o průměru 20 mm.

19x24 mm RESISTANT RESISTANTFLEX19x29 mm

FLEX19x29 mm19x24 mm RESISTANT

20x20x20 mm

*
včetně háku
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Vaření

Kompletní sortiment příslušenství, filtrů a profesionálních čisticích prostředků, 
které udržují kuchyňské povrchy vždy čisté a hygienické.
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Profesionální čisticí prostředky Profesionální čisticí prostředky

Detergenty a péče o kuchyňské povrchy

ODMAŠŤOVAČ PRO MIKROVLNNÉ TROUBY
Přípravek pro speciální čištění vnitřku mikrovlnné trouby  
bez poškození vnitřních částí.

LEŠTICÍ KRÉM PRO POVRCHY  
Z NEREZOVÉ OCELI
Speciální krém, který odstraňuje šmouhy a otisky prstů, 
zanechává povrchy z nerezu lesklé a jasné.

UNIVERZÁLNÍ ODMAŠŤOVAČ
Odmašťuje, hygienicky čistí a odstraňuje obtížně odstranitelné 
skvrny z omyvatelných ploch, jako je plast, laminát, sklo, 
zrcadla, skleněná dvířka a kovové povrchy. Dobře působí také 
na skvrny od inkoustu. 

ODMAŠŤOVAČ PRO TROUBY, GRILY A ROŠTY
Profesionální složení pro rychlé odstranění usazenin  
a mastnoty.

SADA PRO ODMAŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ NEREZOVÉ 
OCELI
Sada obsahuje 1 profesionální odmašťovač a  
1 profesionální leštící krém. Sada také obsahuje utěrku 
z mikrovlákna, pro čištění všech povrchů, dokonce i těch 
nejjemnějších.
Díky této sadě ušetříte peníze.

CSL3801/1 35602115 EAN 8016361935365 500ml CSL3805 35601786 EAN 8016361935389 500ml

CSL8001 35601782 EAN 8016361935341 500ml

CSC3801/1 35602116  EAN 8016361935372 500ml CSL3000/1 35602110 EAN 8016361935303 500ml

CSL3701/1 35602111  EAN 8016361935310 500ml CSL3802-K 35602107  EAN 8016361975798

Odstraňuje 
připálený 
tuk

Účinný také 
při pokojové 
teplotě

Optimalizovaný 
účinek

ODMAŠŤOVAČ PRO NEREZOVÉ POVRCHY  
A DIGESTOŘE
Odstraňuje olej a silnou mastnotu, a chrání tak povrchy z 
nerezové oceli. 

ODMAŠŤOVAČ PRO INDUKČNÍ A SKLOKERAMICKÉ 
VARNÉ DESKY
Rychle a efektivně odstraňuje nečistoty, špínu, mastnotu a skvrny. 
Nezanechává stopy.

Odstraňuje 
olej a silnou 
mastnotu

Nepoškrábe Nezanechává 
pruhy

Rychlý  
účinek

Odstraňuje 
mastnotu  
a skvrny

Nezanechává 
stopy

Rychlý 
účinek

Dezinfikuje Odmašťuje  
a odstraňuje obtížně 
odstranitelné skvrny

Odstraňuje 
zbytky jídla

Odmašťuje 
a odstraňuje 
zápachy

Nepoškozuje 
vnitřní 
součásti

Odstraňuje 
otisky prstů

Zanechává 
povrchy 
lesklé  
a jasné

Chrání 
povrchy

Odstraňuje 
silnou 
mastnotu a 
otisky prstů

Vyleští a 
projasní

Chrání 
povrchy
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•	 Tukový filtr chrání digestoř tím, že zachycuje částice mastnoty. Je univerzální a může být nařezán 
na míru. Filtr doporučujeme vyměňovat každé 3 měsíce.

•	 Filtr proti zápachu s aktivním uhlím zachycuje částice pachu ze vzduchu.
 Filtr doporučujeme vyměňovat každé 3 měsíce.

Široká profesionální řada filtrů proti mastnotě a zápachu byla navržena tak, aby zajistila co nejlepší 
filtraci a odsávání u jakéhokoliv typu digestoře, a tím prodloužila její životnost a vysoký výkon.

VA
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Filtry pro digestoře Filtry pro digestoře

Chcete-li zajistit dlouhou životnost a výkonnost Vaší digestoře, prvním krokem je udržení systému filtrů ve vynikajícím stavu. 
Abychom identifikovali požadovaný filtr, je třeba rozlišovat mezi digestoří s vnitřní recirkulací a digestoří s venkovním odtahem.

Doporučené filtry:
- filtr proti zápachu s aktivním uhlím
- tukový filtr, který je možné seříznout 

na míru

Doporučené filtry:
- tukový filtr, který je možné seříznout 

na míru

Filtry pro digestoře Tabulka kompatibility

Digestoř s vnitřní recirkulací Digestoř s venkovním odtahem

KOMPATIBILITA
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Zobrazit všechny kompatibilní filtry na webových stránkách
www.compatibility.careplusprotect.com
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Filtry pro digestoře

KFC6918 (CP178) 35602061 EAN 8016361972940
Ø170x35mm; 180gr - Typ 178

KFC6903 (CP233) 35602046 EAN 8016361971196
Ø228x30mm; 200gr - Typ 233

X1

X1

X1

X1

KFC6901 (CP210) 35602044 EAN 8016361971172
Ø210x35mm; 340gr - Typ 210

KFC6906 (CP010) 35602049 EAN 8016361971226
240x225x25mm; 250gr - Typ 010

KFC6905 (CP030) 35602048 EAN 8016361971219
Ø230x35mm; 330gr - Typ 030

KFC6904 (CP028) 35602047 EAN 8016361971202
Ø240x32mm; 410gr - Typ 028

X1 X1

VA
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 Filtry s aktivním uhlíkem proti zápachu

KOMPATIBILNÍ FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍKEM 
PRO POHLCENÍ ZÁPACHU
Široká řada profesionálních filtrů pro digestoře vhodná pro 
všechny známé značky digestoří na trhu zajišťující tu nejlepší 
filtraci a odsávání.

Filtr je vyroben z vysoce kvalitního uhlíku AC90, který 
pohlcuje zápach a páry čtyřikrát účinněji než tradiční 
uhlíkové filtry (AC20).  Je samouhasitelný a tím zcela 
bezpečný a vyhovuje normě UL94; V-2. Dodává se s 
kontrolkou nasycení, která změní barvu, když je nutná 
výměna filtru. Praktická a snadná instalace.
Filtr doporučujeme vyměňovat každé 3 měsíce.

KFC6902 (CP180) 35602045 EAN 8016361971189
Ø180x40mm; 180gr - Typ 180

KFC6919 (CP185) 35602062 EAN 8016361972957
Ø180x40mm; 180gr - Typ 185

X1 X1

•	 Údržba	filtru	zvyšuje	účinnost a životnost digestoří, a také 
pomáhá snižovat hladinu hluku.

•	 Filtry	s	aktivním	uhlím	proti	zápachu účinně zabraňují tvorbě 
nepříjemných zápachů.

Vě
děli jste, že...

Protizápachový Maximální 
míra 
pohlcování

S kontrolkou 
nasycení

Recirkulace zbaví  
Váš vzduch  

mastnoty a Váš domov  
tak bude ještě čistší.

Nepříjemný zápach je 
snížený na minimum.

Je
n pro vás
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Filtry pro digestoře

X1

X1

X1

X1

KFC6907 (CP048) 35602050 EAN 8016361971233
Ø233x33mm; 300gr - Typ 048

KFC6908 (CP303) 35602051 EAN 8016361971240
206x170x40mm; 320gr - Typ 303

KFC6909 (CP029) 35602052 EAN 8016361971257
Ø193x34mm; 260gr - Typ 029

KFC6920 (CP200) 35602063 EAN 8016361972964
208x180x48mm; 390gr - Typ 200

KFC6910 (CP241) 35602053 EAN 8016361971264
223x228x30mm; 510gr - Typ 241

KFC6917 (CP190) 35602060 EAN 8016361972933
480x250x40mm; 1030gr - Typ 190

KFC6912 (CPM15) 35602055 EAN 8016361971288
225x210x30mm; 530gr - Typ M15

KFC6911 (CP150) 35602054 EAN 8016361971271
435x217x20mm; 1110gr - Typ 150

X1

X1

X1

X1
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Filtry s aktivním uhlíkem proti zápachu

KFC6914 (CP145) 35602057 EAN 8016361971301
Ø146x30mm; 220gr - Typ 145 - 2 filtry v každém balení

KFC6915 (CP057) 35602058 EAN 8016361971318
Ø175x45mm; 406gr - Typ 057 - 2 filtry v každém balení

X2 X2

X2

KFC6916 (CP047) 35602059 EAN 8016361971325
Ø150x50mm; 560gr - Typ 047 - 2 filtry v každém balení
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Filtry pro digestoře

Filtry s aktivním uhlíkem proti zápachu
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Filtry proti zápachu, které je možné upravit na míru

OMYVATELNÝ FILTR S AKTIVNÍM UHLÍKEM
Filtr je vyroben z vysoce kvalitního uhlíku AC90, který pohlcuje 
zápachy čtyřikrát účinněji než tradiční uhlíkové filtry (AC20). 
Vhodné pro mytí v myčce při vysokých teplotách. Aby bylo 
možné filtr znovu použít, je třeba ho znovu aktivovat vysušením 
v troubě po dobu 10 minut při teplotě 100 °C.
Jelikož je samouhasitelný , je zcela bezpečný a vyhovuje tak 
normě UL94; V-2. Praktická a snadná instalace. Filtr doporučujeme 
vyměňovat každé 3 měsíce.

Omyvatelný 
a vhodný 
pro 
opětovné 
použití

Protizápachový SamouhasitelnýMaximální 
míra 
pohlcování

KFC6913 (CP020) 35602056 EAN 8016361971295
219x182x20mm; 160gr - Typ 020

FILTR PROTI MASTNOTĚ, KTERÝ JE MOŽNÉ 
SEŘÍZNOUT  NA MÍRU
Filtr zachycuje molekuly tuku při odsávání par a výparů při 
vaření.

UNIVERZÁLNÍ FILTRY PROTI ZÁPACHU,KTERÉ JE 
MOŽNÉ SEŘÍZNOUT NA MÍRU
Filtr proti zápachu s aktivním uhlíkem zachycuje molekuly tuku 
při odsávání par a výparů při vaření.

FILTR PROTI ZÁPACHU  S KONTROLKOU NASYCENÍ, 
KTERÝ JE MOŽNÉ SEŘÍZNOUT NA MÍRU
Filtr zachycuje molekuly tuku při odsávání par a výparů při 
vaření. Je vybaven kontrolkou nasycení, která mění barvu a 
ukáže, kdy je nutná výměna filtru.

KFU6903 35602042  EAN 8016361971158 47X57 cm

KFU6901 35602040  EAN 8016361971134 47X97 cm

KFU6904 35602043  EAN 8016361971165 47X97 cm

KFU6902 35602041 EAN 8016361971141 47X97 cm

Univerzální 
s možností 
úpravy  
na míru

Proti 
mastnotě  
i zápachu

Samouhasitelný

UNIVERZÁLNÍ FILTR 2 V 1 PROTI MASTNOTĚ A 
ZÁPACHŮM
Díky své dvojité funkci proti zápachu a mastnotě má filtr velmi 
vysokou schopnost pohlcovat zápach i mastnotu a zároveň 
efektivně odsávat páry a výpary při vaření.

Univerzální 
s možností 
úpravy  
na míru

Protizápachový Samouhasitelný

Univerzální 
s možností 
úpravy  
na míru

Proti 
mastnotě

S kontrolkou 
nasycení

Samouhasitelný

Zobrazit všechny kompatibilní filtry na webových stránkách
www.compatibility.careplusprotect.com

X1

Univerzální 
s možností 
úpravy  
na míru

Proti 
mastnotě

Samouhasitelný
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2 v 1 Nastavitelný plech a pekáč na pečení

Příslušenství

KAT3701 35601999 EAN 8016361963702 

KAG3701 35602000 EAN 8016361963719 

UNIVERZÁLNÍ NASTAVITELNÝ PLECH NA PEČENÍ
Nastavitelný plech na pečení (37 cm až 52 cm) pro maximální 
univerzálnost v kuchyni. Vyrobeno z oceli Hi-Top s dvojitou 
vrstvou nátěru Skandia Xtreme Plus, která zajišťuje dokonalé 
pečení a zabraňuje přilnavosti. Bez obsahu BPA, PFOA  
a těžkých kovů.
Rozměry (DxŠxV): 37/52x33x3,5 cm

PEKÁČ S MŘÍŽKOU 2 V 1
Spolu s mřížkou umožňuje vaření lehkým a zdravým způsobem 
bez jakéhokoliv ohrožení výsledků vaření. Vyrobeno z oceli  
Hi-Top s dvojitou vrstvou nátěru Skandia Xtreme Plus, která 
zajišťuje dokonalé pečení a zabraňuje přilnavosti.
Bez obsahu BPA, PFOA a těžkých kovů.
Rozměry (DxŠxV): 32x24x6 cm

Lze použít mnoha  
způsoby, ať už v kombinaci 

nebo individuálně.
Povrch je perfektně nepřilnavý  

a snadno se čistí.
Mřížka je ideální pro vaření  

s nízkým obsahem tuku,  
protože tuk odkapává  

do pekáče.

Lze použít v troubách  
a mini troubách.

Lze rozložit na dvě části  
pro snadnější umístění do myčky.
Je dokonale nepřilnavý a zajišťuje 

rovnoměrné pečení.  
Vhodné pro přípravu sladkých  

i slaných jídel.

Je
n pro vás

Je
n pro vás

Nastavitelný

2 in 1

Perfektní 
výsledky 
pečení

Perfektní 
výsledky 
pečení

Dvojitá 
nepřilnavá 
vrstva

Dvojitá 
nepřilnavá 
vrstva

Nejkvalitnější 
ocel pro 
dokonalou 
vodivost

Bez oleje a 
tuku pro lehké 
a zdravé vaření
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CH
LA

ZE
NÍChladící zařízení

Hygienicky čistí, odmrazuje a absorbuje pachy, aby Vaše jídlo zůstalo 
co nejlépe uskladněno.
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CSL7001/1 35602112  EAN 8016361935327 500ml

CH
LA

ZE
NÍ

CSL4001/1 35602114 EAN 8016361935358 500ml FAD4001 35602001 EAN 8016361963726 

RYCHLÝ HYGIENICKÝ ČISTIČ
Hygienicky čistí vnitřní plochy a odstraňuje nepříjemné pachy díky 
příjemné citrusové vůni.
Je účinný na plísně a brání šíření bakterií, čímž zaručuje dobré 
skladování jídla.

UNIVERZÁLNÍ POHLCOVAČ ZÁPACHŮ
Pevný gel na přírodní bázi, který odstraňuje nepříjemné zápachy 
v chladničce a zachovává čerstvost a chuť jídla.
•	 Dlouhodobý	účinek:	60	dní
•	 Označení	potřeby	výměny

RYCHLÝ ODMRAZOVAČ
Zlepšuje výkon spotřebičů – lednicí a mrazáků – a snižuje 
spotřebu energie související s nahromaděným ledem. Led 
rozmrazuje rychle a efektivně. Lze použít také na čelní skla 
automobilů.

Odstraňuje 
zápachy a 
brání jejich 
tvorbě

Odstraňuje 
zápach a 
zachovává 
chuť jídla

Rychle 
rozpouští 
led

Odstraňuje 
skvrny a 
plísně

Citrusové 
esenciální 
oleje

Víčko s 
indikátorem 
teploty a 
odměrnou 
linkou

Přírodní 
pevný 
gel, bez 
alergenů

Zabraňuje 
tvorbě ledu

Je účinný 
také na 
čelních sklech 
automobilů

Čistící prostředky a pohlcovače zápachu pro chladničky a mrazáky

Pohlcovače zápachu

Úroveň při potřebě 
výměny
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VÁ
NÍ

Vysávání

Hygienizátor, deodorant a univerzální příslušenství pro vysavače.
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Suction
regulator

VY
SÁ

VÁ
NÍ

Univerzální 
adaptér

Hygienicky 
čistí a 
odstraňuje 
zápachy

Nerezová 
ocel

Dřevěné 
a tvrdé 
podlahy

Mentolová 
vůně

Flexibilní 
krk

Ideální 
také pro 
odpadkové 
koše

Teleskopická 
trubice.
Délka:
560-940 mm

RYCHLÝ HYGIENIZÁTOR
Hygienicky hloubkově čistí nádoby na sběr prachu a chrání proti 
roztočům a alergenům. Ideální také pro odpadkové koše. Uvolňuje 
příjemnou vůni mentolu.

PEVNÁ UNIVERZÁLNÍ TELESKOPICKÁ TRUBICE
Univerzální nerezová teleskopická trubice
Ulehčuje vysávání, a to i v těžko dostupných místech. 

CPO9004 35601788 EAN 8016361935402 4 sáčky po 15 g VNW9001 35601984 EAN 8016361960503 

CSL9001/1 35602118  EAN 8016361935396 500ml

VNA9001 35601983 EAN 8016361960497 

PARFEMOVANÉ GRANULE PRO VYSAVAČE
100%	přírodní,	vyvinuté	pro	vysávání.	Účinně	odstraňují	zápachy	a	při	
vysávání uvolňují příjemnou vůni levandule.

UNIVERZÁLNÍ HUBICE NA PARKETY
Univerzální hubice na parkety s pružným krkem a nastavitelnou 
objímkou	(Ø30-38mm)	a	2	kolečky	pro	snadné	použití	na	všech	
typech dřevěných a tvrdých podlah. Měkký kartáč brání poškrábání 
povrchu.

Univerzální 
adaptér

S regulátorem 
sání

Pro všechny 
typy podlah

Univerzální

Univerzální

Flexibilní krk

UNIVERZÁLNÍ HUBICE NA KOBERCE A PODLAHY
Univerzální hubice pro všechny typy podlah s flexibilním krkem a 
nastavitelnou	objímkou	(Ø30-38mm).
Vhodná pro čištění tvrdých povrchů, dřevěných podlah a koberců.

UNIVERZÁLNÍ RUKOJEŤ
Praktická a manévrovatelná rukojeť s regulátorem sání. Spojuje 
kovovou trubku a ohebnou hadici vysavače.

Odstraňuje 
pachy

Vůně 
levandule

Dlouhotrvající 
vůně

100% přírodní 
granule

VAR9032 35601981 EAN 8016361960473 Ø32mm
VAR9035 35601982  EAN 8016361960480 Ø35mm   

VAG9032 35601979 EAN 8016361960459 Ø32mm
VAG9035 35601980  EAN 8016361960466 Ø35mm

Detergenty, deodoranty a příslušenství pro vysavače

Univerzální příslušenstvíDetergenty, deodoranty a univerzální příslušenství pro vysavače

30-38 mm

30-38 mmØ

Ø
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ŽE
HL
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Žehlení

Speciální výrobky pro zachování dobrého stavu vašeho žehlicího systému.
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Péče a údržba

CDL9606-K 35601791 EAN 8016361935433  sada (1 tyčinka + 6 lahviček)

SADA NA ÚDRŽBU ŽEHLIČKY
Obsahuje	vše,	co	potřebujete	pro	údržbu	žehličky,	usnadnění	
žehlení a zabránění tvorbě skvrn na oděvu. Použitím lahvičky s 
odstraňovačem vodního kamene každý měsíc a pravidelným 
čištěním žehlicí plochy zajistíte stálý efekt žehlení a prodloužíte 
tak i životnost Vaší žehličky.
Doporučujeme	ošetřovat	pravidelně	každý	měsíc.
Díky této sadě ušetříte peníze.

Odstraňuje 
vodní kámen, 
skvrny a 
usazeniny

Chrání 
vnitřní 
součásti

Zlepšuje 
výkon a 
usnadňuje 
žehlení

ŽE
HL

EN
Í

Údržba žehličky Údržba žehličky

Odstraňuje 
vodní 
kámen

Optimalizuje 
výkon

Prodlužuje 
životnost 
spotřebiče

Odstraňuje 
skvrny a 
usazeniny

Usnadňuje 
žehlení

Zlepšuje 
výkon

x 1
&& x 6

Odstraňuje 
vodní 
kámen

Chrání 
vnitřní 
součásti

Prodlužuje 
životnost 
spotřebiče

CDS9602 35601790 EAN 8016361935426  2 tyčinky

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE V SAMOSTATNÝCH 
DÁVKÁCH
Měsíční ošetření v praktických jednorázových dávkách, které zajistí 
ten nejlepší výkon vaší žehličky, odstranění vodního kamene a snížení 
spotřeby energie.

CDL9601/1 35602109 EAN 8016361935280  500ml 

CDL9612 35601777 EAN 8016361935297  12 lahviček x 5ml

TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
Odstraňuje	vodní	kámen	a	zajišťuje	vysoký	výkon	vaší	žehličky.		
Doporučujeme	ošetřit	jednou	za	měsíc.

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ
Odstraňuje	usazeniny	ze	žehlicí	plochy,	zlepšuje	výkon	žehličky	a	
usnadňuje žehlení.

x 2

Vě
děli jste, že...

Chcete-li	si	usnadnit	žehlení	a	zabránit	tvorbě	nevzhledných	skvrn	na	
oděvu, je důležité pečovat o žehličku pomocí speciálního odstraňovače 
vodního kamene a dodržovat její pravidelné čištění.

Je

n pro vás

Čistá žehlička  
vám ušetří čas i námahu. 
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KÁ
VA

Káva

Tekuté a práškové odstraňovače vodního kamene pro kávovary 
a varné konvice.
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Péče a údržba

CDP6006 35601771 EAN 8016361934603  6 sáčků x 20 g

CDL6001/1 35602108 EAN 8016361935242  500ml

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE PRO 
KÁVOVARY A RYCHLOVARNÉ KONVICE
Praktické jednorázové sáčky pro uchování výkonu a pro měsíční 
ošetření	vašeho	kávovaru	nebo	rychlovarné	konvice.	Odstraňuje	
vodní kámen, ale také zbytky kávy a čaje, a zachovává tak to 
nejlepší aroma vašich teplých nápojů.
Doporučujeme	ošetřit	jednou	za	měsíc.

TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE PRO 
RYCHLOVARNÉ KONVICE A KÁVOVARY
Tekutý roztok pro pravidelné měsíční ošetření a zachování 
účinnosti vašeho kávovaru nebo konvice.
Odstraňuje	vodní	kámen,	ale	také	zbytky	kávy	a	čaje,	a	zachovává	
tak to nejlepší aroma vašich teplých nápojů.
Doporučujeme	ošetřit	jednou	za	měsíc.

Odstraňuje 
vodní 
kámen

Odstraňuje 
vodní 
kámen

Odstraňuje 
zbytky čaje 
a kávy

Odstraňuje 
zbytky 
kávy a oleje

Prodlužuje 
životnost 
spotřebiče

Prodlužuje 
životnost 
spotřebiče

Odvápňovače pro kávovary a varné konvice

KÁ
VA

Vě
děli jste, že...

•	 Usazeniny	a	vodní	kámen	způsobují	přehřívání	tělesa	a	má	vliv	na	
běžnou funkci.

•		 Chcete-li	zachovat	aroma	vašich	horkých	nápojů,	je	nezbytné	o	
kávovary a konvice pečovat pomocí speciálního odstraňovače 
vodního kamene.

Je

n pro vás

Snížená spotřeba.

Dlouhodobě	 
uchovává aroma a chuť.

Žádná pachuť  
spálené kávy.
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