SC JOHNSON PROFESSIONAL 2019
www.apexsystems.cz

obchod@apexsystems.cz



SC JOHNSON PROFESSIONAL

Pronto na dřevo Classic

Čisticí a lešticí přípravek na dřevěné povrchy
• se včelím voskem
• chrání a udržuje všechny dřevěné povrchy
• odstraňuje prach a nečistoty
• zanechává příjemnou vůni
400 ml

Pronto na dřevo Classic
689960

Pronto proti prachu Classic

12 x 400 ml

Univerzální antistataický čisticí a lešticí přípravek
• odstraňuje prach z různých povrchů, např. kámen, kov, sklo, elektronika apod.
• dlouhodobý antistatický účinek zabraňuje dalšímu usazování prachu
• zanechává příjemnou vůni
400 ml

Pronto proti prachu Classic
689959

12 x 400 ml

Univerzální antistataický čisticí a lešticí přípravek
• odstraňuje prach z různých povrchů, např. kámen, kov, sklo, elektronika apod.
• dlouhodobý antistatický účinek zabraňuje dalšímu usazování prachu
• různé vůně

Pronto proti prachu

250 ml

Limetka
669971

669973

669974

669975

669971

Jasmín

12 x 250 ml

669973

Bez vůně
669974

Pronto 5 v 1 multifunkční
ubrousky

12 x 250 ml

Na dřevo

12 x 250 ml

669975

12 x 250 ml

Multifunkční čisticí ubrousky
• rychle a jednoduše čistí povrchy od prachu, otisků prstů a dalších nečistot
• vhodné pro dřevo, plasty, kovy, sklo a jiné
• uzavíratelný sáček proti vysychání
25 ks

Pronto 5 v 1 multifunkční ubrousky
671349

Pronto multifunkční čistič

12 x 25 ubr.

Multifunkční čistič na různé povrchy
• rychle a jednoduše čistí povrchy od prachu, otisků prstů a dalších nečistot
• vhodné pro dřevo, plasty, kovy, sklo a jiné
• praktické balení s rozprašovačem
500 ml

Multifunkční čistič
670619

Pronto 5 v 1 čistič na dřevo

12 x 500 ml

Mýdlový čistič na dřevěné povrchy
• čistí, odstraňuje prach, povrchy hydratuje, osvěžuje a chrání
• pro dřevěné podlahy i nábytek s povrchovou úpravou
• nepoužívejte na vzácná dřeva a starožitnosti
750 ml

Pronto 5 v 1 čistič na dřevo
671545



12 x 750 ml
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Pronto krém se včelím voskem

Ošetřující krém se včelím voskem na dřevěné povrchy
• vyživuje a chrání dřevěné povrchy
• pomáhá udržet přirozenou krásu a lesk dřeva
• vhodný na dřevo s povrchovou úpravou i bez ní
750 ml

Pronto krém se včelím voskem
669779

Pronto Duster - základní balení

12 x 750 ml

Praktická prachovka
• dlouhá vlákna zajistí perfektní odstranění prachu ze všech povrchů
• zachytává také řadu nepříjemných elrgenů
• balení obsahuje držák a dvě prachovky
držák + 2 prachovky

Pronto Duster - základní balení
674311

Pronto Duster
- náhradní prachovky

6 balení

Náhradní prachovky
• dlouhá vlákna zajistí perfektní odstranění prachu ze všech povrchů
• zachytává také řadu nepříjemných elrgenů
• balení obsahuje 5 náhradních prachovek
5 ks

Pronto Duster - náhradní prachovky
674312

Duck tekutý čistič WC

6 balení

Čisticí prostředek odstraňující vodní kámen
• účinný i na odolné skvrny
• díky tvaru lahve se dokonale dostane i pod obrubu mísy
• příjemně provoní celou místnost
• různé vůně
750 ml

Mořská vůně
668502

668504

686836

668502

12 x 750 ml

Jarní vůně
668504

12 x 750 ml

Levandule
686836

12 x 750 ml

Gel pro hygienickou čistotu a svěžest toalet
• gelový disk pro aplikaci na vnitřní stranu mísy, vydrží až 100 spláchnutí
• zabraňuje usazování vodního kamene, čistí a nádherně voní
• balení obsahuje 6 disků a hygienický aplikátor
• různé vůně

Duck Fresh Discs

aplikátor + 6 disků

Limetka
695704

695704

695703

Duck do WC nádrže

5 x 36 g

Vůně moře
695703

5 x 36 g

Tablety do WC nádržky s mořskou vůní
• čistí, udržují toaletu bez usazenin a osvěžují
• obarvují vodu

Duck do nádrže modrý
668150
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Glade by Brise Gel

Gelový osvěžovač vzduchu v praktickém balení
• gel pohlcuje nežádoucí pachy a postupně uvolňuje příjemnou vůni
• bílý plastový obal s funkcí stojánku
• různé vůně

150 g
670684

670693

670686

Konvalinka
670684

Japonská zahrada

12 x 150 g

670693

Levandule
679744

679744

679739

Glade by Brise aerosol

12 x 150 g

Citrus
670686

12 x 150 g

Marine

12 x 150 g

679739

12 x 150 g

Osvěžovač vzduchu ve spreji
• pohlcuje nepříjemné pachy a příjemně voní
• různé vůně

300 ml
673916

661223

692604

Citrus
673916

Japonská zahrada

12 x 300 ml

661223

Vůně čistoty
661215

661221

661211

Glade by Brise One Touch
Marine

661215

12 x 300 ml

Konvalinka

12 x 300 ml

661221

12 x 300 ml

Dotek vanilky
692604

12 x 300 ml

Santalové dřevo
661211

12 x 300 ml

Osvěžovač vzduchu pro koupelny a WC
• intenzivní osvěžovač vzduchu
• s nízkým obsahem vody
• balení obsahuje náplň a strojek pro aplikaci
strojek + náplň 10 ml

Glade by Brise One Touch Marine
669345

Glade by Brise One Touch

6 balení

Náplň do osvěžovače vzduchu pro koupelny a WC
• intenzivní osvěžovač vzduchu
• s nízkým obsahem vody
• různé vůně
10 ml

Vůně čistoty
307198

669559

669560

307198
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Marine
669559
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Biolit Uni**

Insekticidní aerosol na hubení létajícího i lezoucího hmyzu
• dlouhotrvající, rychlý a efektivní
• bez parfemace či zápachu, vhodný i do interiéru
• proti mouchám, komárům i tygřím, molům, vosám, sršňům, švábům, rybenkám, blechám atd.
400 ml

Biolit Uni
687734

Biolit® Proti lezoucímu
hmyzu s aplikátorem**

12 x 400 ml

Insekticidní aerosol na hubení lezoucího hmyzu
• dlouhotrvající, rychlý a efektivní
• proti mravencům, švábům, pavoukům, rybenkám, plošticím a rusům domácím
• aplikátor umožňuje cílený postřik do štěrbin a thrlin
400 ml

Biolit® proti lezoucímu hmyzu
309424

Off!® Tropical

12 x 400 ml

Repelentní přípravek ve spreji
• okamžitá a dlouhotrvající ochrana pokožky, vhodný pro děti od 2 let
• proti klíšťatům, komárům včetně tropických a tygřích
• účinek až po dobu 8 hodin
100 ml

Off!® Tropical
699717

Biolit Plus®

12 X 100 ml

Elektrický odpařovač
• odpuzuje mouchy, komáry a jiný malý hmyz, učinný až po 30 nocí
• se svěží vůní citronelly
• balení obsahuje strojek a náplň
31 ml

Biolit Plus®
682517

Biolit Plus® náplň

12 balení

Náhradní náplň do elektrického odpařovače
• odpuzuje mouchy, komáry a jiný malý hmyz, učinný až po 30 nocí
• se svěží vůní citronelly

31 ml

Biolit Plus® náplň
682518

Kiwi® Extreme Protector

24 x 31 ml

Impregnační sprej
• k impregnaci obuvi, bund, oblečení a dalšího vybavení
• vhodný na všechny druhy materiálů, zachovává prodyšnost
• dlouhodobá ochrana před vodou, sněhem a solí
200 ml

Kiwi® Extreme Protector
301827

6 x 200 ml

**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Kiwi® Shoe Deo Fresh

Osvěžovač obuvi
• neutralizuje nepříjemné pachy a poskytuje příjemnou vůni a svěžest
• speciální aplikátor stříká na obě strany
• neaplikujte na useň, účinek až po dobu 48 hodin
100 ml

Kiwi®Shoe Deo Fresh
302893
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