
TISZTÍTÓSZEREK
HÁZTARTÁSI GÉPEIHEZ
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100 éve készítünk háztartási gépeket, 
melyek megkönnyítik a mindennapokat. 
Azt is tudjuk, hogyan kell gondoskodni 
róluk, hogy nap mint nap hatékonyan 
dolgozzanak.

Speciális tisztító- és ápolószereinkkel 
egyszerűen karbantarthatja 
mosogatógépét, főzőlapját, sütőjét, 
mikrohullámú sütőjét és mosógépét.       
Így azok sokáig működnek jól 
és hatékonyan. 

Főzőlap és rozsdamentes acélfelület tisztítószerek

Sütő és mikrohullámú sütő tisztítószerek

Mosogatógép tisztító- és ápolószerek

Hűtőszekrény tisztítószer

Kávéfőző és konyhai kiskészülék tisztítószer

Mosógép tisztító- és ápolószerek

ÚJ TISZTÍTÓSZER TERMÉKCSALÁDUNKKAL
EGYSZERŰEN GONDOSKODHAT KÉSZÜLÉKEIRŐL,
HOGY AZOK SOKÁIG HATÉKONYAN MŰKÖDJENEK
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Tisztítószerek
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A tisztító spray eltávolítja az ujjlenyomatokat 
és a felületi szennyeződéseket a rozsda-
mentes acél felületekről. Foltmentesen 
tisztít és fényesít. Nem kell leöblíteni. Ajánljuk 
páraleszívók, mosogatótálcák, inox hűtők és 
gázfőzőlapok ápolásához.  

ROZSDAMENTES ACÉLFELÜLET 
TISZTÍTÓ SPRAY

A krém állagú tisztítószer könnyedén 
távolítja el az ujjlenyomatokat és a felületi 
szennyeződést. Minden inox felületet 
foltmentesen tisztít és fényesít. Ajánljuk 
páraleszívók, mosogatótálcák, inox hűtők     
és gázfőzőlapok ápolásához. 

ROZSDAMENTES ACÉLFELÜLET 
TISZTÍTÓ KRÉM

FŐZŐLAP ÉS ROZSDAMENTES 
ACÉLFELÜLET TISZTÍTÓSZEREK

Segít eltávolítani a főzőlapra rakódott 
szennyeződést, és egy vékony  védőréteget képez 
a felületén, így legközelebb még egyszerűbb 
lesz letisztítani. Könnyedén eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket (pl. odaégett étel) is.  
Üvegkerámia, indukciós főzőlapokhoz ajánlott.

KERÁMIA FŐZŐLAPTISZTÍTÓ 
KRÉM

Tisztítószerek

Kiszerelés   500 ml
Modell   M3SCS200
PNC   902979947

Kiszerelés   300 ml 
Modell   M3HCC200 
PNC   902979962

Kiszerelés   300 ml
Modell   M3SCC200
PNC   902979956

2990 Ft

2990 Ft

2990 Ft
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Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a vízkövet 
a gőzsütőben a sütőtérből és a víztartályból. 
Használja rendszeresen (kb. 2 havonta), hogy sütője 
mindig teljesítménye maximumát nyújtsa.

Hatékonyan távolítja el a zsírt és az odaégett 
ételmaradékot a sütőtérből a mikrohullámú sütőből 
és a grillrácsról. A speciális zsíroldó formula nem 
csepeg  és nem marja meg a felületet. Nem irritáló 
hatású.

SÜTŐ ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 
TISZTÍTÓ

GŐZSÜTŐ VÍZKŐOLDÓ

SÜTŐ ÉS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÓSZEREK

Tisztítószerek

Kiszerelés   250 ml
Modell   M3OCD200
PNC   902979950

Kiszerelés   500 ml
Modell   M3OCS200
PNC   902979937

2990 Ft

2990 Ft
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Speciális tisztítószer mosogatógépekhez. Eltávolítja a 
lerakódásokat a mosogatógép belsejéből, csővezetékeiből. 
A használat során idővel lerakódik a zsíros szennyeződés 
a csövekben és a szűrőkben, mely negatív hatással lehet a 
mosogatógép teljesítményére, ráadásul kellemetlen szagot 
okozhat.  Hatékonyan tisztítja a nehezen elérhető részeket is. 
Használja 6 havonta.

MOSOGATÓGÉP ZSÍROLDÓ

3 az 1-ben zsíroldó, vízkőoldó és fertőtlenítő hatású 
tisztítószer. Segítségével a mosogatógép tiszta és friss 
illatú lesz.  Eltávolítja a vízkőlerakódásokat a készülékből, 
zsírtalánító hatásával pedig megakadályozza a penész és 
zsír lerakódást a csövekben. Használja 4-6 hetente.

MOSOGATÓGÉP TISZTÍTÓ (3IN1)  
Hatékonyan távolítja el a lerakódott vízkövet a mosogatógép 
pakolóteréből, a csövekből és a szűrőkről. Tartsa 
karban készülékét, hogy az hosszú ideig teljesítménye 
maximumát nyújtsa. Mosó-és mosogatógépekben 
egyaránt használható. Használja 3 havonta.

MOSOGATÓGÉP VÍZKŐOLDÓ

Az öblítő speciális formulájának segítségével edényei 
foltmentesen száradnak meg a mosogatógépben.               
A vízlepergető formula gyorsan és hatékonyan szárítja 
az edényeket, evőeszközöket és poharakat. 

A regeneráló só lágyítja a vizet, így csökkenti a 
vízkőlerakódást a mosogatógépben. Tartsa karban 
készülékét, hogy az hosszú ideig teljesítménye 
maximumát nyújtsa.  Mosogatógépekhez és bizonyos 
mosógépekhez is használható.

MOSOGATÓGÉP SÓ 

MOSOGATÓGÉP ÖBLÍTŐ 

Tisztítószerek

MOSOGATÓGÉP TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK

Kiszerelés   1 kg
Modell   M3GCS200
PNC   902979927

Kiszerelés   2x100g 
Modell   M3GCP300
PNC   902979929

Kiszerelés   300 ml
Modell   M3DCR200
PNC   902979925

Kiszerelés   2x50g 
Modell   M3DCP200
PNC   902979930

Kiszerelés   6 vagy 12 darabos (50g/tasak)
Modell   M3GCP400
PNC   902979918 (6 db), 902979919 (12 db)

  6db-os:  3490 Ft 
12db-os:  4990 Ft

2990 Ft

2990 Ft

2990 Ft

1490 Ft



Kiszerelés   500 ml
Modell   M3RCS200
PNC   902979942
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A hűtőtisztító spray segítségével egyszerű 
tisztán tartani a hűtőszekrényt. Semlegesíti 
a kellemetlen szagokat és eltávolítja a 
szennyeződéseket. Könnyen leöblíthető, 
foltmentes, fényes felületet hagy maga után.

HŰTŐTISZTÍTÓ SPRAY
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Tisztítószerek

HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÓSZER

2990 Ft
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Univerzális vízkőoldó háztartási gépekhez. Kíméletesen távolítja 
el a vízkövet a készülékekből. Használja rendszeresen, hogy azok 
mindig hatékonyan működjenek. Használható kávéfőző, vízforraló, 
vasaló vagy akár mosógép és mosogatógép vízkőtelenítéséhez. 
Használata különösen ajánlott azokban a háztartásokban, ahol 
kemény a víz.

UNIVERZÁLIS VÍZKŐOLDÓ
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KÁVÉFŐZŐ ÉS KONYHAI KISKÉSZÜLÉK 
TISZTÍTÓSZER

Kiszerelés   1 l
Modell   M3KCD200
PNC    902979913

Tisztítószerek

2990 Ft



Kiszerelés    6 vagy 12 darabos (50g/tasak)
Modell   M3GCP400
PNC   902979918 (6 db), 902979919 (12 db)

Kiszerelés   2x100g 
Modell   M3GCP300
PNC   902979929

Kiszerelés   1 kg
Modell    M3GCS200
PNC   902979927

Kiszerelés   2x50g 
Modell   M3GCP200
PNC   902979931

1514

3 az 1-ben zsíroldó, vízkőoldó és fertőtlenítő hatású 
tisztítószer. Segítségével a mosógép tiszta és friss illatú lesz. 
Eltávolítja a vízkőlerakódásokat a készülékből,  zsírtalánító 
hatásával pedig megakadályozza a penész és zsír 
lerakódást a csövekben. Használja 4-6 hetente.

MOSÓGÉP TISZTÍTÓ (3IN1)

Hatékonyan távolítja el a lerakódott vízkövet a mosógép 
gumitömítéséről, a csövekből és a dob felületéről is. Tartsa 
karban készülékét, hogy az hosszú ideig teljesítménye 
maximumát nyújtsa. Mosó-és mosogatógépekben 
egyaránt használható. Használja 3 havonta.

MOSÓGÉP VÍZKŐOLDÓ

Speciális tisztítószer mosógépekhez. 
Eltávolítja a lerakódásokat a mosógép 
belsejéből és csővezetékeiből. A használat 
során idővel lerakódik a zsíros szennyeződés 
a csövekben, mely kellemetlen szagot 
okozhat, ráadásul meglátszik a kimosott 
ruhákon is.  Hatékonyan tisztítja a nehezen 
elérhető részeket is. Használja 6 havonta.

MOSÓGÉP TISZTÍTÓ 

A regeneráló só lágyítja a vizet, így csökkenti a 
vízkőlerakódást a mosógépben. A lágy vízben 
hatékonyabban oldódik fel  a mosószer és az 
öblítő, ezért alacsonyabb hőmérsékleten is 
hatékonyan lehet mosni a ruhákat.

MOSÓ-ÉS MOSOGATÓGÉP SÓ 

Care productsTisztítószerek

MOSÓGÉP TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK

  6db-os:  2990 Ft 
12db-os:  4990 Ft

2990 Ft

1490 Ft

2990 Ft



Rendelje meg tőlünk!
hebelszerviz@hebelszerviz.hu

Árváltozás jogát fenntartjuk! Áraink az  áfát tartalmazzák.




