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Typ Popis EUR bez DPH EUR s DPH

Štartovacia sada- obsahuje veľkú sadu na úpravu vody vo 
vírivej vani, čistič vírivej vane a čistič filtračnej kartuše. 139,08 166,90

Veľká sada na úpravu vody vírivej vane - produkt umožňuje 
jednoduchú starostlivosť o vodu, ktorá zostáva krištáľovo číra 
vďaka minimálnemu množstvu na dezinfekciu  vírivej vane - 
jedna chlórová tableta a tekutý čistič. Obsah: dve litrové fľaše s 
tekutým čističom, 18 ks chlórových tabliet, zásobník na chlórovú 
tabletu,  odmerka 200ml,  utierka z mikrovlákna. Použitie: 1x za 
týždeň,1 balenie je na cca 18-20 týždňov pri vani s objemom do 
1200l.

82,50 99,00

Malá sada na úpravu vody vírivej vane -  produkt umožňuje 
jednoduchú starostlivosť o vodu, ktorá zostáva krištáľovo číra 
vďaka minimálnemu množstvu na dezinfekciu  vírivej vane - 
jedna chlórová tableta a tekutý čistič. Obsah: 0,5l  fľaša s 
tekutým čističom, 5ks chlórových tabliet, odmerná nádoba,  
zásobník na chlórovú tabletu. Použitie: 1 x za týždeň, 1 balenie 
je na cca 4-5 týždňov pri vani s objemom do 1200l.

33,29 39,95

Čisti č vírivej vane - prípravok bol špeciálne vyvinutý pre 
kompletné čistenie vírivej vane a potrubia, odkiaľ odstraňuje 
vodný kameň a usadené nečistoty. Prípravok je ekologicky 
šetrný a biologický odbúrateľný.Obsah:1 l fľaša s tekutým 
čističom. Použitie: 1x za 3 mesiace, 1 balenie je na 2 použitia, 
t.j. na pol roka. 

35,79 42,95

Čisti č filtra čnej kartuše vírivej vane - pre krištáľovo čistú vodu 
vo vírivej vani. Obsah: 0,5kg čistiaci prášok  s 
odmerkou.Použitie: 1x za 1 týždeň (podľa potreby a používania 
vane), 1 balenie je na cca 12 týždňov.

20,79 24,95

Sada na úpravu vody pre plavecké vírivé vane a rodin né 
bazény - produkt umožňuje jednoduchú starostlivosť o vodu, 
ktorá zostáva krištáľovo číra vďaka minimálnemu množstvu na 
dezinfekciu vašej vírivej vane - jedna chlórová tableta a prášok 
Aqua Kristal.Obsah: 26 vrecúšok Aqua Kristal (40g), 30 ks 
chlórových tabliet,  utierka z mikrovlákna,  zásobník na chlórovú 
tabletu. Použitie: cca 1 x za týždeň, 1 balenie je pri vani s 8000 l 
na 6 mesiacov.

158,29 189,95

Odstra ňovač kovov-c hráni pred povlakom na kovových 
komponentoch trysiek, neutralizuje železo, meď a iné minerály 
vo vode a zabraňuje ich hromadeniu na povrchu vírivej vane, a 
tím vzniku škôd. Produkt je silne koncentrovaný, preto musí byť 
použitý len pri kompletnej výmene vody vo vírivej vani. Obsah: 1 
l  fľaša. Použitie: pri opätovnom napúšťaní vody cca raz za 3 
mesiace, 1 balenie je na 4 použitia, t.j. na cca 1 rok.

 

35,79 42,95

prevádzka :Štefanovská 712/12B,900 89 ČASTÁ   

ZÁRUKA: 24 mesiacov alebo pod ľa podmienok výrobcu. Firma si vyhradzuje právo na z menu ceny bez oznámenia vopred! 

FI-SA SAUNY Chémia do vírivých vaní a plaveckých vírivých vaní

01.01.2017

PO-ŠT:8.00-16.00 hod.,PIA:8.00-14.30 hod.         predaj mob.:0903/725 519
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ZÁRUKA: 24 mesiacov alebo pod ľa podmienok výrobcu. Firma si vyhradzuje právo na z menu ceny bez oznámenia vopred! 

Veľká sada na úpravu vody vírivej vane - použitie 1x za týždeň 

Čisti č filtra čnej kartuše vírivej vane - použitie 1x za 1-2 týždne

FI-SA SAUNY Chémia do vírivých vaní a plaveckých vírivých vaní

PO-ŠT:8.00-16.00 hod.,PIA:8.00-14.30 hod.         predaj mob.:0903/725 519

01.01.2017

Čisti č vírivej vane - použitie 1x za 3 mesiace 

prevádzka :Štefanovská 712/12B,900 89 ČASTÁ   

                                                                                                 krištáľovo čistá voda


