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Všetci sme si navzájom odlišní. Ale sú veci, ktoré nás spájajú. Jednoduché veci, o ktorých 
snívame: krása, zdravie, čistota, pohodlie. Ako ich prinútiť, aby sa neustále nachádzali v našich 
životoch? Jedno z najjednoduchších a najuniverzálnejších riešení, ktoré pre svet navrhli japonskí 
vedci, vynašli materiál s jedinečnou štruktúrou - rezané vlákno AQUAmagic. Dnes táto účinná, 
ekologická a hospodárna technika mení svet k lepšiemu a život u každého z nás! 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIKROVLÁKNO AQUAmagic BAVLNA, bežné vlákno 

TIPY S NAJVÄČŠÍM ZÁUJMOM 
Produkty AQUAmagic dokonale čistia všetky povrchy bez veľkého úsilia! Tajomstvo 
spočíva v jedinečnej štruktúre mikrovlákna, pričom každá niť je stokrát tenšia ako 
ľudský vlas. Vlákno sa nareže do správnych sektorov a medzery medzi nimi pôsobia 
podobne ako rastlinné kapiláry. Vďaka tomu mikrovlákno dokonale absorbuje vodu a 
nečistoty, predtým vyčistené pomocou „mikrokapilár“ – štiepených vlákien. Pri 
suchom čistení fungujú drážky mikrokapilár ako magnety - utierky ľahko odstránia 
všetok prach z povrchu a nechajú ho dlho čistý.  ŽIADNA ŠKODLIVÁ CHÉMIA. 

Zabudnite na nebezpečné čistiace prášky, gély, spreje a ďalšie agresívne a drahé 
výrobky. Výrobky AQUAmagic zvládajú nečistoty bez použitia chemikálií! Je to 
skutočná záchrana pre všetkých, najmä pre deti, starších ľudí, astmatikov a 
alergikov. S AQUAmagic bude váš domov čistý a krásny a prínos pre zdravie 
planéty - skutočný! 

ÚČINNÉ A LIEČIVÉ 
Pri čistení bez vody absorbujú výrobky AQUAmagic všetok prach, podobne ako 
vysávač, vďaka elektrostatickým vlastnostiam mikrovlákna. Na povrchoch nebudú 
žiadne škvrny, škrabance, vlákna, čo je obzvlášť dôležité, pokiaľ ide o optiku, monitory, 
parkety atď. Úžasné vlastnosti mikrovlákna s obsahom striebra umožňujú použitie 
produktov na jemnú starostlivosť o tvár a telo. 

RÔZNE RIEŠENIA PRE RÔZNE PROBLÉMY 
Produkty AQUAmagic sú vďaka svojej univerzálnosti a neporovnateľným 
vlastnostiam multifunkčné! Sortiment kolekcie ponúka efektívne riešenia na 
čistenie domu, umývanie automobilu, výrobky na starostlivosť o pleť, tváre a tela, 
pre deti, ako aj na športovanie. V každej z týchto „oblastí“ sú výrobky z 
mikrovlákien prvotriednymi „špecialistami“: urobia váš domov aj auto dokonale 
čistým, zdravá pokožka a vlasy sa budú cítiť pohodlne. 

DLHODOBÉ POSKYTOVANIE A JEDNODUCHÁ STAROSTLIVOSŤ 
Produktami AQUAmagic sa ľahko udržuje čistota: špina a mastnota sa vymyjú pod 
tečúcou vodou. Ak je utierka silne znečistená, môžete ju umyť obyčajným 
jadrovým mydlom. Niektoré súpravy a jednotlivé výrobky sú pokryté iónmi 
striebra, a to vďaka použitiu technológie Silver, ktorá pomáha predchádzať rastu 
patogénnych baktérií. Zoberte utierku a postarajte sa o čistotu a pohodlie! 
Utierka si úplne zachová svoje vlastnosti. Výrobky sa môžu umývať mnohokrát - 
neovplyvní to ich vzhľad a výkon. Pri náležitej starostlivosti budú slúžiť niekoľko 
rokov.
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SADA PRE DOMÁCU STAROSTLIVOSŤ 
AQUAmagic «UJUT» DOKONALÁ ÚČINNOSŤ V 

DOMÁCNOSTI BEZ ÚSILIA A BEZ 
POUŽITIA ČISTIACICH PROSTRIEDKOV 

. 
 
 
 
 

AQUAmagic UJUT MINI #02122 

 ZLOŽENIE   ZLOŽENIE     
 

Univerzálna utierka (tyrkysová)  — 

Univerzálna utierka (oranžová)  — 

Univerzálna čistiaca rukavica  —  

Utierka delikátna  — 

Utierka na sklo — 

Univerzálna čistiaca rukavica  — 

Utierka delikátna  — 

Utierka na sklo — 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekologické výrobky zo súpravy sú ideálne na čistenie citlivých povrchov od prachu a nečistôt, vyrovnávajú sa s ťažkými nečistotami a 
škvrnami a sú vhodné aj na leštenie, pretože nezanechávajú šmuhy a vlákna. Súprava bude slúžiť mnoho rokov bez straty jej 
jedinečných vlastností. 

 
 
 

UJUT 

 
SAMOSTATNÉ BALENIA 

AQUAmagic UJUT #02252 — 
Univerzálna utierka (tyrkysová)  

AQUAmagic UJUT #02251 — 
Univerzálna utierka (oranžová) 

AQUAmagic UJUT #02266 — 
Univerzálna čistiaca rukavica 

AQUAmagic UJUT #02265 — 
Utierka delikátna   

AQUAmagic UJUT #02253 — 
Utierka na sklo 

 
 
 
 
 
 
 
AQUAmagic UJUT #02102 
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  ZLOŽENIE  

Rukavica  «Involver»   —             

Utierka  «Involver» obojstranná — 

Disk «Involver» (2 ks) — 

 ZLOŽENIE  

Hubka «Involver» trojitá — 

Hubka «Involver» veľká — 

Hubka «Involver» stredná — 6 

 

 

  
AQUAmagic ULTRA ONE #02118 AQUAmagic ULTRA TWO #02119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rovnako ako u zubnej kefky, nite sú aktívne, jemne odstraňujú aj najhoršiu špinu, dokonca aj na ťažko prístupných miestach. Lepkavý 
tuk a sadze na sporáku, stopy od topánok z linolea, kameň, nečistoty na grile, stopy lepiacej pásky, žuvačky, stopy hmyzu - všetko sa 
čistí bez chemikálií. 

 
SAMOSTATNÉ BALENIA 

AQUAmagic ULTRA #02258 —  
Rukavica «Involver» obojstranná 

AQUAmagic ULTRA #02259 —  
Utierka «Involver» obojstranná 

AQUAmagic ULTRA #02260 —  
Hubka «Involver» trojitá 

AQUAmagic ULTRA #02274 —  
Disk «Involver» obojstranný 

 
 
 

ULTRA 

SADA PRE DOMÁCU STAROSTLIVOSŤ 
AQUAmagic «ULTRA» VYTVORENÉ AKO 

ŠPECIÁLNE STÁČANÉ VLÁKNO 
«INVOLVER»,  NA VÝRAZNE ZNEČISTENÉ 

POVRCHY 



 

SADA PRE DOMÁCU STAROSTLIVOSŤ 
SET AQUAmagic «TWIST» ZMENÍ ČISTOTU VO 

VAŠEJ DOMÁCNOSTI, ZÍSKAJÚC AJ ČISTÉ 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE! 

 

 

Každé vlákno „Twist“ z mikrovlákna je skrútené v špirále vo forme sľučky, ktorá je schopná zotrieť najtrvalejšie škvrny. Kapilárny 
efekt mokrých produktov zaisťuje absorbciu kontaminantov jediným dotykom. V suchej forme je AQUAmagic «Twist» vhodný na 
prach. Elektrostatický efekt vytvorený na povrchu mikrovlákna zabraňuje zvyšovaniu prachových častíc v miestnosti. Vhodné na 
leštenie. 

 
 

TWIST 

AQUAmagic TWIST #02124 

Utierka «Twist» obojstranná — 

Utierka peelingová —  

Utierka hladká (2 ks) —  

Rukavica «Twist» na upratovanie — 

Hubka «Twist» trojitá — 

 
SAMOSTATNÉ BALENIA 

AQUAmagic TWIST #02261 — 
Utierka «Twist» peelingová 

AQUAmagic TWIST #02262 — 
Rukavica «Twist» na upratovanie 

TWIST 

    ZLOŽENIE 



sztkami jedzenia, lepkim kurzem. Nie musisz obawiać się o kryształy i inne ma- 
fibry nie pozostawiają zarysowań i smug na takich powierzchniach. Ściereczki 

 

ČISTÁ KUCHYŇA 
AQUAmagic «ABSOLUTE»  
S OBSAHOM STRIEBRA.   

ČISTENIE KUCHYNE BEZ POUŽITIA 
CHÉMIE 

 
 
 

7 
AQUAmagic ABSOLUTE #02106 

 
AQUAmagic ABSOLUTE MINI #02129 
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8 
9  

SAMOSTATNÉ BALENIA 

AQUAmagic ABSOLUTE #02254 —  
Utierka na umývanie riadu  

AQUAmagic ABSOLUTE #02255 —  
Hubka «Involver» (žltá) 

AQUAmagic ABSOLUTE #02256 — 
Hubka «Involver» (zelená) 

 

 
AQUAmagic ABSOLUTE #02272 — 
Utierka Velvet 

AQUAmagic SPLITTER #02273 — 
Hubka do kuchyne - trojitá

Tkaniny ľahko zvládnu tuk, kameň, látky, ktoré si vyžadujú jemnú starostlivosť. AQUAmagic sa veľmi ľahko udržuje: špina a mastnota sa 
zmývajú z štruktúry mikrovlákna pod tečúcou vodou. Ak je produkt veľmi špinavý, možno ho umyť jadrovým mydlom. Použitie technológie 
striebra pomôže zabrániť rastu patogénnych baktérií. Zabudnite na mastné handry a škodlivú chémiu. AQUAmagic «Absolute» - zdravé a 
efektívne riešenie pre vašu kuchyňu!

AQUAmagic ABSOLUTE #02257 — 
Reliéfna utierka do kuchyne 

     ABSOLUTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ABSOLUTE 

 ZLOŽENIE  

Utierka na umývanie riadu (3 ks) — 

Kuchynská utierka — 

Pruhovaná utierka do kuchyne — 

Nadýchaná tkanina na sklo, 
porcelán a nehrdzavejúcu oceľ  

 ZLOŽENIE  

Hubka «Involver» (žltá) — 

Hubka «Involver» (zelená) — 6 
Reliéfna utierka do kuchyne — 7 

6 
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Č I S T Ý  A U T O M O B I L 
ČISTÉ SVETLÁ, POZNÁVACIE ZNAČKY, 

SKLÁ A ZRKADLÁ = ZÁRUKA BEZPEČNOSTI. ČISTÁ 
KAROSÉRIA VYJADRUJE JEHO MAJITEĽA 
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SAMOSTATNÉ BALENIA 

AQUAmagic LUXE #02125 — 
Utierka na umývanie auta 

AQUAmagic LUXE #02275 — 6 
Utierka na auto obojstranná 

 
 

S výrobkami AQUAmagic «Luxe» bude vaše vozidlo vždy čisté. Vďaka schopnosti mikrovlákien absorbovať značné množstvo nečistoty 
sa ľahko a rýchlo vyrovnajú s čistením takých rozsiahlych povrchov, ako sú kapota, batožinový priestor a okná automobilu. Tkaniny, 
rukavice a uteráky vyleštia všetky časti auta bez škrabancov, fľakov alebo šmúh a chránia tak lak pred poškodením. Vaše auto vyzerá 
perfektne! 

 
 

LUXE LUXE 

 
 
 
 
 
 

AQUAmagic LUXE #02128 

 

Utierka univerzálna — 

Utierka na sklá a zrkadlá — 

Utierka na povrchy vyžadujúce šetrnú 
starostlivosť — 

Univerzálna rukavica — 

    ZLOŽENIE  



yszczają skórę bez użycia kosmetyków, złuszcz 
iegów. Ręcznik i turban są bardzo wygodne w u 
dukty frotte. Delikatna pielęgnacja w stylu AQ 

 

 

AQUAmagic NEGA #02101 AQUAmagic NEGA MINI #02121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGA 

 ZLOŽENIE  

Kozmetický obrúsok (2 ks) — 

Rukavica na kúpanie — 

Uterák — 

Turban — 

 ZLOŽENIE  

Kozmetický obrúsok — 

Turban — 

 
SAMOSTATNÉ BALENIA 

AQUAmagic NEGA #02201 — 
Kozmetický obrúsok (modrý) 

AQUAmagic NEGA #02202 — 
Rukavica na kúpanie 

AQUAmagic NEGA #02221 — 
Kozmetický obrúsok (béžový) 
 

NEGA 

STAROSTLIVOSŤ O TELO 
KAŽDÝ SI ZASLÚŽI DELIKÁTNU STAROSTLIVOSŤ 

O SVOJE TELO S PRODUKTAMI Z 
MIKROVLÁKNA AQUAmagic  «NEGA»             

S OBSAHOM STRIEBRA  

Delikatnie ocz 
niają efekt zab 
tradycyjne pro 

ają martwy naskórek, aktywują mikrokrążenie, dodają skórze energii, wzmac- 
życiu, dzięki czemu wysuszą ciało i włosy znacznie szybciej oraz dokładniej, niż 
UAmagic - twoja młodość i zdrowie! 

Jemne si očistíte pokožku bez použitia kozmetiky. Odlupujte odumretú pokožku, aktivujte mikrocirkuláciu, dodajte pokožke 
energiu, posilnite účinok liečby pokožky. Použitie uteráka a turbanu je veľmi pohodlné, vďaka čomu vysušujú telo a vlasy oveľa 
rýchlejšie a efektívnejšie ako tradičné froté výrobky. Jemná starostlivosť v štýle AQUAmagic NEGA s obsahom striebra = vaša  
svieža mladosť, čistota a zdravie! 



AQUAmagic LASKA SPA #02120 

10 

CITLIVOSŤ A DELIKÁTNOSŤ  
KOZMETICKÁ AQUAmagic «LASKA» SADA 

PRE SENZITÍVNU POKOŽKU, TVÁR, KRK, 
DEKOLT A STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ 

 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

AQUAmagic LASКА #02105 

 
 
 
 
 
 
 

AQUAmagic LASKA MINI #02116 
 
 

8 
 
 
 
 

6 
 
 

9 P 
SAMOSTATNÉ BALENIA 
AQUAmagic LASKA #02203 —  
Špongie na čistenie zubov (2 ks)  
AQUAmagic LASKA #02263 —  
 Špongia na odličovanie 

Špongiové rukavice jemne a účinne čistia pokožku od nečistôt, zvyškov make-upu, odlupujú odumreté bunky a absorbujú prebytočný 
tuk bez poškodenia lipidovej bariéry. Je to vynikajúca alternatíva k chemickým a jemnozrnným šupkám a umývacej kozmetike. Vďaka 
použitiu technológie Silver zabraňuje mikrovlákno rastu patogénnych baktérií a spoľahlivo chráni pokožku. Zaujímavým riešením sú 
zubné kefky, ktoré poskytujú účinné a šetrné čistenie ústnej dutiny. 

 
 

LASKA 

AQUAmagic LASKA #02264 —  
Rukavica na umývanie – obojstranná 

AQUAmagic LASKA #02278 — 
Hubka peelingová 

AQUAmagic LASKA TOWEL #02123 — 
Uterák 

 
 
 
 
LASKA 

 ZLOŽENIE  

Špongia na odličovanie —  

Rukavica na umývanie obojstranná 

Rukavica — 

 ZLOŽENIE  

Špongie na čistenie zubov (2 ks) — 

Špongia na odličovanie —     

Rukavica na umývanie – obojstranná 

Rukavica — 

Uterák — 

Čelenka do vlasov — 6 

9 

10 

 ZLOŽENIE  

Dlhý uterák  — 7 
Rukavica peelingová — 8 



usteczka do okularów (we 
 
 
 
 
 
 

magic SCREEN # 
eczka do tabletów i moni 

magic OPTICS #0 

 
ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

ŠTÝLOVÉ VÝROBKY VHODNÉ 
NA ŠPORT PRE AMATÉROV AJ 
PROFESIONÁLNYCH ATLÉTOV 

POLOŽKY V SAMOSTATNOM 
 
 
 
 

AQUAmagic LOOK #02269 
chusteczka do okularów 

 
 

AQUAmagic SPORT #02104 
 AQUA 2276 

chusteczka do okularów (kość słoniowa) 
 
 
 
 
 
 

AQUAmagic OPTICS #02277 
ch nge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štýlová športová vlasová čelenka a pohodlný uterák zo súpravy AQUAmagic Sport pomôžu ľahko vyriešiť problém potenia. Spolu s vlhkosťou 
tieto jedinečné produkty odstraňujú všetky nečistoty z povrchu pokožky a ničia mikrobiálne prostredie vďaka použitiu technológie Silver. 
Rukavica vám umožní urobiť relaxačnú masáž v sprche a turban a uterák rýchlo vysušia vaše vlasy a telo, čím získate pocit čistoty a sviežosti. 

 
 
 
 
 

SPORT 

AQUA 02270 
ścier torów 

 
 
 
 

 
AQUAmagic DEVICE #02271 

ściereczka do ekranów smartfornów 

   
 ZLOŽENIE  

Uterák na tréning —    

Športová čelenka do vlasov —   
Rukavica na kúpanie —  

Turban —  
Uterák na sprchovanie —  

Utierka na okuliare 

Utierka na okuliare (slonová kosť) 

Utierka na okuliare (hnedá) 

Utierka na mobily, tablety, monitory a TV 

Utierka na smartfóny 

SAMOSTATNÉ BALENIA 



 ZLOŽENIE  

Rukavica na kúpanie — 

Uteráčik s kapucňou — 

 

PRE BÁBÄTKÁ 
OSOBITNÉ OPATRENIA SÚ 

POTREBNÉ NA STAROSTLIVOSŤ O DETSKÚ 
POKOŽKU. CELÝ SET OBSAHUJE STRIEBRO 

 
 
 
 
 
 
 

AQUAmagic BABY 
DETSKÁ STAROSTLIVOSŤ #02127 

 
 
 

DELIKÁTNE    
MÄKKÉ 
UTERÁKY 

VEĽKÁ ABSORPCIA 
VLHKOSTI, ĽAHKO VYSUŠÍ 

A RÝCHLE USCHNE. 
 
 
 
 
 
 
 

AQUAmagic BABY 
NA KÚPANIE #02126 

 

 
Zdravie vášho dieťatka začína čistotou. Koža dieťaťa, tenká ako ružový okvetný lístok, je najviac vystavená všetkým vonkajším 
faktorom, a preto je veľmi dôležité poskytnúť dieťaťu jemnú a náležitú starostlivosť. Výrobky AQUAmagic Baby sú pre túto úlohu 
ideálne aj vďaka tomu, že obsahujú striebro. Mäkké a hodvábne utierky od prvého dotyku dodajú dieťaťu potešenie z kúpania a 
denných hygienických návykov. Zaisťujú aj dokonalú čistotu okolitých predmetov. 

 
 
 

AQUAmagic PLUSH LAGUNA #02301 — 
Uterák na tvár a telo 

AQUAmagic PLUSH LAGUNA #02302 — 
Uterák na ruky 

 

7 6 Ľahké, hodvábne uteráky Laguna kombinujú prirodzenosť 
vysokokvalitnej bavlny s účinnosťou štiepeného mikrovlákna. 
Vďaka tkaniu «dvojitá sľučka» je uterák extrémne funkčný. 
Dlhá sľučka mikrovlákna dodáva pokožke jemný a príjemný 
pocit a krátka sľučka z mikrovlákna poskytuje vynikajúce 
absorbčné, a antibakteriálne vlastnosti. 

 
 

BABY BABY 

Podbradník — 

Uteráčik — 

Špongie na čistenie a masáž ďasien (2 ks) — 

Utierka «semišová» — 6 
Utierka «hladká» — 7 

   ZLOŽENIE 



VŠETKY NEOBĽÚBENÉ PRÁCE ZA VÁS UPRACE 
AQUAmatic «TURBO», VYTVORENÝ NA RÝCHLE 
A TECHNOLOGICKÉ ČISTENIE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELIGENTNE ZARIADENIE! 
NA ČISTENIE DOMU NEPLYTVAJTE SVOJÍM ČASOM. 

ČISTENIE MÔŽE BYŤ RÝCHLE A ÚČINNÉ –  
S AQUAmatic ZARIADENIAMI. 

 
 
 

MOKRÝ ČISTIACI SYSTÉM  
S MECHANICKÝM 
ODSTREĎOVACÍM 
REŽIMOM 
AQUAmatic TURBO #02117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rúčka — 

 
 
 
 

 
4 5 

 ZLOŽENIE  

 
Kryt mopu sa otočí o 360 stupňov a je pripevnený 
k pevnej tyči pomocou pohyblivého závesu, čo 
vám umožní dosiahnuť aj na neprístupnejšie 
miesta. Metóda odstreďovania a preplachovania 
ovládaná nožným pedálom vám umožňuje 
vypláchať a stlačiť podložku bez toho, aby ste sa 
jej dotkli rukami. Sada obsahuje mopy v troch 
rôznych farbách, čo uľahčuje rozdelenie do 
čistiacich zón. Aquamatic «Turbo» umožňuje 
umývať nielen podlahu, ale aj steny, strop, dvere, 
dlaždice bez domácich chemikálií a agresívnych 
prostriedkov. Objavte ľahké a ekologické 
čistenie! 

                                           Vedro s mechanizmom odstreďovania — 

                                                 Tri náhrady v rôznych farbách  — 4 5 
 

 
SAMOSTATNÉ BALENIA 
AQUAmatic TURBO (BIAŁA) #02151 — 
nástavec na mokré čistenie pre detskú izbu a spálňu 

AQUAmatic TURBO (ZIELONA) #02152 —   4 
nástavec na mokré čistenie do spoločenských miestností  

AQUAmatic TURBO (NIEBIESKA) #02153 — 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        nástavec na mokré čistenie zvlášť kontaminovaných miestností 

TURBO 



 
 
 

 
POMOCNÍK DO DOMÁCNOSTI 

HOVORÍME NIE – ÚNAVE A PODRÁŽDENIU!  

ÁNO - JEDNODUCHÉ ČISTENIE 

BEZ ÚSILIA A NEBEZPEČNÝCH CHEMIKÁLIÍ ! 

NÁHRADNÉ UTIERKY NA 
PLOCHÝ MOP AQUAmatic  
#02112 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERZÁLNY 
INŠTRUMENT NA  

MANIPULÁCIU 
AQUAmatic CRAB #02115 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
UNIVERZÁLNY MOP S DVOMA NÁHRADAMI 
AQUAmatic MOP #02109 
Viacpolohová plošina AQUAmatic «Mop» s pohyblivou rukoväťou zaručuje 
ľahkú ovládateľnosť. Môžete čistiť nielen vodorovné, ale aj zvislé povrchy a 
ľahko očistiť miestnosť husto upchaným nábytkom. Konštrukcia mopu uľahčuje 
pripevnenie utierok v svorkách, zatiaľ čo odolné plastové, zasúvateľné 
hliníkové držadlo a premyslené detaily zaručujú dlhé a spoľahlivé používanie 
produktu. 

 
 
 
 ZLOŽENIE  

Platforma — 

Univerzálny úchyt teleskopický — 

Náhrada 
na čistenie na mokro — 

Náhrada 
na čistenie na sucho — 

Malý pomocník pre ľudí so zníženou pohyblivosťou! 
Zdvihnite odpadky z podlahy, zastrite a odostrite 
záclony, dosiahnite svoju obľúbenú knihu z vrchnej 
police, zdvihnite ponožku so zeme. Crab vám pomôže  
manipulovanie s AQUAmatic «Crab». Vďaka tomu vaši 
starší príbuzní získajú nezávislosť a slobodu pri používaní 
akýchkoľvek nedostupných predmetov: budú môcť 
dosiahnuť mobilný telefón alebo kľúče, vybrať lieky zo 
skrinky. Pogumovaný zvlnený vnútorný povrch klieští 
spoľahlivo drží veci, ktoré počas manipulácie nekĺzajú a 
nevypadnú.

                 MOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MOP/СRAB 

 ZLOŽENIE  

Náhrada na čistenie  na mokro — 

Univerzálna náhrada   — 

Náhrada  na čistenie na sucho — 



 
 
 

SMART  MOP 
RÝCHLE A JEDNODUCHÉ 

ČISTENIE NA STIERANIE PODLAHY 
 
 
 
 
 
 
 

MOP S ROZPRAŠOVAČOM 
AQUAmatic AERO #02111 
Odnímateľná nádržka na vodu na rukoväti mopu AQUAmatic «Aero» vďaka 
jemnému prúdu zabezpečuje rovnomerné navlhčenie podlahy. Vankúšiky vyrobené 
z najlepších mikrovlákien absorbujú čo najviac nečistôt, dajú sa ľahko opláchnuť a 
rýchlo vysušiť. Na utretie 50 m² postačí 260 ml nádrž. Starostlivo sa postarajte o 
také „citlivé“ povrchy, ako sú parkety a laminát, aby sa zabránilo nadmernej 
vlhkosti. Sada obsahuje dve násady rôznych farieb, čo uľahčuje rozdelenie čistenia 
na zóny. 

 
 
 
 
 

TECHNOLÓGIA SILVER 
Nanočastice striebra majú fenomenálnu baktericídnu a 
antivírusovú aktivitu. Textílie upravené striebrom sú v 
podstate samodezinfekčné. Technológia striebra sa používa v 
nasledujúcich výrobkoch a súpravách: 

AQUAmagic ABSOLUTE 
AQUAmagic BABY 

AQUAmagic LASKA 
AQUAmagic NEGA 
AQUAmagic SPORT 

 
Sledujte označenia 

STAROSTLIVOSŤ O VÝROBKY 
Z MIKROVLÁKNA 

V prípade silného znečistenia utierky vyperte jadrovým 
mydlom alebo pracím plátkom Biotrim. Utierky je 
možné vyčistiť aj horúcu vodou s čajovou lyžičkou 
Mystik prášku a nechať pôsobiť 20-30 minút.  
Nepoužívajte výrobky pri vysokých teplotách. Neutierajte 
vyhrievané domáce spotrebiče a horúce povrchy. 
Nežehlite, nesušte na horúcich radiátoroch, neperte v 
práčke a nesušte v sušičke. Nevystavujte utierky 
priamemu slnečnému žiareniu. 
Produkty pri správnom používaní a ich ošetrovaní vydržia 
najmenej dva roky. 
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