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CZYŚCIWO I AKCESORIA

Czyściwa bawełniane charakteryzuje się bardzo dobrą 
zdolnością do wchłaniania wody, tłuszczy olejów i 
rozpuszczalników, dlatego też znakomicie nadaje się 
do czyszczenia, polerowania i wycierania. Jest to 
idealny środek zakładów produkcyjny, warsztatów 
samochodowych, stacji diagnostycznych lakierni itp.

CZYŚCIWO BAWEŁNIANE BIAŁE 

50,00 zł

Czyściwa bawełniane charakteryzuje się bardzo dobrą 
zdolnością do wchłaniania wody, tłuszczy olejów i 
rozpuszczalników, dlatego też znakomicie nadaje się 
do czyszczenia, polerowania i wycierania. Jest to 
idealny środek zakładów produkcyjny, warsztatów 
samochodowych, stacji diagnostycznych lakierni itp.

CZYŚCIWO BAWEŁNIANE KOLOROWE 

50,00 zł

Bardzo chłonne i ekomoniczne. 
Komfortowe w użyciu czyściwo papierowe. Dzięki swoim 
właściwościom doskonale wchłania wodę, znajdując 
zastosowanie w branży lakierniczej, gastronomicznej i 
wielu innych. Niepylące, nie pozostawia pyłków mogących 
uszkodzić wycieraną powierzchnię.

KLAREX CZYŚCIWO PAPIEROWE (2 sztuki)

90,00 zł

Czyściwa bawełniane charakteryzuje się bardzo dobrą 
zdolnością do wchłaniania wody, tłuszczy olejów i 
rozpuszczalników, dlatego też znakomicie nadaje się 
do czyszczenia, polerowania i wycierania. Jest to 
idealny środek zakładów produkcyjny, warsztatów 
samochodowych, stacji diagnostycznych lakierni itp.

POMPKA DOZUJĄCA 1L

30,00 zł



50,00 zł

50,00 zł

90,00 zł

30,00 zł

CZYŚCIWO I AKCESORIA

Narzędzie umożliwia szybkie i wygodne usuwanie wody i 
innych cieczy oraz większych drobin brudu z wszelkich 
gładkich powierzchni. Łącząc w sobie funkcję szczotki i 
gumowego zgarniacza do wody, ułatwia czyszczenie 
podłóg i posadzek zarówno w pomieszczeniach 
przemysłowych, jak i w gospodarstwie domowym.

SZCZOTKO-ZGARNIACZ 

75,00 zł

Niezastąpione narzędzie ułatwiające usuwanie cieczy z 
podłóg, posadzek i podłoży przemysłowych. Umożliwia 
skuteczne i szybkie pozbycie się niepożądanych kałuż i 
wycieków. Zgarniacz wyposażony jest w szczotkę, idealną 
do usuwania większych drobin brudu z czyszczonej 
powierzchni.

ZGARNIACZ 80 CM 

80,00 zł



75,00 zł

80,00 zł

MOTORYZACJA I WARSZTATY

• przyjazny dla skóry środek do czyszczenia rąk marki 
Caramba
• usuwa nawet ciężkie zabrudzenia rąk, np. olej, tłuszcz, 
smołę czy wosk
• usuwa także farbę, lakier oraz zanieczyszczenia z żywicy

PASTA DO RĄK MARKI CARAMBA O POJEMNOŚCI 10L

135,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia karoserii 
samochodowych, o neutralnym pH. Bardzo wydajny, tworzący 
gęstą pianę o wysokiej skuteczności działania oraz przyjemnym 
owocowym zapachu.
SPOSÓB UŻYCIA: 
Stosować w rozcieńczeniu:
• 25 ml do 100 ml / 10L wody

KLAREX SZAMPON (PH 8). 10L 
Skoncentrowany szampon samochodowy. 

50,00 zł

-

KLAREX NEW POWER

35,00 zł

-

KLAREX NOWA PIANA ESPUMA

35,00 zł



135,00 zł

50,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

DOCZYSZCZANIE POSADZEK

-

KLAREX NEW POWER

35,00 zł

WŁAŚCIWOŚCI:
Niskopieniący koncentrat do silnie zatłuszczonych 
powierzchni, odpornych na działanie środków alkalicznych. 
Wyróżnia się wysoką skutecznością działania w gruntownym 
myciu i doczyszczaniu powierzchni i posadzek podłogowych, 
pozostawia przyjemny zapach.

ZASTOSOWANIE:
Do usuwania mocnych zabrudzeń olejowo-tłuszczowych z 
powierzchni okapów kuchennych, kratek i ciągów 
wentylacyjnych i gruntownego mycia posadzek, kostki 
brukowej,ram drzwiowych i okiennych z PCV elewacji. Bardzo 
skuteczny również w praniu zaolejonych materiałów oraz  
zastosowaniu w automatach myjących, myjkach 
ciśnieniowych i czyszczeniu ręcznym.

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od stopnia zabrudzenia, stosować w roztworach 
roboczych o rozcieńczeniu od 50 ml do 500 ml koncentratu 
/10 l wody. Do silnych zabrudzeń od 500 ml do 10l /10l 
wody, a do prania materiałów od 10 ml do 100 ml / 10l wody.

OPAKOWANIE: 
10L (kanister)

KLAREX SIN GRASA (PH 12). 
Koncentrat do gruntownego mycia i odtłuszczenia 
wszelkich powierzchni

35,00 zł



HIGIENA KUCHNIA

ZASTOSOWANIE: 
Gotowy środek do czyszczenia i bieżącej pielęgnacji 
powierzchni i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej. 
Dzięki unikalnej formule skutecznie usuwa tłusty brud, 
kurz oraz ślady dłoni, pozostawiając połysk. Specjalna 
powłoka ochronna zapobiega powstawaniu nalotów. 
Idealny do czyszczenia okapów, lodówek, obudów 
piekarników, płyt grzewczych, urządzeń kuchennych, 
zlewozmywaków, klamek i wind.
Nie stosować do elementów plastikowych oraz 
malowanych.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Suchą powierzchnię spryskać środkiem i przetrzeć do 
sucha niestrzępiącą się ściereczką lub czyściwem.

OPAKOWANIE: 
1L (butelka ze spryskiwaczem)

KLAREX INOX (PH 6). 
Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej. 

55,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Skoncentrowany płyn do mycia naczyń na bazie betainy i gliceryny. 
Łatwo usuwa tłuszcz i brud z mytych powierzchni, chroniąc i 
pielęgnując skórę rąk.O przyjemnym zapachu różowego grejpfruta.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Nanieść niewielką ilość koncentratu na gąbkę 
lub rozprowadzić w ciepłej wodzie.

KLAREX Naczynia Różowy Grejpfrut (pH 8). 
Skoncentrowany płyn do mycia naczyń. 

90,00 zł



55,00 zł

90,00 zł

HIGIENA KUCHNIA

ZASTOSOWANIE: 
Gotowy do użycia środek do mycia i czyszczenia grilli, 
rusztów piekarników i kominków oraz szyb piekarniczych i 
kominkowych. Polecany również do płyt i rusztów 
piecyków gazowych oraz elektrycznych. Skutecznie usuwa 
przypalone zanieczyszczenia oraz sadzę, pozostawiając 
czystą i odtłuszczoną powierzchnię.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Nanieść niewielką ilość środka na czyszczoną 
powierzchnię za pomocą spryskiwacza, gąbki lub czyściwa 
pozostawiając na kilka minut. Następnie zmyć 
powierzchnię bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń czynność 
powtórzyć.

OPAKOWANIE: 
1L (butelka)

55,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Idealny do odtłuszczania blatów i obudów wszelkich 
urządzeń kuchennych, w tym filtrów pochłaniaczy 
okapów, zaluzji zmywalnych, jak i wielu innych 
powierzchni zmywalnych zanieczyszczonych tłustym 
brudem pochodzenia organicznego lub roślinnego. Nie 
stosować na plastik transparentny, drewno i powierzchnie 
drewnopochodne

SPOSÓB UŻYCIA: 
Suchą powierzchnią spryskać środkiem i wytrzeć 
niesprzępiąca ściereczką lub czyściwem. Uporczywe 
zabrudzenia zrosić środkiem, pozostawić na kilka minut, 
zneutralizować wodą i wytrzeć do sucha.

OPAKOWANIE: 
1L (butelka)

KLAREX Ready Stop Fat (pH 11). 
Gotowy środek odtłuszczający

25,00 zł

KLAREX PRZYPALENIA. 
Gotowy środek do mycia i czyszczenia grilli, 
piekarników i kominków. 



55,00 zł

25,00 zł

HIGIENA KUCHNIA

-

35,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Przeznaczony do adkamieniania kotłów, wyparzarek, 
zmywarek, bajlerów, czajników i ekspresów do kawy, oraz 
usuwania nalotów z grzałek elektrycznych i innych, 
odpornych na działanie kwasów powierzchni. Zachować 
szczególną ostrożność na powierzchniach z metali 
kolorowych typu miedz lub brąz. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Urządzenia profesionalne i inne.
• 10-100ml/1L wody w zależności od stopnia osadu
• uporczywe osady koncentrat
Po użyciu bardzo dokładnie i obficie przepłukać wodą.

KLAREX Sin Sarro (pH 1). 
Koncentrat do usuwania osadów kamiennych z 
powierzchni

25,00 zł

KLAREXSIN GRASA



35,00 zł

25,00 zł

HIGIENA KUCHNIA

ZASTOSOWANIE: 
Uniwersalny, kwaśny koncentrat nabłyszczający do 
wszystkich typów zmywarek gastronomicznych i 
przemysłowych. Przeznaczony do płukania naczyń, szkła i 
innych zmywalnych akcesoriów kuchennych. Usuwa 
napięcie powierzchniowe wody i nabłyszcza powierzchnie 
naczyń podczas procesu płukania, dzięki czemu na 
umytych naczyniach nie pozostają krople i nacieki wodne. 
Środek do użytku profesjonalnego z zastosowaniem 
systemów dozujących.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Zalecane dozowanie od 1 do 5 ml koncentratu na cykl, w 
zależności od jakości wody.

245,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Uniwersalny, alkaliczny koncentrat do mycia naczyń w 
zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. 
Przeznaczony zarówno do wody twardej jak i miękkiej. 
Zalecany szczególnie do mycia szkła barowego, porcelany, 
galanterii szklanej i stalowej oraz tworzyw sztucznych 
odpornych na alkalia. Środek do użytku profesjonalnego z 
zastosowaniem systemów dozujących.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Zalecane dozowanie od 1 do 5 ml koncentratu na cykl, w 
zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.

KLAREX ZMYWARKA ALC (PH 14). 
Uniwersalny alkaliczny koncentrat myjący do 
zmywarek. 

245,00 zł

KLAREX ZMYWARKA ACID (PH 2,5). 
Uniwersalny kwaśny koncentrat nabłyszczający 
do zmywarek. 



245,00 zł

245,00 zł

MYCIE SZYB

ZASTOSOWANIE: 
Gotowy do użycia, NANO-środek do mycia szyb, luster 
oraz innych elementów szklanych i szkliwionych. Dzięki 
NANO-cząsteczkom krzemu działa antystatycznie i 
ochronnie, zapobiegając zaparowywaniu powierzchni. 
Gwarantuje doskonałą przejrzystość i nabłyszczenie 
powierzchni oraz przyjemny owocowy zapach.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Za pomocą spryskiwacza pokryć równomierną rosą 
czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha 
czystą szmatką lub czyściwem papierowym.

20,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Ekologiczny i gotowy do użycia, neutralny środek do mycia 
szyb, luster oraz innych elemetów szklanych i 
szkliwionych. Dzięki wzbogaconej formule skutecznie 
usuwa wszelkie zanieczyszczenia z mytych powierzchni 
szybko odparowując i nie pozostawiając sumg.  
Gwarantuje doskonała przyjrzystość i nabłyszczenie 
powierzchni oraz jest środkiem w pełni biodegrdowalny 
i przyjaznym dla środowiska.

SPOSÓB UŻYCIA :
Za pomocą spryskiwacza pokryć równomierną rosą 
czyszczone powierzchnie a następnie wytrzeć do sucha 
czystą szmatką lub czyściwem papierowym.

KLAREX ECO SZYBY (PH 7)
Gotowy ECO-środek do mycia przeszkleń.

15,00 zł

KLAREX CLEAN TOP (PH 7). 
Gotowy NANO-środek do mycia powierzchni zmywalnych



MYCIE SZYB

-

15,00 zł

KLAREX PLATINUM



15,00 zł

POSADZKI PIELĘGNACJA

-

35,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Alkaliczny i niskopieniący koncentrat na bazie polimerów, 
do codziennego mycia i pielęgnacji wszelkich 
wodoodpornych posadzek, podłóg drewnianych i 
wykładzin PCV oraz powierzchni zabezpieczonych 
dyspersjami polimerowymi. Przy niskich stężeniach nadaje 
posadzkom połysk a przy wyższych chroni przed 
ponownymi zabrudzeniami. Pozostawia przyjemny 
owocowy zapach.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Maszynowo lub ręcznie w rozcieńczeniach:
• mycie maszynowe - 50 do 100 ml / 10L wody
• mycie ręczne - 25 do 50 ml / 10L wody
• < 25 ml / 10L wody - wybłyszcza powierzchnię

KLAREX SUPER (PH 8,5). 
Koncentrat do mycia i pielęgnacji posadzek i podłóg 
drewnianych. 

15,00 zł

KLAREX FRESH



35,00 zł

15,00 zł

POSADZKI PIELĘGNACJA

-

35,00 zł

KLAREX UNIVERSAL



35,00 zł

HIGIENA RĄK

• przyjazny dla skóry środek do czyszczenia rąk marki 
Caramba
• usuwa nawet ciężkie zabrudzenia rąk, np. olej, tłuszcz, 
smołę czy wosk
• usuwa także farbę, lakier oraz zanieczyszczenia z żywicy

PASTA DO RĄK MARKI CARAMBA O POJEMNOŚCI 10L

135,00 zł

Ekskluzywne mydło do rąk glicerynowo- lanolinowo- aloesowe

Zastosowanie: Mocno koncentrowane mydło do mycia rąk, o 
bardzo dobrych właściwościach gliceryny, lanoliny i aloesu. 
Nawilża skórę, nie powodując jej wysuszenia.
Sposób użycia: Niewielką ilość nanieść na dłonie, namydlić, 
umyć i spłukać obficie wodą.

PH 5,5

KLAREX MYDŁO EXELLENT
50,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Mocno skoncentrowane mydło do mycia rąk o bardzo 
dobrych właściwościach myjąco-pielęgnujących. Dzięki 
zawartości gliceryny i lanoliny nawilża skórę nie 
powodując jej wysuszania.
O przyjemnym zapachu zielonego banana.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Niewielką ilość nanieść na dłonie, namydlić, umyć i 
spłukać.

50,00 zł

KLAREX Mydło Zielony Banan (pH 5,5). 
Mydło do rąk glicerynowo-lanolinowe. 



135,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

PIELĘGNACJA MEBLI

ZASTOSOWANIE: 
Gotowy do użycia, NANO-środek do mycia szyb, luster 
oraz innych elementów szklanych i szkliwionych. Dzięki 
NANO-cząsteczkom krzemu działa antystatycznie i 
ochronnie, zapobiegając zaparowywaniu powierzchni. 
Gwarantuje doskonałą przejrzystość i nabłyszczenie 
powierzchni oraz przyjemny owocowy zapach.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Za pomocą spryskiwacza pokryć równomierną rosą 
czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha 
czystą szmatką lub czyściwem papierowym.

20,00 zł

-

KLAREX CLEAN TOP FLASH

20,00 zł

KLAREX CLEAN TOP (PH 7). 
Gotowy NANO-środek do mycia powierzchni zmywalnych



PIELĘGNACJA MEBLI

ZASTOSOWANIE: 
Gotowe do użycia, neutralne środki do mycia i pielęgnacji 
mebli, urządzeń biurowych oraz wszelkich zmywalnych 
elementów wyposażenia pomieszczeń.
Nie pozostawiają smug, odświeżają, nabłyszczają i 
zabezpieczają powierzchnię przed zabrudzeniami. 
Pozostawiają świeży i przyjemny owocowy zapach.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Za pomocą spryskiwacza pokryć równomierną rosą 
czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha 
czystą szmatką lub czyściwem.

20,00 zł

-

KLAREX FRESH

35,00 zł

KLAREX MEBLE (PH 7). 
Gotowy środek do mycia i pielęgnacji mebli. 



20,00 zł

35,00 zł

PIELĘGNACJA MEBLI

-

35,00 zł

KLAREX UNIVERSAL



35,00 zł

SANITARIATY

ZASTOSOWANIE: 
Zasadowy koncentrat na bazie chloru do codziennego 
mycia i pielęgnacji urządzeń sanitarnych. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organizacznego, 
eliminując nieprzyjemne zapachy, wykazując również 
właściwości dezynfekcyjne. Może być bezpiecznie 
stosowany na wszelkich powierzchniach emaliowanych, 
metalowych i chromowanych oraz z tworzyw sztucznych.

SPOSÓB UŻYCIA: 
• muszle klozetowe, pisuary, bidety, wanny, brodziki - 
koncentrat rozprowadzić równmiernie na powierzchni 
sanitariatu i spłukać po krótkiej chwili.

19,00 zł

Główną przyczyną pojawiania się wykwitów na ścianach w domu 
jest nieodpowiednia cyrkulacja powietrza oraz wysoka 
wilgotność. Rozwojowi grzybów i pleśni pomagają ściany pokryte 
tapetami i farbami. Trzeba pamiętać, że zagrzybione ściany mogą 
powodować problemy zdrowotne, dlatego warto zadbać o 
odpowiednie odgrzybianie ścian.

Wypróbuj! we wnętrzach i na zewnątrz

• drewno i elementy drewniane,
• tynki,
• mur,
• kamień,
• marmur,
• granit,
• ceramika,
• płytki,
• szkło ceramiczne,
• nieuszkodzona glazura,
• szkło,
• silikon.

KLAREX BOCHEMIT NA PLEŚŃ

19,00 zł

KLAREX CHLOR (PH 14). 
Zasadowy koncentrat żelowy do mycia sanitariatów

NATYCHMIASTOWA LIKWIDACJI PLEŚNI,GRZYBÓW,GLONÓW,POROSTÓW I DROŻDŻY Z NATYCHMIASTOWYM WIDOCZNYM 
EFEKTEM I SKUTECZNOŚCIĄ DEZYNFEKUJĄCĄ.ODPOWIEDNI RÓWNIEŻ DO SZYBKIEGO I PROSTEGO ROZJAŚNIANIA 
ZSZARZAŁEGO DREWNA I ELEMENTÓW DREWNIANYCH.



19,00 zł

19,00 zł

SANITARIATY

ZASTOSOWANIE: 
Kwaśny koncentrat, na bazie kwasu metano- sulfonowego 
do codziennego mycia urządzeń sanitarnych jak rownież 
posadzek i glazury ściennej w sanitariatach o bardzo 
przyjemnym zapachu wiśni. Skutecznie usuwa naloty 
pochodzenia organicznego i nieorganicznego jak kamień, 
rdzę i nacieki wodne. W koncentracie zalecany do 
powierzchni ceramicznych i nieemaliowanych. Na 
powierzchnie chromowane i emaliowane stosować w 
odpowiednim rozcieńczeniu

SPOSÓB UŻYCIA:
-muszle klozetowe, pisuary- koncentrat
-wanny, brodziki, umywalki, armatura- 50ml do 200ml/ 
10l wody
-posadzka, glazura- 50ml do 200 ml/10 l wody

19,00 zł

ZASTOSOWANIE: 
Gotowy do użycia, kwaśny NANO-środek do codziennego mycia 
urządzeń sanitarnych, jak również glazury ściennej, kabin 
prysznicowych i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa naloty 
pochodzenia organicznego i nieorganicznego, jak kamień, rdzę, 
resztki mydła i nacieki wodne. Zawarte NANO-cząsteczki 
krzemu chronią czyszczoną powierzchnię przed osadzaniem się 
brudu, ułatwiając utrzymanie czystości. Działa antystatycznie, 
nadaje połysk i pozostawia świeży kwiatowy zapach.

SPOSÓB UŻYCIA: 
Rozpylić na mytej powierzchni i wytrzeć suchą szmatką lub 
czyściwem do sucha.

19,00 zł

KLAREX X7 GEL CHERRY

KLAREX X7 PLUS (PH 1,5). 
Kwaśny gotowy NANO-środek do mycia 
powierzchni w sanitariatach. 


