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БЪЛГАРСКАТА ХИМИЯ 

ОФЕРТА2017 

I.ПРОДУКТИ ЗА ПРОМИЛЕНОСТТА И БИТА     

Код Стока Мярка 

Цена 
с 

ДДС 

Г10025/1 
ЗВЕЗДА   / 1 кг.ПЕ пакет, сапунена каша, с дървени трици, за миене на 
ръце. кг. 1,14 

Г10025/1К 
ЗВЕЗДА   / 1К кг.ПП кофичка, сапунена каша, с дървени трици, за миене 
на ръце. кг. 1,56 

Г10025/5 
ЗВЕЗДА   / 5 кг.ПЕ пакет, сапунена каша, с дървени трици, за миене на 
ръце. кг. 0,90 

Г10050/1 
СУПЕР ЗВЕЗДА /  1 кг.ПП кофичка, лукс каша, с полимерен абразив, за 
миене на ръце, фаянс, съдове и др. кг. 3,60 

Г10050/5 
СУПЕР ЗВЕЗДА /  5 кг. ПП кофа, лукс каша, с полимерен абразив, за 
миене на ръце, фаянс, съдове и др. кг. 3,00 

Г10075/1 
ЗВЕЗДА ЕКСТРА / 1 кг.ПП кофичка, лукс каша, с полимерен абразив, за 
миене на ръце, фаянс, съдове и др. кг. 3,00 

Г10075/6 
ЗВЕЗДА ЕКСТРА / 6 кг.ПП кофа, лукс каша, с полимерен абразив, за 
миене на ръце, фаянс, съдове и др. кг. 2,52 

Г10100/0,2 
БИОЛОГИЧНИ РЪКАВИЦИ / 0,2 кг.,  предпазващ гел за ръце - улеснява 
измиването след работа. бр. 2,40 

Г10125/1Б 
ИВЕТ / 1 кг.РЕТ бутилка. Концентриран, течен прерарат за  миене на 
ръце и съдове. Съдържа омекотители и ПЕРЛА. кг. 1,32 

Г10125/5Б 
ИВЕТ / 5 кг.РЕТ бутилка. Концентриран, течен прерарат за  миене на 
ръце и съдове. Съдържа омекотители и ПЕРЛА. кг. 1,08 

Г10126/1 ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ / 1 кг.РЕТ бутилка кг. 1,08 

Г10126/5 ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ / 5 кг.РЕТ бутилка кг. 0,84 

Г10126/ОБ25 ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ / 25 кг.оборотни кг. 0,78 

Г10127/1 
ЕЛИОС  СТРОНГ / 1 л.ПЕ бутилка, идустриален обезмаслител, за 
плацове на бензиностанции, производствени халета и др. литър 1,98 

Г10127/5 
ЕЛИОС  СТРОНГ / 5 л.ПЕ туба, идустриален обезмаслител, за плацове 
на бензиностанции, производствени халета и др. литър 1,50 

Г10128/0,5 
ЕЛИОС /  0,5 л. ПОМПА, универсален миещ препарат в домакинството-
обезмаслител бр. 2,64 



Г10128/1 
ЕЛИОС / 1 л.ПЕ бутилка, универсален миещ препарат в домакинството-
обезмаслител литър 2,88 

Г10128/5 
ЕЛИОС / 5 л.ПЕ туба, универсален миещ препарат в домакинството-
обезмаслител литър 2,40 

Г10200/1 МЕКОЛИНО / 1 л.РЕТ бутилка, омекотител за дрехи литър 2,64 

Г10205/1 ДРЕЙК УНИВЕРСАЛ / 1 л. ПЕ, универсален, течен перилен препарат. литър 3,24 

Г10205/Н ДРЕЙК  УНИВЕРСАЛ / наливно, универсален, течен перилен препарат. литър 2,88 

Г10250/1 
БЕТИНО / 1 кг.ПЕ бутилка, миещ препарат за подове, стъкла, ръчно и 
авт.Без изплакване. кг. 2,88 

Г10250/5 
БЕТИНО / 5 кг.ПЕ туба, миещ препарат за подове, стъкла, ръчно и 
авт.Без изплакване. кг. 2,40 

Г10300 
СОТ/200 СОТ -  РМЕ / 200 л.  варел, смазочно-охл.течн.за металорежещи маш. литър 4,44 

Г10300 
СОТ/5 

СОТ -  РМЕ / 5 л.  РЕТ бутилка, смазочно-охл.течн.за металорежещи 
маш. литър 4,80 

Г10350 Т/5Б 
ТЕКСТИЛ ОЙЛ - Е  / 5 л. РЕТ бутилка,  антистатик при тъкане с 
полимерно влакно литър 4,80 

Г10375 Е/200 
БИЛДОЙЛ - Е / 200 л.варел, хидрофилно кофражно масло.Разреждане 
от 1:10 до 1:20 с вода. литър 3,90 

Г10375 Е/5 
БИЛДОЙЛ - Е / 5 л. РЕТ бутилка, хидрофилно кофражно 
масло.Разреждане от 1:10 до 1:20 с вода. литър 4,08 

Г10400 К/200 
БИЛДОЙЛ - К / 200 л.варел, хидрофобно кофражно масло.За директна 
употреба. литър 3,36 

Г10400 К/5 
БИЛДОЙЛ - К / 5 л.РЕТ бутилка, хидрофобно кофражно масло.За 
директна употреба. литър 3,60 

Г10450/150 
КАЛИЕВ САПУН/ 150 кг.оборотен бидон, натурален, миещ и перилен 
препарат, антиадхезив в каучукопроизводството. кг. 1,32 

Г10450/18 
КАЛИЕВ САПУН / 18 кг. ПП кофа, натурален, миещ и перилен препарат, 
антиадхезив в каучукопроизводството. кг. 1,62 

Г10475/18 
ЕМУЛСИОЛ  - 60 / 18 кг.ПП кофа, 60 %-на, силиконова емулсия, 
антиадхезив в каучукопроизводството. литър 8,40 

Г10550/5 СИТОЛ / 5 л.ПЕ туба, миещ препарат вситопечата литър 6,00 

Г10675/1 
КЛИМАСОЛ / 1 л.ПЕ бутилка, безопасна, на база пропилен гликол, 
работна течност за климатични системи. Разреждане 1:1 с вода за -32С литър 6,00 

Г10675/10 
КЛИМАСОЛ / 10 л.ПЕ туба, безопасна, на база пропилен гликол, работна 
течност за климатични системи. Разреждане 1:1 с вода за -32С литър 5,40 

Г10675/Н 
КЛИМАСОЛ   / наливно, безопасна, на база пропилен гликол, работна 
течност за климатични системи. Разреждане 1:1 с вода за -32С литър 4,92 

Г10676/5 
ЛЕДОМОР / 5 л.РЕТ бутилка, екологичен, течен размразител за пътища 
и площи литър 2,76 

Г10676/Н ЛЕДОМОР / наливно, екологичен, течен размразител за пътища и площи литър 2,52 

II. АВТОКОЗМЕТИКА, АВТОКОНСУМАТИВИ 

Код Стока Мярка 

Цена 
с 

ДДС 

Г10700/10Б АВТОШАМПОАН / 10 кг.РЕТ бутилкка, 1:100 с вода за ръчно миене кг. 0,96 



Г10700/1РЕ АВТОШАМПОАН / 1 кг.туба кръгла, 1:100 с вода за ръчно миене кг. 2,22 

Г10701/1 
SHAMPOOWAX / 1 кг. бутилка, концентрат с вакса, 1:200 с вода за ръчно 
миене.Блясък, водоотблъскващ  и антистатичен ефект. кг. 8,40 

Г10710/10Б АВТОШАМПОАН  Ж / 10 кг.РЕТ бутилка, 1:100 с вода кг. 0,78 

Г10725/25 
АВТОШАМПОАН АУТОМАТ / 23-25 кг.,концентрат за автоматични 
автомивки кг. 3,24 

Г10750/1 

ШАМУЕЙ / 1 кг.ПЕ бутилка,  универсален, неагресивен препарат за 
външно, безконтактно миене и почистване на интериора на автомобила 
/текстил, кожа, пластмаса и др./ кг. 5,28 

Г10750/25 

ШАМУЕЙ / 25 кг.ПЕ туба, универсален, неагресивен препарат за външно, 
безконтактно миене и почистване на интериора на автомобила /текстил, 
кожа, пластмаса и др./ кг. 2,76 

Г10751/1 
АТРЕКСОЛ / 1 кг.ПЕ бутилка - средно вискозен и пенлив концентрат за 
безконтактно миене кг. 5,28 

Г10751/25 
АТРЕКСОЛ / 25 кг.ПЕ туба- средно вискозен и пенлив  концентрат за 
безконтактно миене кг. 2,76 

Г10751/25RM 
АТРЕКСОЛ - RM  / 25 кг.ПЕ туба- средно вискозен и пенлив, неагресивен 
концентрат за безконтактно миене кг. 2,76 

Г10775/1 КЕЪРФЛАЙ / 1 кг.ПЕ бутилка,  за отстраняване на мухи кг. 5,28 

Г10775/5 КЕЪРФЛАЙ / 5 кг.ПЕ туба, за отстраняване на мухи кг. 3,00 

Г10800/1 
МОНК / 1 кг.ПЕ бутилка - ниско вискозен, средно пенлив концентрат за 
безконтактно миене кг. 5,28 

Г10800/25 
МОНК / 25 кг. ПЕ туба- ниско вискозен, средно пенлив концентрат за 
безконтактно миене кг. 2,76 

Г10800/25RM 
МОНК - RM / 25 кг. ПЕ туба - ниско вискозен, силно пенлив концентрат за 
безконтактно миене кг. 2,76 

Г10802 Т/1 
АДИКОЛ Т / 1 кг. - средно вискозен и пенлив хипер-концентрат за 
безконтактно миене кг. 5,28 

Г10802 Т/25 
АДИКОЛ Т / 25 кг.ПЕ туба - средно вискозен и пенлив хипер-концентрат 
за безконтактно миене кг. 3,36 

Г10807/25 
RS - 8 / 25 кг. ПЕ  туба - ниско вискозен, силно пенлив концентрат за 
безконтактно миене кг. 2,40 

Г10809/25 
FUTURE / 25 кг. ПЕ  туба- силно вискозен и пенлив концентрат за 
безконтактно миене кг. 2,40 

Г10950/1 
ЦУНАМИ / 1 кг.ПЕ бутилка,  обезмаслител, двигатели, джанти, шасита, 
чергила кг. 5,28 

Г10950/10 
ЦУНАМИ / 10 кг.ПЕ туба,  обезмаслител, двигатели, джанти, шасита, 
чергила кг. 3,00 

Г10951/1 
СУПЕР ОБЕЗМАСЛИТЕЛ /  1 кг. ПЕ бутилка, антистатичен препарат за 
почистване на двигатели и силно омаслени части кг. 5,28 

Г10951/12 
СУПЕР ОБЕЗМАСЛИТЕЛ/ 12  кг ПЕ туба, антистатичен препарат за 
почистване на двигатели и силно омаслени части кг. 3,60 

Г10951/25 
СУПЕР ОБЕЗМАСЛИТЕЛ / 25 кг. ПЕ туба, антистатичен препарат за 
почистване на двигатели и силно омаслени части кг. 3,36 

Г10951/6 
СУПЕР ОБЕЗМАСЛИТЕЛ /  6 кг. ПЕ туба, антистатичен препарат за 
почистване на двигатели и силно омаслени части кг. 3,84 

Г10975/1 ГОРДЪН /  1 кг.ПЕ бутилка, алкален обезмаслител. кг. 5,28 

Г10975/12 ГОРДЪН / 12 кг.ПЕ туба, алкален обезмаслител кг. 3,00 

Г10995/1 
ПАРАФИН РИМУВЪР / 1 л.ПЕ бутилка, премахва парафин от нови коли и 
др. литър 6,60 



Г10995/10 
ПАРАФИН РИМУВЪР / 10 л.ПЕ туба, премахва парафин от нови коли и 
др. литър 5,04 

Г10995/Д40-
10 

ПАРАФИН РИМУВЪР - Д40 / 10 л.ПЕ туба, ОБЕЗМИРИСЕН, премахва 
парафин от нови коли и др. литър 6,60 

Г11000/1 ДРАЙМЕЙКЪР /  1 л.ПЕ бутилка, студена вакса литър 6,00 

Г11000/5 ДРАЙМЕЙКЪР /  5 л.ПЕ туба, студена вакса литър 5,16 

Г11001/1 
COLDWAX - 13 /  1 л.ПЕ бутилка, студена вакса - изсушител, 1 : 100 с 
вода л. 8,40 

Г11001/20 COLDWAX - 13 /  20 л.ПЕ туба, студена вакса - изсушител, 1 : 100 с вода литър 7,20 

Г11025/1 ТАЙЪРГЛАНЦ   / 1 л.ПЕТ бутилка,  гланц за гуми 1:3 с вода литър 5,28 

Г11025/5 ТАЙЪРГЛАНЦ  /  5 л.ПЕ туба,  гланц за гуми 1:3 с вода литър 4,44 

Г11051 М/1 
ТАЙЪРГЛАНЦ - 7 / 1 л.РЕТ бутилка,  ОБЕЗМИРИСЕН, силиконов гланц 
за гуми литър 10,80 

Г11051 М/10 
ТАЙЪРГЛАНЦ - 7 / 10 л.РЕТ бутилка,  ОБЕЗМИРИСЕН, силиконов гланц 
за гуми литър 10,44 

Г11126/1 ТАЙЪРГЛАНЦ - 6 / 1 л. РЕТ бутилка , силиконов гланц за гуми литър 9,36 

Г11126/10 ТАЙЪРГЛАНЦ - 6 / 10 л. РЕТ туба, силиконов гланц за гуми литър 9,00 

Г11150/1 ДЖАНТОЛ  СУПЕР  /  1 кг., киселинен, миещ преп.за алум.джанти кг. 5,40 

Г11150/25 
ДЖАНТОЛ СУПЕР / 25 кг. ПЕ туба, киселинен, миещ препарат за 
алуминиеви джанти кг. 4,44 

Г11150/6 
ДЖАНТОЛ  СУПЕР  /  6 кг. ПЕ туба, киселинен, миещ преп.за 
алум.джанти кг. 4,80 

Г11175/1 
ГЛАСУОШ /  1 кг.РЕТ бутилка, миещ препарат за стъкла. Разреждане 1:5 
с вода. кг. 2,40 

Г11175/5 
ГЛАСУОШ /  5 кг.РЕТ бутилка, миещ препарат за стъкла. Разреждане 1:5 
с вода. кг. 1,92 

Г11176/0,5 КАЛЦ-РИМУВЪР / 0,5 л.помпа, за отстраняване на варовикови отлагания бр. 3,00 

Г11176/1 
РЕТ 

КАЛЦ-РИМУВЪР / 1 кг. РЕТ бутилка,за отстраняване на варовикови 
отлагания кг. 3,00 

Г11176/5.5 
РЕТ 

КАЛЦ-РИМУВЪР / 5.5 кг.РЕТ бутилка,за отстраняване на варовикови 
отлагания кг. 2,40 

Г11177/0.5 
КРИСТАЛ / 0,5 л. помпа, препарат за почистване на стъкла.Съдържа 
алкохол. бр. 2,76 

Г11177/1 КРИСТАЛ/ 1 л.ПЕТ бутилка, измиване на стъкла.Съдържа алкохол. л. 3,00 

Г11177/5РЕТ 
КРИСТАЛ / 5 л. ПЕ бутилка, препарат за почистване на стъкла.Съдържа 
алкохол. литър 2,40 

Г11200/1 
ПЛАСТПОЛИР /  1 л.РЕТ бутилка, антистатичен, силиконов гланц за 
автотабла, мебели и др. литър 8,04 

Г11200/10 
ПЛАСТПОЛИР / 10 л.ПЕ туба, антистатичен, силиконов гланц за 
автотабла, мебели и др. литър 7,32 

Г11200/5 
ПЛАСТПОЛИР /  5 л.ПЕ туба, антистатичен, силиконов гланц за 
автотабла, мебели и др. литър 7,32 

Г11201/1 
СУПЕР  ПОЛИР /  1 л.РЕТ бутилка. КОНЦЕНТРИРАН, антистатичен, 
силиконов гланц за автотабла, мебели и др. литър 10,80 

Г11225/1 
ПЛАСТКЛИНЕР / 1 кг.ПЕ бутилка, 1:20 с вода за пране на кожа, текстил, 
пластмаса кг. 5,28 

Г11225/5 
ПЛАСТКЛИНЕР / 5 кг.ПЕ туба, 1:20 с вода за пране на кожа, текстил, 
пластмаса кг. 4,20 



Г11226/1 
ПРЕПАРАТ ЗА КОЖА / 1 л.РЕТ бутилка, почиства, подхранва и защитава 
кожата литър 10,20 

Г11251/1 
ТЕКСКЛИНЕР  НП / 1 кг. ПЕТ бутилка, за пране на текстил с регулирана 
пяна, до 1:10 с вода кг. 4,50 

Г11251/5 ТЕКСКЛИНЕР  НП / 5 кг. ПЕ туба, за пране на текстил,  до 1:10 с вода кг. 3,84 

Г11252/1 
АНТИПЕНИТЕЛ  / 1 кг. ПЕТ,Потушава пяната от почистващи препарати в 
отпадни води, при промишлени процеси и др. кг. 6,00 

Г11252/10 
АНТИПЕНИТЕЛ  / 10 кг. ПЕТ, Потушава пяната от почистващи препарати 
в отпадни води, при промишлени процеси и др. кг. 4,80 

Г11300/1 
БЕТОН КЛИНЕР /  1 кг.ПЕ бутилка, Киселина за почистване на 
замърсявания с цимент, вар, теракол и др. кг. 3,96 

Г11300/6 
БЕТОН КЛИНЕР /  6 кг.ПЕ туба, Киселина за почистване на 
замърсявания с цимент, вар, теракол и др. кг. 3,00 

Г11325/0,5 МОМИНА СЪЛЗА / 0,5 л.Помпа, ароматизатор интериор бр. 7,20 

Г11325/5 МОМИНА СЪЛЗА / 5 л.ПЕ туба, ароматизатор интериор литър 9,60 

Г11326/1 СИНЕВА / 1 л.ПЕ бутилка, водоразтворим ароматизатор интериор литър 10,80 

Г11327/0,5 ВСЕЛЕНА/ 0,5 л. помпа, ароматизатор интериор бр. 8,40 

Г11327/5 ВСЕЛЕНА / 5 л. ПЕ туба, ароматизатор интериор литър 12,00 

Г11328/1 ПРОСТОР / 1 кг.ПЕ бутилка, водоразтворим  ароматизатор интериор кг. 10,80 

Г11329/1 КОСМОС / 1 кг.ПЕ бутилка,   водоразтворим ароматизатор интериор кг. 10,80 

Г11350/0,5 ТАБАКИТА / 0,5 л.Помпа,  ароматизатор интериор бр. 10,80 

Г11350/5 ТАБАКИТА / 5 л.ПЕ туба, ароматизатор интериор литър 16,80 

Г11375/0,5 ТАМБУКТУ / 0,5 л.Помпа,  ароматизатор интериор бр. 10,80 

Г11375/5 ТАМБУКТУ / 5 л.ПЕ туба, ароматизатор интериор л. 16,80 

Г11400/0,5 ГАЛАКТИКА / 0,5 л.Помпа, ароматизатор интериор бр. 10,80 

Г11400/5 ГАЛАКТИКА / 5 л.ПЕ туба, ароматизатор интериор литър 16,80 

Г11450/1 ОМЕКОТИТЕЛ  / 1 л.РЕ бутилка,  за водата при пароструйките литър 3,96 

Г11450/5 ОМЕКОТИТЕЛ /  5 л.РЕ туба,  за водата при пароструйките литър 2,88 

Г11475/1 ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ /  1 л.ПЕ бутилка,  1:1 с вода за -20 С литър 3,00 

Г11475/5Б ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ /  5 л.  РЕТ бутилка,  1:1 с вода за -20 С литър 2,88 

Г11525/1 ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ / 1 кг.РЕТ бутилка,  1:5 с вода кг. 2,16 

Г11525/5Б ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ / 5 кг.РЕТ бутилка,  1:5 с вода кг. 1,92 

Г11525/ГУ 
3л. ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ / 3 Л.РЕТ бутилка,  готова за употреба литър 0,60 

Г11530/1 ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА / 1 л. РЕТ бутилка литър 0,72 

Г11530/5 ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА / 5 л. РЕТ бутилка литър 0,60 

Г11550/1 АНТИФРИЗ - G11B -60C / 1л.ПЕ бутилка, 1:1 с вода за - 20 С литър 3,00 

Г11550/10 АНТИФРИЗ - G11B -60C / 10 л. РЕТ бутилка, 1:1 с вода за -20 С литър 2,58 

Г11550/5 АНТИФРИЗ - G11B -60C /  5 л.ПЕ туба, 1:1 с вода за - 20 С литър 2,70 

Г11550/Н АНТИФРИЗ - G11B -60C / наливно, 1:1 с вода за - 20 С литър 2,46 

Г11575/1GR АНТИФРИЗ - G12R -72C /  1 л.ПЕ бутилка, 1:1 с вода за - 40 С литър 5,40 

Г11575/4GR АНТИФРИЗ - G12R -72C / 5 л.ПЕ туба, 1:1 с вода за - 40 С литър 4,80 

Г11575/НGR АНТИФРИЗ - G12R -72C /  наливно, 1:1 с вода за - 40 С литър 4,20 

Г11576/1 АКУМУЛИТ / 1 л.ПЕ бутилка, електролит за акумулатори литър 2,64 



Г11576/5 АКУМУЛИТ / 5 л.ПЕ туба, електролит за акумулатори литър 1,26 

Г11576/Н АКУМУЛИТ / наливно, електролит за акумулатори литър 0,90 

Г11600/0.5 СКРЕЖКО / 0.5 л.Помпа, за размразяване на стъкла бр. 3,36 

Г11625/0,2 
АЙСГАРД / 0,2 л.Помпа. Препарат за защита на гумени уплътнения от 
замръзване. бр. 3,00 

Г11650/1 
КАЛЦ-КИЛЪР / 1 л.РЕТ бутилка. Почиства охладителни системи от 
котлен камък и корозия. литър 3,30 

Г11650/10 
КАЛЦ-КИЛЪР / 10 л.РЕТ бутилка. Почиства охладителни системи от 
котлен камък и корозия. литър 2,64 

Г11675/10 НЕОКСИД / 10 л. РЕТ бутилка, реагент редукция на азотни окиси литър 0,72 

Г11675/1000 НЕОКСИД / 1000 л, реагент редукция на азотни окиси литър 0,60 

Г11675/200 НЕОКСИД / 200 л, реагент редукция на азотни окиси литър 0,60 

Г11700/1 Д.К.ПАСТА / 1 кг., монтажна паста за гуми кг. 3,00 

Г11700/5 Д.К.ПАСТА / 5 кг., монтажна паста за гуми кг. 2,76 

Г11725/1 Б.Г.ПАСТА / 1 кг., монтажна паста за гуми кг. 3,60 

Г11725/5 Б.Г.ПАСТА / 5 кг., монтажна паста за гуми кг. 3,36 

III.ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ     

Код Стока Мярка 

Цена 
с 

ДДС 

  CANYON - ПОМПА ЗА БУТИЛКА  РАЗГРАФЕНА 1 Л. бр. 3,00 

  АРЕОН МИКРОФ.КЪРПИ  50х40 бр. 3,60 

  АРЕОН МИКРОФ.КЪРПИ СТЪКЛО 50х40 бр. 3,60 

  БУТИЛКА  РАЗГРАФЕНА 1 Л. бр. 3,00 

  ГРАДИНСКА ПРЪСКАЧКА  OCEANIA 10 ЛИТРА бр. 54,00 

  ПАМУЧНИ ИЗРЕЗКИ/ПАРЦАЛИ/ - 10 кг. кг. 2,16 

  ПРЪСКАЛКА ЗА ЦВЕТЯ 2,5 Л. бр. 15,00 

  ЧЕТКА №100 бр. 8,40 

  РЪКОХВАТКА 1,20 м. бр. 2,10 

  ГОЛЯМА СИЛИК. ЧЕТКА ЗА ПОДСУШ.НА АВТОМ/60/52391В бр. 9,96 

  КОНЦИ кг. 2,16 

  Гюдерия микрофибър - Геокрас бр. 9,60 

IV.ХВП И ХОРЕКА     

Код Стока Мярка 

Цена 
с 

ДДС 

  АЛКАЛНИ     

Г10691/1 
АЛКАЛИПЕН / 1 кг., ПЕ бутилка, алкален, пенообразуващ, почистващ 
препарат. кг. 4,62 

Г10691/25 
АЛКАЛИПЕН / 25 кг., ПЕ туба. Алкален, пенообразуващ, почистващ 
препарат. кг. 2,16 

Г10691/Н АЛКАЛИПЕН / наливно. Алкален, пенообразуващ, почистващ препарат. кг. 2,04 

Г10682/1 
АЛКАЛИСЕПТ / 1 кг.ПЕ бутилка. Силно алкален,нископенлив, почистващ 
препарат. Подходящ за CIP метод. кг. 3,96 



Г10682/30 
АЛКАЛИСЕПТ / 30 кг.ПЕ туба. Силно алкален,нископенлив, почистващ 
препарат. Подходящ за CIP метод. кг. 1,80 

Г10682/Н 
АЛКАЛИСЕПТ / наливно. Силно алкален,нископенлив, почистващ 
препарат. Подходящ за CIP метод. кг. 1,68 

Г10692/25 

ХИПО / 25 кг., ПЕ туба. Алкален, нископенлив, почистващ и 
дезинфекциращ препарат за CIP метод.Съдържа активен хлор! 
БИОЦИД! кг. 1,92 

Г10692/Н 
ХИПО / наливно. Алкален, нископенлив, почистващ и дезинфекциращ 
препарат за CIP метод.Съдържа активен хлор! БИОЦИД! кг. 1,80 

Г10681/1 
ХИПОСЕПТ / 1 кг.ПЕ бутилка. Алкален, пенообразуващ, почистващ и 
дезинфекциращ препарат. Съдържа активен хлор! БИОЦИД! кг. 4,62 

Г10681/25 
ХИПОСЕПТ / 25 кг.ПЕ туба.  Алкален, пенообразуващ, почистващ и 
дезинфекциращ препарат. Съдържа активен хлор! БИОЦИД! кг. 2,16 

Г10681/Н 
ХИПОСЕПТ / наливно. Алкален, пенообразуващ, почистващ и 
дезинфекциращ препарат. Съдържа активен хлор! БИОЦИД! кг. 2,04 

Г10976/1 
ГОРДЪН S / 1 кг., ПЕ бутилка. Силно алкален, пенообразуващ, 
почистващ препарат за пароварилни и пушилни камери. кг. 5,28 

Г10976/30 
ГОРДЪН S / 30 кг., ПЕ туба. Силно алкален, пенообразуващ, почистващ 
препарат за пароварилни и пушилни камери. кг. 2,64 

Г10976/Н 
ГОРДЪН S / наливно. Силно алкален, пенообразуващ, почистващ 
препарат за пароварилни и пушилни камери. кг. 2,40 

  КИСЕЛИННИ     

Г10683/1 

АЦЕТОКС/1 кг.ПЕ бутилка. Киселинен,  дезинфекциращ  препарат  за 
CIP метод.Активни вещества - пероцетна киселина и водороден 
пероксид. БИОЦИД! кг. 5,28 

Г10683/22 

АЦЕТОКС / 22 кг.ПЕ туба. Киселинен,  дезинфекциращ  препарат  за CIP 
метод .Активни вещества - пероцетна киселина и водороден пероксид. 
БИОЦИД! кг. 4,20 

Г10696/1 
АЦИД / 1 кг.ПЕ бутилка. Киселинен, нископенлив, почистващ препарат за 
CIP метод. кг. 5,28 

Г10696/28 
АЦИД / 28 кг.ПЕ туба. Киселинен, нископенлив, почистващ препарат за 
CIP метод. кг. 3,12 

Г10696/Н 
АЦИД / наливно. Киселинен, нископенлив, почистващ препарат за CIP 
метод. кг. 3,00 

Г10697/1 
АФА - 126 / 1 кг.ПЕ бутилка. Киселинен почистващ препарат.Без 
съдържание на ПАВ. Подходящ за CIP метод. кг. 5,28 

Г10697/25 
АФА - 126 / 25 кг.ПЕ туба. Киселинен почистващ препарат.Без 
съдържание на ПАВ. Подходящ за CIP метод. кг. 2,40 

Г10697/Н 
АФА -126/наливно. Киселинен почистващ препарат.Без съдържание на 
ПАВ. Подходящ за CIP метод. кг. 2,28 

Г10680/1 
АЦИДОСЕПТ / 1 кг.ПЕ бутилка, киселинен, пенообразуващ, почистващ 
препарат кг. 5,28 

Г10680/25 
АЦИДОСЕПТ / 25 кг.ПЕ туба, киселинен, пенообразуващ, почистващ 
препарат кг. 3,36 

Г10680/Н АЦИДОСЕПТ / наливно, киселинен, пенообразуващ, почистващ препарат кг. 3,24 

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАС     

Г10693/1 
АЛКАЛИЧАС / 1 кг., ПЕ бутилка. Алкален, пенообразуващ, почистващ и 
дезинфекциращ препарат.Съдържа "ЧАС"! БИОЦИД! кг. 4,62 



Г10693/25 
АЛКАЛИЧАС / 25 кг., ПЕ туба. Алкален, пенообразуващ, почистващ и 
дезинфекциращ препарат.Съдържа "ЧАС"! БИОЦИД! кг. 2,16 

Г10693/Н 
АЛКАЛИЧАС / наливно. Алкален, пенообразуващ, почистващ и 
дезинфекциращ препарат.Съдържа "ЧАС"! БИОЦИД! кг. 2,04 

Г10690/1 

СЕПТИЧАС / 1 кг.ПЕ бутилка. Слабо алкален, пенлив, почистващ и 
дезинфекциращ препарат за водоустойчиви повърхности. Съдържа 
"ЧАС"! БИОЦИД! кг. 5,28 

Г10690/23 

СЕПТИЧАС / 23 кг.ПЕ туба. Слабо алкален, пенлив, почистващ и 
дезинфекциращ препарат за водоустойчиви повърхности. Съдържа 
"ЧАС"! БИОЦИД! кг. 3,12 

Г10690/Н 

СЕПТИЧАС / наливно. Слабо алкален, пенлив, почистващ и 
дезинфекциращ препарат за водоустойчиви повърхности. Съдържа 
"ЧАС"! БИОЦИД! кг. 3,00 

Г10695/1 
РЕТ 

ТЕЧЕН САПУН ЗА РЪЦЕ / 1 кг., РЕТ бутилка. Без аромат и оцветител. 
Съдържа "ЧАС"! кг. 2,40 

  СЪДЪРЖАНИЕ НА АЛКОХОЛ     

Г10684/1РЕТ 
ХЕНДИСЕПТ / 1 л. РЕТ бутилка. Алкохолен дезинфектант за ръце и 
повърхности.Без изплакване! БИОЦИД! литър 5,94 

Г10684/5 
РЕТ 

ХЕНДИСЕПТ / 5 л. ПЕ туба. Алкохолен дезинфектант за ръце и 
повърхности.Без изплакване! БИОЦИД! литър 4,56 

  ПРЕПАРАТИ ЗА КОНВЕКТОМАТИ     

Г10694/25 
АЛКАЛИОУВЪН / 25 кг.ПЕ туба. Алкален,нископенлив, обезмаслител за 
фурни и др.Подходящ за CIP метод. кг. 2,40 

Г10698/25 
АЦИДОУВЪН / 25 кг.ПЕ туба. Киселинен, нископенлив, почистващ 
препарат за кухни, бани и др.Подходящ за CIP метод. кг. 2,76 

  ПРЕПАРАТИ ЗА СЪДОМИЯЛНИ     

Г10699/25 
ЛУНА / 25 кг. ПЕ туба. Почистващ алкален препарат за професионални 
съдомиялни машини.Почиства  мазнини, белтъци, захари. кг. 2,82 

Г10702/22 
МУНА / 22 кг. ПЕ туба. Изплакващ  киселинен препарат за 
професионални съдомиялни машини кг. 2,82 

  ПРЕПАРАТИ ЗА РЪЧНО ИЗМИВАНЕ НА СЪДОВЕ     

Г10125/1Б 
ИВЕТ / 1 кг.РЕТ бутилка. Концентриран, течен прерарат за  миене на 
ръце и съдове. Съдържа омекотители и ПЕРЛА. кг. 1,32 

Г10125/5Б 
ИВЕТ / 5 кг.РЕТ бутилка. Концентриран, течен прерарат за  миене на 
ръце и съдове. Съдържа омекотители и ПЕРЛА. кг. 1,08 

Г10126/1 ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ / 1 кг.РЕТ бутилка кг. 1,08 

Г10126/5 ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ / 5 кг.РЕТ бутилка кг. 0,84 

  ЛУБРИКАНТ ЗА БУТИЛИРАЩИ ЛИНИИ     

Г10990/22 
ЛУБРИФОРТНЕО-12 / 22 кг.ПЕ туба. Лубрикант за транспортни ленти за 
хранително- вкусовата и винарска промишлености кг. 5,04 

Г10990/Н 
ЛУБРИФОРТНЕО-12 / наливно. Лубрикант за транспортни ленти за 
хранително- вкусовата и винарска промишлености кг. 3,96 

    ЗАБЕЛЕЖКА: 
  * Цените са с включен ДДС и се разбират от производствена база на фирмата и фирмените магазини! 

* Безплатна доставка, при поръчка на 600 литра/килограма. Авансово плащане! 
  *"НАЛИВНО" означава оборотна опаковка на клиента и се отнася за количества над 200 литра/килограма! 

     



 


