


1Kg   ברום גרגירי

1.2 Kg
1 lt      חיטוי על בסיס חמצן

100g    מנקה פילטר

1 lt מנקה צנרת וג‘טים

מאפיינים
• חיטוי מהיר ועוצמתי  
• מעלה את רמת הברום
• מתמוסס במהירות

מאפיינים
• מסיר שומנים, גריז ושאריות פסולת   

•מנה בודדת לשימוש קל ונוח

מאפיינים
• מנקה צנרת וחלקים פנימיים  

• מסיר הצטברות של שומן ושאריות סבון 
• מסייע בהסרת ביופילם (תאים דביקים)

מאפיינים
• חומר חיטוי על בסיס חמצן המורכב משני רכיבים - טבליות ונוזל  אקטיבי  

• משמש כתחליף טבעי לברום וכלור
• ללא ריח, קל לשימוש וידידותי לעור ולעיניים



מאפיינים
• מחטא את מי הספא
• מתמוסס באיטיות
• חזק ועוצמתי

מאפיינים
• מחטא את מי הספא

• קוטל חיידקים ואורגניזם מזיקים
• אפקטיבי גם ברמת חומציות (pH) גבוהה

• ידידותי לעור ולעיניים

מאפיינים
• מחטא את מי הספא

• קוטל חיידקים ואורגניזם מזיקים
• מתמוסס במהירות

מאפיינים
• שומר על מי הספא צלולים ונקיים
• מנה בודדת לשימוש קל ונוח 

• דוחה מזהמים שאינם ניתנים לסינון 
• מתמוסס במהירות

1Kg    טבליות כלור

1Kg   טבליות ברום

1.2Kg    כלור גרגירי

35g   מצליל על בסיס חמצן



1.2 Kg       שוק למים

    1 lt         מסיר אבנית

    1 lt         מצליל מים

    1 lt  חומר לניקוי פילטר

מאפיינים
• מסייע בהפחתת מים עכורים

• מגביר את אפקטיביות הברום ותורם
  להעלאת רמת חיטוי המים

• מפחית את רמת המזהמים הלא רצויים במים 
•תורם לצלילות המים

מאפיינים
• מסיר שומנים ולכלוך מהפילטר

• מחדש ומשחזר את יעילות הפילטר

מאפיינים
• מסייע בהסרת אבנית ממשטח הספא

• אדיאלי למשטח הספא והצנרת, עובד עם כל
  סוגי המסננים

מאפיינים
• מצליל את המים שבספא

• מסייע במניעת אצות, אבנית ולכלוך 
• אפקט מיידי



מאפיינים
• מנקה ומסיר לכלוך, קרמים ושמנים בקו המים 

• ג‘ל נוח לשימוש 
•תואם לכל משטחי הספא 

מאפיינים
• מבטל ומעלים את הקצף שנוצר במי הספא  

•פועל במהירות

מאפיינים
• מוריד את רמת החומציות (pH) במים

• אפקט מיידי

מאפיינים
• מעלה את רמת החומציות (pH) במים

    1 lt  1    תכשיר הגנה וניקוי לספא lt  תכשיר הגנה וניקוי לספא

    1.2 Kg              pH מעלה

    1 lt      מבטל ומוריד קצף

    2 Kg   pH מוריד


