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ATTIBASSI KÁVÉK

Az Attibassi 100 éves tapasztalatával és az évek során szerzett értékes 
tudásával, képes arra, hogy minden kávé-babból a rá jellemző legjobb 
tulajdonságot hozza a felszínre. Az Antibassi az optimális pörköléssel, két 
fontos tulajdonságot tartva szem előtt, emeli ki a kávé jellegzetes és telt 
aromáját.

Minőség 1918-tól

ESPRESSO 
ITALIANO

Ez a hagyományosan 1918-óta, a termelés kiválóságára törekvő hozzáállás 
különbözteti meg a Coind vállalatcsoportot, melyhez tartozik.

A Special Oro egy kiegyensúlyozott keverék, amely a brazíliai arabica babot – édes 
és intenzív ízzel – és a közép-amerikai és etiópiai Arabica babot ötvözi virágos és 
aromás jegyekkel. Kis mennyiségű Robusta is van benne, ami különösen testessé 
teszi. 1 kg-os és 500 g-os kiszerelésben kapható.

1 kg-os kiszerelésben kapható, 100%-os arabica keverék: a brazil és indiai bab 
tökéletes egyensúlyával, ügyesen ötvözi előbbi édes és intenzív ízét, utóbbi fűszerek 
és kakaó aromás illatát . Ez adja ennek a keveréknek jellegzetes telt testét, kerek és 
aromás ízét.

Sokéves tapasztalata a kávé iránti szenvedéllyel párosul.

Az alkalmazott csúcstechnológiák, amelyek folyamatos ellenőrzésével  
biztosítják a tökéletes pörkölést.

Att ibass i  
kávébabok

Kiváló 100% Arabica

Miscela 1918

Különleges Oro

Szemes kávék

4.

A Miscela 1918 eredete az Attibassi 100 éves tapasztalatán alapul.
Ez a keverék a hagyományos olasz kávé jegyeit hordozza.
A kávé maga a történelem egy csészébe.
Az összetéveszthetetlen aromájú. 
A Miscela 1918 1 kg-os kiszerelésben kapható.



Espresso Italiano Colombia fémdoboz

MADE IN ITALY

Espresso Italiano Miscela 1918

Espresso Italiano Miscela 1918 Filter Coffee

Őröl t  kávék

Gran Daca

Ez a keverék olyan emberek számára 
készült, akik inkább kerülik a koffeint, de 
nem áll szándékukban lemondani a 
minőségi kávé ízéről . Az 500 grammos 
formátumban kapható Gran Deca 
Arabica és Robusta babot kever , de 
kevesebb, mint 0,1% koffeintartalommal, 
miközben megőrzi a klasszikus 
eszpresszókávé minden aromáját.

Az Attibassi Colombia Ground Coffee azok számára készült, akik szeretnek a 
hagyományosabb módszert követve a kávékészítés rituáléjának szentelni magukat: 
egy már őrölt kávét használnak, amely lehetővé teszi, hogy megragadja az összes 
aromát, amelyet ez a keverék a bevezetés pillanatában felszabadít a moka 
fazékban. A keverék a 100%-os Arabica babok gondos kiválasz- tásának 
eredménye, amelyek exkluzív aromás profilt adnak. Az Attibassi Colombia őrölt 
kávét alumíniumdobozban, tömítéssel és műanyag fedéllel tárolják, hogy a termék 
a lehető legjobban megmaradjon.

Az exkluzív Attibassi Miscela 1918 a kávé ősi hagyományát képviseli a legjobb 
minőségű Arabica és Robusta keverékek tökéletes fúziójában. Az őrölt kávé 
hagyományos csomagolásába csomagolva egy bölcs kombináció, amely a 
legigényesebb ízeket is képes kielégíteni, egy erős egyéniségű kávészünethez.

Az Attibassi Miscela 1918 Filter Coffee egy kiegyensúlyozott kávé életet ad, amely 
megfelel az ilyen típusú termékek fogyasztóinak ízlésének. Intenzív aromájával, 
finom savával és könnyed testével a legjobb megoldás egy tipikus amerikai 
filterkávé kivonására. Az olaszországi amerikai kávét gyakran „vizezett kávénak” 
nevezik, vagy az eszpresszó rossz utánzatának. Valójában csak meg kell találni a 
megfelelő keveréket, egy porítást, amely nem bünteti, hanem javítja ennek a 
terméknek a tulajdonságait. Az Attibassi 1918-as Filter Coffee Blend-ének 
köszönhetően, egy kifinomult keveréknek, amely a kiválóságra törekszik, olyan 
amerikai kávét próbálhat ki, amely nem irigyelheti barátja eszpresszóját.

5.



A Nespresso® egy harmadik fél tulajdonában lévő bejegyzett védjegy, amely nem áll kapcsolatban az Attibassiv-al. 
Ez az információ kizárólag és kizárólag az Attibassi kapszulákat használni képes gépek azonosítására szolgál.

Reklámajándékok

Att ibass i -kompa t ib i l i s  
kapszu lák

KOLOMBIA

CLASSICO

ECCELSO

FORTE

a 100%-os arabicabab gondos kiválasztásából született Colombia 
keverék édes és aromás aromáját a nap bármely szakában adja, 
praktikus alumínium kapszulák formájának köszönhetően.

olyan kávé, amelyet a hagyományos Attibassi keverék jellemez, 
amely a klasszikus olasz eszpresszót idézi: Az Attibassi 
Classico alumínium Nespresso kompatibilis kapszulák a nap 
bármely szakában fogyaszthatók, ideális kávészünet a klasszikus 
kávé szerelmeseinek.

a kiválasztott 80% Arabica és 20% Robusta keverékek tökéletes 
egyensúlyában az Attibassi Eccelso a kávé szerelmeseinek ajánlott, 
azoknak, akik harmonikus és krémes aromát szeretnének találni a 
csészében.

Ez a kávé azoknak készül, akik koffeinmentes kávéra vágynak, de nem szívesen mondanak le a 
minőségről. Ez a keverék – az alkalmazott fajták gondos kiválasztásának köszönhetően – 
tartalmazza a klasszikus eszpresszókávé minden aromáját és ízét.

GRAN DECA

ATTIBASSI KAPSZULÁS 
KÁVÉK

erős egyéniség, ahogy az olasz neve is sugallja (a Forte jelentése: 
Erős), a fő jellemzője ennek a keveréknek, amely egyesíti a 
válogatott robusta babot kis százalékban arabica fajtával: az 
eredmény egy erős és krémes aroma.



Reklámajándékok
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BUSMAN TEÁK

Legyen akár tél vagy nyár, a tea minden évszakban tökéletes ital.
Számos kultúrában a teázás igazi társasági esemény. A kávéval ellentétben a teában lévő 
anyagok lassabban bontják ki hatásukat a szervezetre, így tovább is tartanak.  Jótékony 
hatással van szervezetünkre.
Télen szívesen fogyasztunk egy pohár finom, forró teát, mely nem csak a testet, hanem a 
lelket is átmelegíti.  Nyáron lehűtve igazi frissítő italnak számít. 

Teáink kb. 25 csésze ital elkészítéséhez elegendőek. Tegyünk egy csészébe 2 dl forró vizet, 1 
púpozott teáskanálnyi gyümölcsteát, fedjük be a csészét és hagyjuk ázni 5 percig. A kész italt 
szűrjük le és tetszés szerint ízesítsük. 
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BAMBALAN 
- sárgabarackos gyümölcstea keverék hibiszkusszal
A tea, mint frissítő ital a mindennapi társasági élet 
részévé vált, ezért a nap bármely szakában a teázás 
tökéletes alkalom arra, hogy összehozza a társaságot. A 
BamBalan kiváló íze elengedhetetlen egy jó ízű, önfeledt 
családi, baráti beszélgetéshez.
Összetevők: mazsola, szárított hibiszkuszvirág, szárított 
csipkehús, szárított almakocka, szárított narancshéj, 
aszalt sárgabarack kocka, szárított körömvirág szirom, 
aromakészítmény.

PERUI FÖLDICSERESZNYE 
– vadcseresznye ízű gyümölcstea keverék hibiszkusszal
A perui földicseresznye minden kortya frissíti a testet és 
a lelket. Élénkít, mely elengedhetetlen a reggeli 
ébredéshez, vagy egy délutáni frissítő teázáshoz. 
Összetevők: mazsola, szárított hibiszkuszvirág, fekete 
berkenye, szárított bodzabogyó, szárított rózsaszirom, 
aromakészítmény. 

MAFAI 
– trópusi gyümölcs ízű gyümölcstea keverék 
hibiszkusszal
Egy csésze tea frissítő, nyugtató és gyógyhatású is lehet. 
Ha a tökéletes harmóniát keresed a Mafai trópusi íze 
elhozza neked.  
Összetevők: mazsola, szárított hibiszkuszvirág, szárított 
csipkehús, szárított narancshéj, szárított almakocka, 
szárított körömvirág szirom, aromakészítmény. 

KÓ
ST

OLD MEG JEGES VÁLTOZATBAN
 IS!

ülön leges  t eá inkülön leges  t eá inkKK
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Brie
sampon
500 ml

Valery
folyékony 
szappan
500 ml

Vivien
tusfürdő
500 ml

Lynette
mosogatószer

1 l tusfürdő
1 l

James 
Black

Miranda

WC olaj
500 ml

Susan

vízkőoldó
500 ml

Alice
üvegtisztító

500 ml

Charlie
univerzális 

tisztító
500 ml

ÚJ ÚJ

AjándékainkAjándékaink

MY BEST FRIEND

Ezüstkolloid tartalmú 
higiénikus termékek

szatyor

kulacs

diffúzor

törölköző

toll

ÚJ



Gabrielle

11.

tusfürdő
1 l

Charlotte

textilöblítő 
ezüstkolloiddal

mosógél 
ezüstkolloiddal

Samantha

padlófelmosó 
ezüstkolloiddal

Osmo Brill
fényesítő öblítő és pohármosogató 
automata mosogatógéphez

Brill Self  RTU
koncentrált savas tisztítószer
öntisztítós sütőkhöz

Bill Ultra RTU
koncentrált lúgos tisztítószer hagyományos
és öntisztítós sütőkhöz

Oxy Formula
új generációs tisztítószer kemény felületek 
tisztításához aktív oxigénnel
1:100 - 1:500

Biultra Floor
ammónia bázisú felülettisztító
1:100 - 1:500

Waxy Max
viasz tartalmú önfényezős padlótisztító
1:200

C-Quantum Wash Gel
koncentrált aktív klór alapú fehérítő mosógél

Micro Active
folyékony kéztisztító mikrogyöngyökkel

Dialgi
algaölő

Memory Citrone
illatos felmosó
1:100 - 1:200

Apple Floor
felmosó zöld alma illattal
1:100 - 1:200

Öko Floor
neutrális felmosó
1:100

ÚJDONSÁGAINK

ÚJ



KONYHA

zsírtalanító és koromoldó 
koncentrátum 
1:10 , 1:100

Zep FS Formula 
10184

konyhai zsíroldó
tömény 

lefolyótisztító

Help Active 
Degreaser

tűzhely- és 
sütőtisztító

Zep Klean Four

Pipe Cleaner

Top Grade 
Powerstein

finom szemcsés 
súroló kristály

szilikon aerosol
Zep Erdisil

inoxtisztító és 
-ápoló

Zep Inox 
Cleaneráltalános 

aerosol

Zep 65

Zep Canazim Forte
biológiai zsír- és 

olajbontó, lefolyók és 
csatornák kezelésére 

1:100

NSF 
National Sanitation 

Foundation - 
élelmiszerbiztonsági 

tanúsítvány, mely a regisztrált 
termékek anyagait 

folyamatosan elemzi, 
ellenőrzi.

12.

EPA  
(US Environmental Protection 

Agency) 
amerikai szabvány USEPA- nak 

is nevezik, mely vegyi 
anyagokkal kapcsolatos 

szabályozásokat bocsát ki az 
emberi egészség védelme, a 

természeti erőforrások: föld víz, 
levegő megőrzésén keresztül. 

Esetünkben az EPA regisztrált 
fertőtlenítők az anyagok 

antimikrobiális 
tulajdonságait/megfelelőségét 

vizsgálja.

USDA 
United States Department of  

Agriculture - 
Amerikai Agrárminisztérium 

minősítése

kíméletes súrolószer 
vízlepergető hatással

Zep 7-11



MOSOGATÓSZEREK

fertőtlenítő hatású kézi 
mosogatószer

Active Sept
kézi mosogatószer 

1:10

Zep KDS Nr. 9
japán szilva illatú kézi 

mosogatószer 

Laube 500 Brillante Plusz 

mosogatógép 
öblítő

Help Kristály
mosogatógép 

kapszula

Kristálygél
mosogatógép só

Sókristály

ÚJ ÚJ ÚJ

pohármosogató

Top Grade 
Supercalk Glass-11

tányérmosogató

Top Grade Supercalk 
M-10

gépi öblítő

Top Grade Supercalk 
Rinse-12

Kézi mosogatásKézi mosogatás

Gépi mosogatásGépi mosogatás

13.
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HACCP

FS FORMULA 3685
NSF által jóváhagyott

A3-a minősítésű
„savas tisztítószer”
A4 –es minősítésű „
„padló és fal tisztító”

FS FORMULA 10184
(van „régi” USDA engedélye

– az USDA-ból átvitt
regisztráció

érvényes az NSF-nél)

FS CONCENTRATED
FOAMING ACID

(„régi” USDA engedéllyel
rendelkezik – az USDA-ból

átvitt regisztráció
érvényes az NSF-nél)

SAVAS TISZTÍTÓSZER: LÚGOS TISZTÍTÓSZEREK: SAVAS TISZTÍTÓSZER:

FS CIP CLEANER
NSF által jóváhagyott

A2-es minősítésű,
„gőz/gépi tisztítószerek”
FS CIP SINGLE PHASE

KDS 4
NSF által jóváhagyott

A1- es minősítésű
„általános tisztítószer”, és

A4 - es minősítésű „
„padló és fal tisztító”

LÚGOS TISZTÍTÓSZEREK:

FERTŐTLENÍTŐK

HACCP
FOOD SERVICE PRODUCTS (FS)
Food Service = általános élelmiszeripari besorolás, mely nem igényel hitelesítést

TISZTÍTÓSZEREK
NEM HABZÓ 

TISZTÍTÓSZEREK
(újracirkuláló tisztításhoz, helyi tisztításhoz)

FungicidBaktericid Virucid

HABZÓ TISZTÍTÓSZEREK
(berendezések külső tisztítására, külterek tisztítására)

TOP GRADE ALLSEPT FOAM 
Natúr és citrom illattal, tisztító és fertőtlenítő koncentrátum
Engedélyszám: JÜ-1404-1/2013
TOP GRADE DESIN Enyhe citrom illatú fertőtlenítő koncentrátum
Engedélyszám: JKF/624-1/2017
TOP GRADE KÉZFERTŐTLENÍTŐ FOLYÉKONY SZAPPAN
Engedélyszám: 34048-3/2021/JIF
TOP GRADE HYGIENE SOAP Kézfertőtlenítő gél
Engedélyszám: 25017-4/2017/KJFFO
ACTIVE SEPT Fertőtlenítős mosogatószer
Engedélyszám: : 32821-4/2020/JIF
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HACCP
FOOD GRADE PRODUCTS (FG) Élelmiszeripari engedéllyel rendelkező termékek

KENŐANYAGOK, AEROSOLOK
SANITARY SPRAY LUBRICANT (NSF által jóváhagyott H1-es minősítés – élelmiszerrel általános és 
véletlenszerű érintkezésre)
DLUB 2 (NSF által jóváhagyott H1-es minősítés – élelmiszerrel általános és véletlenszerű érintkezésre)

D LUB 2 BULK (NSF által jóváhagyott H1-es minősítés – élelmiszerrel általános és véletlenszerű érintkezésre)
PROLUBE ALIME BLANCHE (NSF által jóváhagyott H1-es minősítés – élelmiszerrel általános és 
véletlenszerű érintkezésre)
SILFOOD LIQUID (NSF által jóváhagyott H1-es minősítés – élelmiszerrel általános és véletlenszerű 
érintkezésre)

LUBRINOX (NSF által jóváhagyott H1-es minősítés – élelmiszerrel általános és véletlenszerű érintkezésre)

ZEP MINŐSÍTÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA:

NSF OSZTÁLY NSF TERMÉKEK

A1 
A2 
A3 
A4 
D1 
H1

H2
A8

C1
J1

FS Pro Chlor, KDS Nr. 4
FS CIP Cleaner
FS Formula 3685, Dee Lime
KDS Nr. 4
Debac, KDS Nr. 7
Sil Food, Alisolv, Zep 45 Food, D Lub FG,Zep 45 
Foodgrease, Sanitary Spray Lubricant, Alime 
Blanche, Erdisil New, Sil FDA, Alsil, Lubral 
Metalube, Coolfluid, Zeplon
FS Formula 10184

Zep 40
Netosol

ÁLTALÁNOS tisztítószerek                                                                                                                                                    
GŐZ/GÉPI tisztítószerek 
SAVAS tisztítószerek 
PADLÓ ÉS FAL tisztítók 
Öblítést igénylő antimikrobális szerek
ÁLTALÁNOS ÉS VÉLETLEN élelmiszerrel 
történő érintkezésre 

ZSÍRTALANÍTÓ termékek
KENŐANYAG, melyben nincs engedélyezve az 
élelmiszerekkel való érintkezés
NSF termékek
Nedvszívó/csúszásgátló szer

USDA
Big Orange, FS Concentrating Foaming Acid, FS Formula 10184, Odorstroyer, Super Penetrant, ZEP 2000, 
Zep 40 NEW, ZEP 45,
EPA 
REGISZTRÁLT FERTŐTLENÍTŐSZEREK - MELYEKET A ZEP 
EURÓPÁBAN FORGALMAZ, A KÖVETKEZŐK:
Zep Venture, Zep Tabs, ZepynamicA 15.



VÍZKEZELÉS
ÚJDONSÁGAINK

karbonátkeménység=vízkeménység 
Vízkeménységnek a vízben oldott ásványi anyagok mennyiségét nevezzük, melyet különféle módokon lehetséges 
meghatározni. A víz keménységét a benne oldott kalcium- és magnéziumsók mennyisége befolyásolja.
A változó keménységet (más nevén karbonátkeménység) a kalcium-hidrogén-karbonát (Ca(HCO3)

2), illetve a 
magnézium-hidrogén-karbonát (Mg(HCO3)

2) mennyisége okozza. 
Az állandó keménységet a szulfátok, kloridok okozzák (kénsavas és sósavas sók, mint kalcium-szulfát, kalcium-klorid, 
magnézium-szulfát stb.),  melyek hő hatására sem válnak ki. A két keménység együttesen adja meg a víz összkeménységét. 

A keménységet általában keménységi fokban adjuk meg. Magyarországon jellemzően a német keménységi fokot használják 
(jele nk° vagy °dH). 1 nk° keménységű az a víz, mely 10 mg/l kalcium-oxiddal (CaO) egyenértékű kalcium és 
magnéziumiont tartalmaz.

A karbonátkeménység.

A legszebb tisztaságot a nagyon lágy vizekkel tudjuk elérni.

Itt cseppmentes/foltmentes száradás mellett tisztább hatás érhető el! A kemény vizeket lágyítani kell!
Sok településen óriási probléma a víz keménysége. A kemény vízből gyorsan képződik vízkő, amit kezelni kell, mert 
esztétikai, később műszaki problémákhoz is vezet ez a képződött vízkő. 
Ha az otthonunkra gondolunk, van, aki sűrűn használ vízforralót, vagy éppen  kávéfőzőt! Ezeket az eszközöket 
rendszeresen át kell mosnunk könnyű savakkal (citromsavval, ecetsavval, almasavval – Acid 3 Apple, Acid 5, Natur A) akár 
átfőzve is vízkőteleníthetők.

A mosógépben többnyire elég a jó minőségű folyékony mosószer használata és havonta egyszeri „üres” átmosás 90°C-os 
kíméletes savas vízzel. Ide szintén a fent felsorolt termékek mindegyike alkalmazható… a koncentrátumokat 1 mosógépi 
mosás esetén 1:50-es maximális higításban (…de legalább 1 liter tömény anyagot adagolnék egy üres mosáshoz).
Hasznos lehet a különböző ioncserélő gyanták használata. Ezek az újabb mosogatógépekben már be vannak építve! A 
háztartási vízlágyítókban elterjedtebb megoldás, mely során a berendezés, vagy annak vegyszere a kalciumot és a 
magnéziumot nátriumra cseréli. Ez mosáshoz, vasaláshoz tökéletes, emberi fogyasztásra viszont nem ajánlott. Előnye, 
hogy ez a gyanta tömény konyhasóoldattal egyszerűen regenerálható.
Forralással a változó keménység csökkenthető.
Elterjedt a fordított ozmózis elvén működő (RO) szűrők használata is, amivel gyakorlatilag 0 keménységű vizet is 
készíthetünk.

A víz keménység szerinti osztályozása

0–4 
4–8 
8–18 
18–30 
30 felett 

nagyon lágy
lágy
közepesen kemény
kemény
nagyon kemény – erős a vízkőképződés! 

nk° keménység



ÚJDONSÁGAINK

Magic Box

Cseppmentes száradás

Magic 
Kristály

Mi az a pH?

A pH dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. Híg vizes 
oldatokban a pH egyenlő az oxóniumion-koncentráció tízes alapú logaritmusának ellentettjével. 
 
tiszta vízben és semleges kémhatású oldatokban:
• [H3O

+] = [OH−] = 10−7 mol/dm³
• pH = −lg10 = 7

Savak és lúgok híg vizes oldatában az egyensúly eltolódik, de a kétféle ion moláris koncentrációjának szorzata (Kvíz) állandó 
marad:
pH < 7  savas közegben megnő az oxóniumionok moláris koncentrációja:
- például egy erős savból készült 0,1 mol/dm³ koncentrációjú oldatban (25 °C-on):
[H3O

+] = 10−1 mol/dm³ [OH−] = 10−13 mol/dm³
pH = −lg[H3O+] = −lg10−1 = 1
tehát [H3O

+] > [OH−], vagyis [H3O
+] > 10−7 mol/dm³.

pH > 7 lúgos közegben lecsökken az oxóniumionok moláris koncentrációja:
- például egy erős lúgból készült 0,1 mol /dm³ koncentrációjú oldatban (25 °C-on):
[H3O

+] = 10−13 mol/dm³ [OH−] = 10−1 mol/dm³
pH = −lg[H3O

+] = −lg10−13 = 13
tehát [H3O

+] < [OH−], vagyis [H3O
+] < 10−7 mol/dm³.

Összefoglalva: A tiszta víz pH-értéke 7, ennél kisebb pH-érték savasságot, nagyobb pH-érték pedig lúgosságot jelez.
Ugyanilyen gondolatmenet szerint ki lehet számítani a pOH-t is. Ennek változása ellentétes a pH változásával.

Így megfejtettük, hogy míg a pH mérésekor az oxóniumionok moláris koncentrációjáról beszélünk, addig a vízkeménység 
mérésénél a karbonátokat vizsgáljuk (kalcium-hidrogén-karbonát, illetve a magnézium-hidrogén-karbonát)

SAVAS

PH SKÁLA

SEMLEGES

LÚGOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

nagyon lágy
lágy
közepesen kemény
kemény
nagyon kemény – erős a vízkőképződés! 

17.



VÍZKŐOLDÓK

18.

japán szilva illatú 
fürdőszobai tisztító

Laube Illusion 
Bathroom kétfázisú fürdőszobai 

tisztító

Laube Sani

kíméletes vízkőoldó 
1:50

Zep Dee Lime

Top Grade Extra
szaniter felmosó

kiváló rozsda-, vízkő-, és 
húgykőoldó koncentrátum 

1:10-1:50

erős vízkőoldó
1:10

Laube 500 Sani Hard

vízkő eltávolító és 
fugatisztító koncentrátum 

1:10 , 1:50

Zep Cemex

habzó vízkőoldó 
1:50

Zep FS Concentrated 
Foaming Acid

NH2

OH

2e- = H2+20H
-NH2

(VO2)NO3+5NO2

Susan

vízkőoldó
500 ml



19.

ezüstkolloidos 
fürdőszobai erős 

vízkőoldó

Top Grade Silver 
Hard

ezüstkolloidos 
folttisztító

Top Grade 
Silver Power 

ezüstkolloidos 
alma-citrom illatú 

biológiai vízkőoldó

Top Grade Silver 
Organic

ezüstkolloidos virágillatú, 
csúszásgátlós 
padlófelmosó

Top Grade 
Silver Stop

ezüstkolloidos 
narancs illatú kézi 

autósampon

Top Grade Silver 
Car Wash

ezüstkolloidos 
narancs illatú kézi 

mosogatószer

Top Grade Silver 
Brillante

ezüstkolloidos 
citrom illatú 

padozattisztító

Top Grade Silver 
Lemon

ezüstkolloidos japán 
szilva illatú 
üvegtisztító

Top Grade Silver 
Glass

ezüstkolloidos japán 
szilva illatú 

padozattisztító 

Top Grade Silver 
Illusion

Top Grade Silver 
Orange

ezüstkolloidos 
narancs illatú 

padozattisztító

EZÜSTKOLLOID
ÚJDONSÁGAINK

Laube 500 Sani Hard

Higiénikus 
tisztaság 

finom 
illatokkal!

Higiénikus 
tisztaság 

finom 
illatokkal!



MOSDÓ-SZANITER

20.

ipari hőtermelő lefolyótisztító
1l , 500 ml

Help Active Thermo,
Help Active Go

japán szilva illatú 
WC olaj

Laube Illusion

piszoár- és szaniter 
tisztító

Laube 500 Urin Oxy

erős penészfolt eltávolító 
folyadék

Laube 500 PKO 
Penészfolt eltávolító

Zep Natura Cuisine
bio tisztító- és 

dezodorálószer higéniai 
helységekhez 

1:100

Zep Natura Splash
biológiai tisztító- és 

dezodoráló tisztítószer, 
szagmentesítő hatással 

1:30 , 1:100

higiéniai WC és 
szanitertisztító

1:5

Zep Ring Master

ipari erősségű penészfolt 
eltávolító

Walter Penészfolt 
eltávolító folyadék

Zep Canazim Forte
biológiai zsír- és 

olajbontó, lefolyók és 
csatornák kezelésére 

1:100

Zep Bioflush PB
biológiai tisztítógömbök 

piszoárokhoz

Zep Super 
Royal Flush

piszoártisztító és 
illatosító

Pisoar Gel
piszoár tisztító mangó 

és alma illattal

Top Grade White Gel

erősen lúgos, szuper 
folttisztító mosószer

Top Grade O2 Liquid



21.

MOSÓGÉLEK

Pisoar Gel
VÁLASSZ

MINKET

magas minőségű 
mosógél színes 

textíliákhoz

Top Grade Color Gel

vasaláskönnyítő 
folyadék

Top Grade 
Fresh Garden

mosógépi 
folttisztító gél

Laube 500 Folt Gel

Top Grade Fresh 
Garden

magas minőségű 
mosógél fehér 

textíliákhoz

Top Grade White Gel

erősen lúgos, szuper 
folttisztító mosószer

Top Grade O2 Liquid

gyümölcs illatú 
öblítő

fehérítő hatású 
folttisztító por

Top Grade Cleaning 
Powder

ÚJ

C-Quantum Wash Gel
koncentrált aktív klór 

alapú fehérítő mosógél

Gabrielle
mosógél 

ezüstkolloiddal

Charlotte
textilöblítő 

ezüstkolloiddal

Laube 500 KloriZen 
mosógél

klórtartalmú erős fehérítő 
hatású, folttisztító mosógél



FELÜLETTISZTÍTÓK

22.

általános tisztító
Help Active Bravo

citrus-rose illatú 
bútorápoló

Laube Rosegold
japán szilva illatú 

bútorápoló

Laube 500 Sophie 
citrus illatú 
bútorápoló

Laube 500 Zamira

portaszító réteget 
képző általános 

tisztítószer 

Laube 500 
Antistatic Powerszilikonnal dúsított 

felületvédő- és 
tisztítószer

Zep Kleergard

kettős hatású 
tisztítóhab

Zep Venture

szilikon aerosol
Zep Erdisil

szilikonmentes 
tisztító és fényesítő

Zep Lusbril

monitortisztító
Zep Screen Clean

D-limonok oldatát 
tartalmazó 
tisztítóhab

Zep 65

ananász illatú tisztítószer 
koncentrátum minden 

felületre 
1:500

Zep Dose Easy D1 Help Active 
Super Viasz
méhviaszos 
bőrápoló

alkoholos általános 
tisztítószer

Top Grade Alco HL

Top Grade Allsept Foam

ÚJÚJÚJÚJ



23.

szilikonmentes 
tisztító és fényesítő

Laube Illusion Floor
japán szilva illatú 

padlófelmosó
1:100

Zep Polynet A

gépi és kézi felmosó 
minden típusú padozathoz 

1:10, 1:100

eper illatú 
tisztítószer 

1:300 

Zep Hyperodor

narancs illatú felmosó 
1:300

Top Grade Orange Floor

Laube 500 Stop

csúszásgátlós 
padlófelmosó

enyhe citrom illatú 
fertőtlenítő koncentrátum

1:10 , 1:50

Top Grade Desin

alkohol bázisú higiéniás 
felülettisztító

Top Grade Alco Hl Plus

tisztító és fertőtlenítő 
koncentrátum, natúr és 

citrom illattal 
1:100

Top Grade Allsept Foam

citrom illatú 
tisztítószer 

1:100 , 1:300

Zep Fresh Clean

PADOZATTISZTÍTÓK

NH2

H
N

2e- = H2+20H
-NH2

2H2O+O2+2H2O+4

(VO2)NO3+5NO2

Apple Floor

felmosó zöld alma illattal
1:100 - 1:200



FERTŐTLENÍTŐK

5 l-es folyékony kézhigiéniás 
szappan fertőtlenítő hatással

Top Grade Septosan

10l-es alkoholos általános 
tisztítószer

1:100

Top Grade
Alco HL

10l-es klór alapú higiéniás padozat- 
és felülettisztító

1:100

Top Grade
Hypoplus

750 ml-es és 10l-es tisztító és 
fertőtlenítő koncentrátum natúr és 

citrom illattal
1:100

Top Grade Allsept Foam
5l-es citrom illatú 

fertőtlenítő koncentrátum
1:50

Top Grade Desin

500 ml-es alkoholos 
kézfertőtlenítő

AlcodesplusTop Grade kézfertőtlenítő 
folékony szappan

ÚJ

alkohol bázisú kéztisztító
Alcogel

PADOZAT FERTŐTLENÍTŐK

KÉZFERTŐTLENÍTŐK

Engedélyszám: JÜ-1404-1/2013

Engedélyszám: 34048-3/2021/JIF

Engedélyszám: JKF/624-1/2017

24.

A LEGJOBB 

VÁLASZTÁS



1l-es és citrom illatú fertőtlenítő 
koncentrátum

1:50

Top Grade Desin Dialgi

500 ml-es alkoholos 
kézfertőtlenítő

Alcodesplus

FELÜLET FERTŐTLENÍTŐK

MOSÓGÉPBE HASZNÁLHATÓ FERTŐTLENÍTŐK

Laube 500 KloriZen mosógél
klórtartalmú erős fehérítő hatású, 

folttisztító mosógél

algaölő

C-Quantum Wash Gel
koncentrált aktív klór alapú 

fehérítő mosógél

fertőtlenítős mosogatószer

Active Sept

Engedélyszám: JKF/624-1/2017

Engedélyszám: : 32821-4/2020/JIF
erős penészfolt eltávolító 

folyadék

Laube 500 PKO 
Penészfolt eltávolító

Walter Penészfolt 
eltávolító folyadék

25.



TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK

26.

Promini 20P porszívó

Vödrös 
takarítókocsi

Dupla vödrös 
takarítókocsi

2 x 20 L vödörrel

professzionális kézi- és 
morzsaporszívó

Procart Jet 720S
Takarítókocsi

PX SB-02S
PX DB-04D

Procart Jet 736S
Takarítókocsi

Promini 50P porszívó
professzionális száraz 

porszívó

Többfunkciós tartó szárnyakkal

Fémhuzalos felmosó

Mop tartó fekete

ECO Chain Stitch felmosó

Láncszemes orvosi felmosó

Extra mikroszálas csiszoló 
felmosó

ECO mop tartó

PX CSM-01 - 40 cm
PX CSM-02 - 50 cm

PX MH-30 - 40 cm
PX MH-31- 50 cm

PX MH-33 - 50 cm

PX MH-40 - 40 cm
PX MH-41 - 50 cm

PX MMH-44 - 40 cm
PX MMH-45 - 50 cm

PX CSMM-07 - 40 cm
PX CSMM-08 - 50 cm

PX MAM-17 - 85 gr
PX MAM-18 - 110 gr

ÚJÚJ

Takarítás
professzionális 
eszközökkel

Takarítás
professzionális 
eszközökkel



27.

Procart Jet 736S
Takarítókocsi

Procycle 10, 11, 13 szemeteskuka

Figyelmeztető 
tábla

PX CW-64

SPIN felmosó készlet
14 L

Mikroszálas 
törlőkendő

Ablakmosó TBAR
35 cm

Rozsdamentes acél 
üveg lehúzó 
45 cm

Alumínium teleszkópos 
felmosó nyél
3 m és 4,5 m

Alumínium felmosó 
nyél- 140 cm

Összecsukható kefe 
és szemeteslapát

Nagy szemeteslapát 
seprűvel

PX MFC-84EG - zöld
PX MFC-82ER - pirosPX TCP-113 - 3 m

PX TCP-114 - 4,5 m

PX WWTB-99
PX WMC-103_104

PX GSE-108M

PX HN-58RD
PX HN-59BE

PX BD-68 PX SM-77PX BD-67

Általános hulladéktároló 
vegyes hulladékhoz
10 db 90 literes zsák

Papír hulladéktároló
10 db 90 literes zsák

Műanyag hulladéktároló
10 db 90 literes zsák



KAPSZULÁS TERMÉKEK

ÚJDONSÁGAINK Laube 500 ÖkoZen 
padozattiszító

felülettisztító
750 ml-es

szórófejes flakonhoz

vízben oldódó 
szageltávolító

750 ml-es
szórófejes flakonhoz

zsírtalanító
750 ml-es

szórófejes flakonhoz

kézi mosogató
500 ml-es
pumpás

szanitertisztító
500 ml-es
pumpás

padozattisztító
1000 ml-es

szórófejes flakonhoz vagy 
fél vödör vízhez

Laube 500 KloriZen 
felülettisztító

KLÓR BÁZISÚ TERMÉKEK

Takarítás megtakarítással!Takarítás megtakarítással!

28.

padozattisztító koncentrátum
zsírtalanító koncentrátum

felülettisztító koncentrátum
szanitertisztító koncentrátum
kézi mosogató koncentrátum

illatosító koncentrátum

BIOCAPS GC10

BIOCAPS KC50

BIOCAPS HD30

BIOCAPS AC60

BIOCAPS WC40

BIOCAPS FC20



ZEN TERMÉKEK

ALKOHOL BÁZISÚ TERMÉKEK
Laube 500 ÖkoZen 

ablaktisztító
üveg- és tükörtisztító 

koncentrátum

Laube 500 ÖkoZen 
padozattiszító
padozatfelmosó 
koncentrátum

vízben oldódó 
szageltávolító

750 ml-es
szórófejes flakonhoz

szanitertisztító
500 ml-es
pumpás

Laube 500 ÖkoZen 
Saniter tisztító

fürdőszobai erős vízkőoldó 
koncentrátum

Laube 500 KloriZen 
padozattisztító

klórtartalmú 
padozattisztító 
koncentrátum

Laube 500 KloriZen 
felülettisztító

KLÓR BÁZISÚ TERMÉKEK

klórtartalmú 
felülettisztító 
koncentrátum

Laube 500 KloriZen 
zsíroldó

klórtartalmú zsíroldó 
koncentrátum

Laube 500 KloriZen 
mosógél

klórtartalmú erős fehérítő 
hatású, folttisztító 

mosógél

Laube 500 ÖkoZen 
felülettisztító
felülettisztító 
koncentrátum

Takarítás megtakarítással!Takarítás megtakarítással!

29.

BIOCAPS AC60

BIOCAPS WC40

ZEN TERMÉKEK

ALKOHOL BÁZISÚ TERMÉKEK
Laube 500 ÖkoZen 

ablaktisztító
üveg- és tükörtisztító 

koncentrátum

Laube 500 ÖkoZen 
padozattiszító
padozatfelmosó 
koncentrátum

vízben oldódó 
szageltávolító

750 ml-es
szórófejes flakonhoz

szanitertisztító
500 ml-es
pumpás

Laube 500 ÖkoZen 
Saniter tisztító

fürdőszobai erős vízkőoldó 
koncentrátum

Laube 500 KloriZen 
padozattisztító

klórtartalmú 
padozattisztító 
koncentrátum

Laube 500 KloriZen 
felülettisztító

KLÓR BÁZISÚ TERMÉKEK

klórtartalmú 
felülettisztító 
koncentrátum

Laube 500 KloriZen 
zsíroldó

klórtartalmú zsíroldó 
koncentrátum

Laube 500 KloriZen 
mosógél

klórtartalmú erős fehérítő 
hatású, folttisztító 

mosógél

Laube 500 ÖkoZen 
felülettisztító
felülettisztító 
koncentrátum

Takarítás megtakarítással!Takarítás megtakarítással!

29.

BIOCAPS AC60

BIOCAPS WC40



ÜVEGTISZTÍTÓK

30.

üvegtisztító
Zep VUE RTU

Üveg lehúzók

narancs illatú kirakattisztító 
1:300

Laube Orange
üveg- és tükörtisztító

Laube 500 Super Glass
üvegtisztító koncentrátum 

1:100

Zep KDS 5

Zep 40
üvegtisztító hab

üveg- és tükörtisztító
Help Active Hella

Ragyogj 
velünk!



31.

LÉGKONDI TISZTÍTÁS

Zep Coilex
légkondicionáló tisztító 

1:3

Légkondi tisztítás a      -tól! 

Zep Foaming 
Coil Cleaner

légkondicionáló 
tisztító aerosol

Zep Ac Car
alkoholos 

légkondicionáló tisztító

Top Grade Canopy
lúgos habtisztítószer 

koncentrátum 
1:100

kettős hatású 
tisztítóhab

Zep Venture



LÉGTÉR ILLATOSÍTÁS

textilfrissítő

Help Active 
La Femme

textilfrissítő

Help Active 
Dolce Frutta

Zep Odorstroyer
biológiai szaglekötő, 

szageltávolító

Top Grade Bio Odor
higítható szaglekötő 

enzim

erdei gyümölcs, narancs-mandarin, 
alma illatú ,nagynyomású 

légtérillatosító aerosol
750 ml

Zep Zephyra Max
243 ml

Zep Super Mist XL illatosító

CHERRY
LEMONGRASS
SERENITY
FRESH
MINT
AMBRE
EMOTION
ORIENTAL
FRANCH
D ’ETE

TOVÁBBI ILLATOK:
illatmentes, ezüstkolloid 
tartalmú levegőtisztító

Top Grade Air 
Hygienic

 illatosítók 

NEW CAR
VANILLA

VANILLA
PAPAYA CLUB
FAITH PERFUMES

 Secret Cube 
 illatosítók 
Exellente

32.

Laube 500 Sophie 

ezüstkolloidos japán 
szilva illatú üvegtisztító



AROMA 
DIFFÚZOR

Illatgenerátor

Szerpentin 
illatgenerátor XXL 

Szerpentin 
illatgenerátor XL  

Japán szilva

Elite
Dream

Rosegold

Luxury

ILLATOK:

Zamira1500 m3

5000 m3

33.

japán szilva illatú 
bútorápoló

Laube 500 Sophie 

Laube Illusion Floor
japán szilva illatú 

padlófelmosó
1:100

japán szilva illatú 
fürdőszobai tisztító

Laube Illusion 
Bathroom

ezüstkolloidos japán 
szilva illatú üvegtisztító

Top Grade 
Silver Glass

ezüstkolloidos japán szilva 
illatú padozattisztító 

Top Grade 
Silver Illusion

japán szilva illatú kézi 
mosogatószer 

Laube 500 Brillante Plusz 
japán szilva illatú 

folyékony szappan

Laube Illusion Hand

Japánszilva parfümöt tratalmazó termékekJapánszilva parfümöt tratalmazó termékek



KÉZÁPOLÁS

34.

Vegyszer bekeverő

folyékony kézmosó

Help Active Friss 
Óceán

+

japán szilva illatú 
folyékony szappan

Laube Illusion Hand
csoki/narancs illatú 
kéztisztító folyadék

Top Grade Fitt-Hand

habszappan

Top Grade 
Kéztisztító habfolyékony 

kéztisztító szappan 
mikro-gyöngyökkel

Micro Active

cseresznye illatú 
kéztisztító

Top Grade 
Cherry Hand

fertőtlenítő kéztisztító 
folyékony szappan

Top Grade 
Hygiene Soap

narancsos 
kéztisztító paszta

Top Grade 
Hände Paste

meggy illatú 
szemcsés szappan

Zep Cherry Bomb

folyékony kézhigiéniás 
szappan 

Top Grade Septosan
kézvédő hab (240 adag)

Zep Protend

Adagoló

alkohol bázisú 
kéztisztító

AlcodesplusTop Grade 
kézfertőtlenítő 

folyékony szappan
alkohol bázisú 

kéztisztító

AlcogelÚJ
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ADAGOLÓK

ÚJDONSÁGAINK

ÚJ

Z hajtogatott 
papírtörlő adagoló

Z hajtogatott papírtörlő

JUMBO WC - papíradagoló

WC papír

ECO Z hajtogatott 
papírtörlő adagoló

Magic Box

Asztali 
szalvétaadagoló

Kézi folyadékos 
szappanadagoló

Kézi folyadékos 
szappanadagoló

PX LDP-19M - 500 ml
PX LDP-20M - 1000 ml

PX LDP-22M - 500 ml
PX LDP-23M - 1000 ml

PX TPD-51 
fehér

PX TPD-49 
kék

PX PTD-38MPX PTD-40M
PX PTD-39M

PX ND-53

Szenzoros 
kézfertőtlenítős 
szappanadagoló 

állvány

4X1 Dosator

Food II
Melegvizes vegyszer 

bekeverő

Vegyszer bekeverő

narancsos 
kéztisztító paszta

kézvédő hab (240 adag)

többször használható, több 
rétegű univerzális 1000 
lapos papírtörlő 350m

Top Grade Blue 1000

többször használható, több 
rétegű univerzális 800 lapos 
papírtörlő 350 m

Top Grade White 800

Ipari papírtartó 
állvány

Magic Kristály



DUGULÁSELHÁRÍTÁS

ÚJ

öntsünk legalább 0,5 liter Help Active Thermo-t 
a dugulásra

AZONNALI HATÁS, HA BAJ VAN!

A dugulások 90%-át szappan, zsír vagy olaj okozza.
Használd minden nap a PIPE CLEANER-t, 1-1 dl minden 

lefolyóba, összefolyóba!

A PIPE CLEANER    kiválóan 
használható üzemi konyhák 

zsírfogóiban, szaniter helységekben.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

DUGULÁS MEGELŐZÉS

1

2

3

Ne használja flexibilis csővezetékhez és más 
vegyszerekkel együtt!

vízzel öblítsük le
2-3 perc várakozás

ÚJDONSÁG

36.



A kellemetlen szag intenzításától függően öntsünk 10-60 percenként 1liter 
Cemex, Cemex Super-t vagy Top Grade Extra-t a piszoárba, wc-be. 
Ismételjük meg 5x, majd annyi vízzel öblítsük le, amennyi vízkőoldót 
öntöttünk bele.

PIPE CLEANER minden nap 1-1 dl, 
vagy havonta 3 liter/lefolyó és közben 
Canasim Forte vagy Sani Splash 
használata az újboli lerakódás ellen

öntsünk rá 1 liter tömény vagy 1:10-ben higítva 5 liter Allsept Foam-ot

baktériumokat használjuk a szagok ellen - Canasim Forte - felmosáshoz a 
Fresh Cleaner-t, illatosításhoz  használjuk a Laube Illusion vagy Zamira 
parfümolajat

Vizes blokkban, szaniter helyiségekben, üzemi konyhákban

vizes blokkokban, 
szaniter helyiségekben

baktériumok használata naponta, 
illatosításra Odorstoyer, Piszoár Gél alma 
és mangó illatú pisoar illatosító vagy 
Laube Illusion parfümolaj

üzemi konyhákban

CSŐVEZETÉKEK KARBANTARTÁSA

1

2
3

Nagytakarítás
1-4 hetente

Naponta

CSŐVEZETÉKEK SZAGMENTESÍTÉSE

3 folyamatos enzim, vagy baktérium 
használata, vagy illatos felmosás2hugykő / vízkőmentesítés

+
fertőtlenítés

folyamatos
PIPE 

CLEANER

SZAGELTÜNTETÉS
1

37.



AUTÓÁPOLÁS - KÜLSŐ

38.

illatosított aktív hab, erős 
zsíroldó

1:100 , 1:300

Top Grade Spa 
Fehér, Pink, Green tank-, keréktárcsa és 

alvázmosó koncentrátum
1:10 , 1:50

Top Grade Alutank

Zöld és rózsaszín 
színben is!

alumíniumtisztító 
koncentrátum

1:10 , 1:50

Zep Brite Stalume 27

koopolimeres 
autósampon

1:100

Zep New Plus Top Grade Canopy
lúgos habtisztítószer 

koncentrátum 
1:100

kézi autómosó 
sampon
1:300

Laube 500 Orange 
Activ Car Wash 

karosszéria polírozó 
készítmény

Zep Polish Eclat
gumifény

Top Grade R21

műanyag-, bőr-, és 
gumiápoló készítmény

1:10

Top Grade Plastic Care
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AUTÓÁPOLÁS - BELSŐ

műszerfal ápoló 
folyadék

kárpittisztító hab
Zep Assist

szőnyeg- és 
kárpittisztító 

1:10

Zep Exmo
folteltávolító 
szőnyegekről, 
szövetekről

Zep Oxyspray

Top Grade 
Neutral Gel
bőrtisztító

Zep Protect All

üveg- és tükörtisztító
Help Active Hella

textilfrissítő

Help Active 
La Femme

textilfrissítő

Help Active 
Dolce Frutta

Help Active 
Super Viasz
méhviaszos 
bőrápoló
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KERTI SZERSZÁMOK

450/60 mm, SK5, 27 mm
Cikkszám: 295203470

Metszővágó

340 mm
Cikkszám: 295406340

Kapa

215/60 mm, SK5, 21 mm
Cikkszám: 295215025

Metszőolló

400 mm
Cikkszám: 295406400

Gereblye

Me t szőo l lókMe t szőo l lók

i ske r t i  
sze r számok

i ske r t i  
sze r számok

210/50 mm SK5, 18 mm
Cikkszám: 295211188

Metszőolló

765/67 mm, SK 57 mm
Cikkszám: 295201765

Lombvágó

A kertem a hobbim!A kertem a hobbim!

560/230 mm
Cikkszám: 295303560

Sövényvágó

KK

40.



395/180 mm, 7 tpi
Cikkszám: 295500180

Összecsukható fűrész
520/350 mm, 13 tpi/ 8 tpi

Cikkszám: 295500350

Kerti asztalos fűrész – 2 pengével

700/610 mm 
Cikkszám: 2955002610 

Íjfűrész

FűrészekFűrészek

Játszva dolgozunk!Játszva dolgozunk!

765/67 mm, SK 57 mm
Cikkszám: 295201765

A kertem a hobbim!A kertem a hobbim!

41.



MATRICA-, GRAFFITI-, ÉS 
OLAJFOLT-ELTÁVOLÍTÁS

kíméletes graffiti 
eltávolító

Zep StripgelStrip Off
matricanyom 

eltávolító aerosol
metilénkloridmentes 
festékeltávolító spray

Zep Erase
oldó tisztítószer 

aerosol

Zep Big Orange

Víztaszító impregnálószer 
/ Kő- és felület ápoló

Zep Hydrobat 2000

Zep Natura Sol Canopy
ásványi olajfolt eltávolító

1:100
lúgos habtisztítószer

koncentrátum
1:10-1:100

olaj- és emulziófelszívó, 
tisztító granulátum

Zep Netosol

42.

G raf f i t i  é s  
Matr i ca
G raf f i t i  é s  
Matr i ca

O l a j fo l t  e l távo l í tásO l a j fo l t  e l távo l í tás



TÉLI TERMÉKEK

olaj- és emulziófelszívó, 
tisztító granulátum

500 ml

-40CO

10 l
-35CO

5 kg, 20kg

43.

zárjégoldó

Ice Melt
jégoldó
100 ml

hidegindító
400 ml

Top Grade De-Icer Top Grade Kaltstart Top Grade 
Jégoldó 

Snoneige
biztos szóróanyag  

jég feloldására
25 kg

Fagyálló 
hűtőfolyadék

Téli 
szélvédőmosó

G raf f i t i  é s  
Matr i ca
G raf f i t i  é s  
Matr i ca

Télen is segítünk! 
Keresd Üzletkötőnket! 



Egy csésze 
Olaszország!
Egy csésze 

Olaszország!

ATTIBASSI & YOU

Idei várható újdonságainkIdei várható újdonságaink
szörpök

szirupok

2330 Dunaharaszti Fűzfa u. 2.
Telefon: 06-24-514-965
Email: info@helpactive.hu
www.helpactive.hu
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