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ÚVOD

Kto sme?
Naša spoločnosť už viac ako 40 rokov vyrába špecializované vysokokvalitné čistiace, ochranné a skrášľovacie 
produkty pre celú domácnosť a dom. Tieto produkty poskytujeme pod značkou HG.

Naša spoločnosť, HG International B.V., je 100 % holandská spoločnosť s prevádzkami v mnohých krajinách. Ústredie 
sídli v meste Almere - mladom, dynamickom a rýchlo rastúcom meste v provincii Flevoland. Naša poloha nám 
poskytuje dostatočný priestor na realizáciu našich ambícií a cieľov. Napríklad náš závod vyrába viac ako 300 rôznych 
HG produktov, ktoré si nachádzajú cestu k miliónom spokojných zákazníkov vo viac ako 45 krajinách.
Každý z týchto produktov sa dôkladne vyvíja a testuje v našom vlastnom laboratóriu! Naše plne automatizované 
oddelenie spracovania, kde sa vyrábajú naše produkty, zaručuje konzistentnú kvalitu a optimálnu flexibilitu výroby, čo 
nám umožňuje rýchlo reagovať na vaše podnety a požiadavky. Dokonca aj naše fľaše sa vyrábajú u nás a inteligentný 
systém potrubí ich prepravuje priamo do plniacej haly, kde fľaše plní kompletne automatizovaný systém. Naši 
operátori tento proces len kontrolujú a monitorujú!
Po vyrobení sa produkty skladujú v našom sklade s rozlohou 9 000 m2, odkiaľ ich posielame k vám.

Každý deň sa na tomto procese podieľa s veľkým nadšením a odhodlaním viac ako 200 ľudí.

≠ International
Almere

≠ UK
Colchester

≠ Belgium
Sint-Martens-Latem

≠ Italy
Roma≠ Spain

Barcelona
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≠ pre spotrebiteľov a bezpečnosť
V spoločnosti HG je spotrebiteľ, teda váš klient, v centre záujmu. To sa odzrkadľuje v našom marketingovom koncepte 
a v zložení nášho portfólia, vo výrobe našich produktov a v našom zameraní na kvalitu a bezpečnosť tohto procesu.

Fľaše
Takmer všetky fľaše vyrába naše oddelenie spracovania plastov známe ako KVA, ktoré používa 21 ultramoderných 
vstrekovacích a vyfukovacích strojov. Všetky naše fľaše spĺňajú požiadavky značky kvality UN pre chemické produkty 
a sú plne automaticky kontrolované ohľadom hrúbky steny, rozmerov a obsahu počas procesu výroby. Fľaše, ktoré sa 
odchyľujú od normy, sa vyradia a recyklujú.

Vrchnáky a tesnenia
Vrchnáky našich fliaš sa vyrábajú v našich vlastných formách. Jednu z týchto foriem sme vyvinuli špeciálne na výrobu 
našich vrchnákov bezpečných pre deti. Keď zákonodarca stanoví, že istý produkt by mal mať vrchnák bezpečný pre 
deti, štandardne používame tieto vrchnáky.

To nedovolí malým deťom v prostredí domácnosti v nestráženom momente takúto fľašu otvoriť.

Všetky naše vrchnáky majú špeciálne tesnenie, ktoré fľaše uzatvára hermeticky, čo bráni únikom počas prepravy alebo 
v obchode.

Pokyny a štatutárne označenia
Keď píšeme inštrukcie, naše oddelenie technológie a výskumu má na zreteli čo najpohodlnejšiu a pre zákazníka čo 
najjednoduchšiu metódu aplikácie, a tiež osobnú bezpečnosť spotrebiteľa.

Navyše všetky naše známky zodpovedajú najnovším požiadavkám určeným zákonom v zmysle povinných symbolov a  
výstražných upozornení (H-vety a P-vety) a povinných deklarácií o zložkách.
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≠ premyslený koncept
HG – odborník v oblasti čistenia, ochrany a skrášľovania domácnosti a domu. Naše portfólio obsahuje približne 300 
vysokokvalitných produktov, ktoré vašim zákazníkom prinášajú riešenia, ktoré neponúka a ktorým sa nevyrovná žiadna 
iná značka. Všetky tieto produkty, ktoré pyšne označujeme za „riešiteľov problémov“, dávame do pozornosti vašim 
zákazníkom premysleným spôsobom.

Keď zaradíte do svojho portfólia produktov značku HG, zaradíte viac ako len produkt! Ponúkate zákazníkom kompletný 
koncept, ktorý tvoria štyri „stavebné piliere":
 • plán regálov a prezentácia obchodu HG
 • informačný systém regálov HG
 • webová stránka HG
 • časopisy HG distribuované do domácností.

Nikdy však nezabúdame na jednu vec – najatraktívnejšiu maržu pre vás! Veríme v partnerstvo a preto sme vypracovali 
situáciu, v ktorej všetci získavame hneď od začiatku. Výnosy z regálov HG sú preukázateľne jedny z najväčších v našej 
kategórii produktov.

≠ premyslený koncept
V súčasnosti je internet zásadným komunikačným nástrojom ohľadom značiek 
a produktov. Preto investujeme značný čas a peniaze do našej webovej 
stránky HG, www.HG.eu. Na tejto stránke každý spotrebiteľ nájde informácie 
o našej spoločnosti, portfóliu a 
riešeniach, ktoré naše produkty 
ponúkajú, zamerané na krajinu 
v ktorej žije.

Webová stránka HG je vhodná 
aj pre vreckové počítače 
(palmtop, PDA). To umožní 
vašim zákazníkom vyhľadať si 
informácie o našich produktoch, 
ich použití a účinku kedykoľvek 
a kdekoľvek.

www.        .eu

Rovnako ako pri našom informačnom systéme regálov, aj webová stránka HG prevedie vášho zákazníka od 
problému k správnemu produktu HG v 3 jednoduchých krokoch.

Ponúkame aj možnosť zaradenia vášho mena a adresy do zoznamu na našej stránke. To znamená, že zákazník, 
ktorý sa zaujíma o nákup riešiteľov problémov od spoločnosti HG , dokáže váš obchod nájsť rýchlo a jednoducho.

1. krok: 2. krok: 3. krok: Riešenie:
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ÚVOD
Plán regálov HG a prezentácia v predajni.
Pomocou najnovšieho softvéru na základe čísel predaja, mnohých rokov medzinárodných a domácich skúseností a 
prieskumu vášho trhu vyvíjame plán regálov, ktorý je najvhodnejší pre váš obchod a vašu cieľovú skupinu. Je teda 
vyrobený na mieru! Váš zákazník uvidí vaše kompletné portfólio HG naraz. Nazývame to aj ako „blok značky“.

Informačný systém regálov HG je pri týchto plánoch regálov voliteľný. Na získanie podrobnejších informácií, sa prosím 
obráťte na nášho obchodného zástupcu.

Okrem extrémne efektívneho plánu regálov HG neustále pracujeme na kompletnej prezentácii našej značky v 
predajni. Zaisťujeme najlepšiu možnú viditeľnosť HG v predajni a podporujeme, upevňujeme a zvyšujeme vieru vašich 
zákazníkov v to, že spoločnosť HG je odborníkom v oblasti čistenia, ochrany a skrášľovania domácnosti a domu. Máme 
jediný cieľ - umožniť vám dosiahnuť taký obrat a maržu, akú očakávate od celosvetovej značky ako je tá naša!

20
9 

cm

38,3 cm
109,2 cm
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Časopis ≠ distribuovaný do 
domácností
Extrémne významný pilier nášho konceptu HG!
V spolupráci s vami distribuujeme časopisy HG do domácností v distribučnej oblasti vášho obchodu. Vaši zákazníci 
sa tak môžu doma dočítať o známych problémoch čistenia, ochrany a skrášľovania a o „riešiteľoch problémov“ od 
spoločnosti HG, ktoré poskytujú to najlepšie riešenie. Každé vydanie časopisu HG sa zaoberá veľkou časťou portfólia, 
niekedy prispôsobenou ročnému obdobiu, v ktorom sa dané vydanie distribuuje. Samozrejme zabezpečíme, aby vaši 
zákazníci vedeli, kde môžu získať produkty HG, pretože vaše logo a adresa sú vytlačené na obale časopisu. Skrátka – 
zvyšujeme návštevnosť vášho obchodu!

6 7* Doporučená prodejní cena včetně DPH

≠ přípravek na 
důkladnou údržbu 
praček a myček na 
nádobí 
Zabraňuje znečištění obtížně 
dosažitelných částí stroje, takže se 
vyhnete drahým opravám. 

Vyvinut ve spolupráci se 
specializovanými opraváři bílé 
techniky.

*
2x 100 gramů

239,-

NOVINKA!

KUCHYNĚ

≠ intenzivní 
čistič varné 
desky
Na připečený tuk nebo 
mastné nečistoty z vaření 
použijte HG intenzivní 
čistič varné desky. Velmi 
silný, a přesto bezpečný 
pro varnou desku! 
Zanechává na povrchu 
lesklou vrstvu odpuzující 
špínu.

VARNÁ DESKA JAKO NOVÁ!

*
250 ml

139,-

≠   
každodenní  
čistič varné 
desky
Mastnoty a nečistoty 
z vaření denně 
odstraníte s přípravkem 
HG každodenní čistič 
varné desky. Nastříkejte, 
vytřete utěrkou a je 
hotovo!

KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY?

*
500 ml

100,-

≠ politura na 
kovy
Unikátní formule 3 v 1 
přípravku HG politura na 
kovy čistí, leští a chrání. 
Má lešticí účinek, takže 
odstraňuje usazeniny 
vzniklé oxidací nebo 
ušpiněním a obnovuje 
lesk.

PÁNVE BEZ LESKU?

*
250 ml

139,-

≠ rychlý čistič 
pro nerezové 
povrchy
Účinný čisticí prostředek 
pro rychlé, jednoduché 
a celkové odstranění 
mastnot, špíny a otisků 
prstů na nerezových, 
chromových a hliníkových 
plochách, nezanechávající 
na povrchu nežádoucí 
šmouhy. Přípravek 
současně vytváří na 
povrchu neviditelnou 
ochrannou vrstvu, takže 
čištění je po dalším 
ušpinění ještě jednodušší.

VYČISTĚTE NEREZOVÉ POVRCHY RYCHLE  
A BEZE ŠMOUH!

*
300 ml

179,-

≠ rychlý lesk 
pro nerezový 
kov
V mnoha moderních 
kuchyních se používá 
nerezová ocel. S 
přípravkem HG rychlý 
lesk pro nerezový kov 
není naleštění povrchu a 
jeho udržování žádným 
problémem: naneste 
trochu produktu na hadřík, 
lehce přeleštěte povrch a 
výsledkem bude perfektní 
lesk beze šmouh. Velmi 
úsporný při použití.

DOPŘEJTE LESK NEREZOVÝM 
POVRCHŮM!

*
125 ml

149,-

NOVINKA! ≠ přípravek 
proti zápachu v 
myčce
Voda v myčce na nádobí 
může být cítit málo svěže 
nebo dokonce páchnout. 
Příčinou tohoto jevu je 
povlak tvořený tukem, 
zbytky potravy a mýdla 
v odváděcím potrubí, na 
filtru a gumových částech. 
HG přípravek proti 
zápachu v myčce toto 
znečištění účinně odstraní 
a zajistí tak na dlouhou 
dobu krásně svěže vonící 
vodu v myčce. Použití 
tohoto výrobku kromě 
toho podporuje hygienu 
a docílíte jím větší čistoty 
nádobí.

VŽDY ČISTÁ A SVĚŽE VONÍCÍ VODA V 
MYČCE NA NÁDOBÍ!

*
500 gramů

159,-

NOVINKA!

≠ čistič na 
trouby a grily
Trouba, gril nebo bar-
becue se mohou velmi 
silně znečistit, zčernat  a 
zamastit, ale po vyčištění 
prostředkem HG čistič 
na trouby a grily budou 
jejich povrchy opět zářit 
čistotou, bez drhnutí nebo 
škrábání.

Doporučeno prodejcem 
ATAG!

ČIŠTĚNÍ TROUBY, GRILU A BARBECUE?

*
500 ml

169,-

≠ odstraňovač 
mastnoty
Váš plynový sporák a 
digestoř se denně zanáší 
mastnotami! Díky obsahu 
silných čisticích složek 
přípravku HG odstraňovač 
mastnoty se tuk a jiné 
usazené mastnoty z vaření 
odstraňují velmi snadno. 
Po ukončení vaření 
plochy nastříkejte, setřete 
hadříkem a je hotovo! 

DENNĚ MASTNÉ USAZENINY!

*
500 ml

119,-

≠ rychlo
odstraňovač 
vodního kamene
... a slyšíte stále hlasitěji 
bublání vody a káva 
ztrácí na chuti, pak se 
ucpalo potrubí kávovaru 
vodním kamenem. Jedno 
ošetření přípravkem 
HG rychloodstraňovač 
vodního kamene a váš 
kávovar pracuje zase 
jako nový! Přípravek je 
vhodný i pro odstraňování 
vodního kamene z varných 
konvic a praček.

PŘÍPRAVA KÁVY SE ZPOMALUJE?

*
500 ml

159,-

≠ odstraňovač 
vodního kamene 
pro espresso 
přístroje a 
kávovary
HG odstraňovač vodního 
kamene pro espresso a 
kávovary pro presovače 
a kávovary na přípravu 
espresa je na bázi kyseliny 
citronové, a je proto 
bezpečný pro všechny 
části přístroje. Pravidelné 
používání přípravku  
HG odstraňovač vodního 
kamene pro espresso 
a kávovary prodlužuje 
životnost vašeho přístroje.

DLOUHOLETÉ POTĚŠENÍ Z VAŠEHO 
ESPRESSO PŘÍSTROJE!

*
500 ml

109,-

Brání opotřebení a šetří 
zbytečné náklady!

15,- Kč 
 SLEVA S kuponem na zadní straně

15,- Kč 
 SLEVA S kuponem na zadní straně

Čistí, chrání & zkrášluje WWW.≠.EU

LÉTO

NOVINKA! 
nyní rovněž s 

UNIKÁTNÍPĚNOVOUKONZISTENCÍ  

SNADNÝ ZPŮSOB  

JAK  ODSTRANIT A 

ZABRÁNIT VZNIKU  

PLÍSNÍ NA SPÁRÁCH  

MEZI DLAŽDICEMI.

STR. 5

HG PŘÍPRAVEK NA
DŮKLADNOU ÚDRŽBU

PRAČEK A MYČEK NA

NÁDOBÍ!STR. 6 TRÁPÍ VÁS PLÍSNĚ?NOVINKA!

ZABRAŇTE OPOTŘEBENÍ A

NÁKLADŮM NAVÍC!

Používejte biocidy bezpečným 

způsobem. Před použitím si vždy 

přečtěte označení a informace o 

přípravku.

VAŠE LOGO ZDE

VAŠE 
LOGO ZDE
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Informačný systém regálov HG
S dotykovou obrazovkou
Informačný systém HG je jedinečný interaktívny systém, ktorý vašim zákazníkom poskytuje rýchle a jednoduché 
informácie o tom produkte HG, ktorý je najvhodnejším riešením ich problému s čistením.

Vstup USB

Zákazníkovi pomôžeme prejsť od problému k jeho riešeniu v 3 jednoduchých krokoch. Ak by však vaši zákazníci 
potrebovali informácie o špecifickom produkte HG, môžu použiť praktický skener čiarového kódu a spustiť informačný 
film o danom produkte. Ponúkame však viac.... 

Informačný systém HG je tiež ideálnym referenčným miestom pre vašich zamestnancov a v predajni funguje takmer 
ako ďalší zamestnanec. Zamestnanec, ktorý nie je nikdy chorý, nepotrebuje žiadne dovolenky a ktorý je vždy pripravený 
spolupracovať s vašimi zákazníkmi. 

Toto zariadenie je vybavené špeciálnym senzorom pohybu, čo znamená, 
že začína prehrávať z takzvaného „pohotovostného stavu“ vo chvíli, keď 
sa priblížia vaši zákazníci. Priťahuje to pozornosť aj na špeciálne reklamné 
správy, ktoré môžu pridávať zástupcovia spoločnosti HG. Tí môžu z pamäte 
informačného systému regálov získavať aj štatistické informácie o správaní 
vašich zákazníkov a ich vyhľadávacích zvyklostiach. To sú informácie, ktoré 
vám umožnia ešte lepšie reagovať na potreby vašich zákazníkov. Ďalej 
môže informačný systém regálov HG v prípade záujmu uviesť, kde sa v 
regáli nachádza zvolený produkt. Zariadenie pracuje na základe plánu 
regálov zvoleného pre príslušnú predajňu. Podmienky si, prosím, overte u 
nášho obchodného zástupcu.
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≠ efektívna komunikácia a 
prezentácia v predajni
Samozrejme maximálne podporujeme váš predaj „riešiteľov problémov“ od spoločnosti HG – nielenže vyvíjame 
predtým spomínané časopisy HG distribuované do domácností a informačný systém regálov HG, ale vieme poskytnúť 
aj rôzne materiály na úpravu vašich regálov, na tematickú prezentáciu produktov HG a na reklamnú podporu vášho 
predaja!

Materiál regálov a označenia regálov
Dobre vyzerajúce regály zvyšujú predaj! Špeciálne materiály regálov HG, vrátane našich regálových štítkov, využívajú 
širokú škálu farieb na to, aby bolo možné naše portfólia produktov ľahko rozlíšiť. Každý produkt má v regáli svoje 
pevné miesto v súlade so špeciálne vytvoreným plánom regálov. To znamená, že regál zostáva uprataný a čistý – pre 
vás aj vašich zákazníkov! Naše jedinečné oddeľovacie pásy isto pomôžu; zaisťujú, aby fľaše v regáli stáli v zvislej 
polohe. Naše pásky na regáloch udržujú štítky regálov pekne na mieste.

Označenie informačného systému regálov
Extrémne účinná komunikácia nad vaším regálom „HG čistí, chráni a skrášľuje“

Podpora predaja na baleniach tovaru
Dovoľte „riešiteľom problémov HG“ vo svojej predajni vyznieť. 
Extrémne vhodné na predstavenie nových produktov a/alebo 
sezónnych produktov.

Príklady úspešnej reklamy 
spoločnosti HG v rôznych 
krajinách.

Máte ešte nejaké iné požiadavky? 
Spoločne s vami chceme nájsť 
riešenia vašich špecifických 
požiadaviek alebo problémov, 
veď za „riešiteľov problémov“ sa 
neoznačujeme len tak.

Tematická prezentácia HG v 
predajni
Špecializovaní „riešitelia problémov od spoločnosti HG“ 
sú mimoriadne vhodní na tematickú prezentáciu vo vašej 
predajni. Inými slovami – v blízkosti produktu, ktorému je 
venovaná alebo na mieste, ktoré podporuje impulzívny 
nákup, čo poskytuje stimul k zvyšovaniu vášho obratu. 
Vypracovali sme portfólio materiálov na tento účel; 

 • Predajné a reklamné stojany.
 •  Naklonené regálové stojany a držiaky na 

fľaše pre prezentáciu mimo regál.
 • Stojany pri pokladniach a na podlahe.
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NOVINKY!

Pri každom praní sa znovu znečistia dôležité, často neviditeľné 
súčasti práčky a umývačky riadu vodným kameňom, zvyškami mydla, 
mastnotou a nečistotami. Preto dochádza k poruchám ako je dlhšie 
trvanie umývacieho programu, nedostatočné odčerpanie vody 
alebo nedostatočné vypranie bielizne. Z toho dôvodu profesionálni 
opravári vždy po oprave kompletne vyčistia práčku či umývačku 
riadu. Môžete to spraviť aj vy, keď každý štvrťrok 
jednoducho vyčistíte práčku a umývačku pomocou 
HG prípravku na údržbu práčok a umývačiek 
riadu. Zabránite tak znečisteniu či upchatiu ťažko 
dostupných komponentov. Tesnenia zostanú 
elastické a odolné voči vode, čím sa predíde 
presakovaniu a prípadným skratom. Vystačí na 4 
použitia v prípade umývačky riadu alebo 2 použitia 
v prípade práčky.

HG248020127

Umývačky môžu voňať menej 
sviežo, či dokonca zapáchať. 
Príčinou sú zvyšky mastnoty, jedál a 
mydla v kanalizačných potrubiach, 
filtroch a tesneniach. HG prípravok 
proti zápachu v umývačke riadu 
efektívne odstráni tieto nečistoty a 
tak zabezpečí, aby umývačka dlho 
nádherne sviežo voňala. Používanie 
tohto prípravku navyše zaistí hygienu 
a čistejší riad.

HG636050127

Výrobok s jednoduchým použitím 
na čistenie a údržbu anilínovej 
a glazúrovanej kože. Čistí a 
vyživuje pri jednom ošetrení, 
čo znamená, že koža zostáva aj 
pri pravidelnom používaní vo 
výbornom stave. Rýchly a úplne 
bezpečný.

HG625030127

Jedinečná penová receptúra s menej 
prenikavou vôňou umožňuje ešte 
presnejšie nastriekanie na pleseň a menšie 
ošpliechanie okolia. Pena má tiež lepšiu 
priľnavosť, čo znamená, že pôsobí dlhšie.

Menšie riziko ošpliechania okolia, menej 
prenikavá vôňa a ešte väčšia účinnosť.

HG632050127

Efektívne predbežné 
ošetrenie 
textílií pred 
odstránením 
škvŕn od potu 
a dezodorantu. 
Vhodný na 
biele aj farebné 
textílie.

HG634025127

≠ PRÍPRAVOK NA ÚDRŽBU 
PRÁČOK A UMÝVAČIEK RIADU

≠ PRÍPRAVOK PROTI 
ZÁPACHU V UMÝVAČKE RIADU

≠ VODOTESNÁ IMPREGNÁCIA NA 
SLNEČNÍKY, KRYCIE PLACHTY A STANY

≠ SPREJ NA KOŽU

≠ ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN OD POTU A 
DEZODORANTOV≠ BALZAM NA KOŽU≠ PENOVÝ ODSTRAŇOVAČ PLESNE 

≠ PRÍPRAVOK NA ČISTENIE SLNEČNÍKOV, 
OCHRANNÝCH PLACHIET A STANOV

Vždy čistá 
a sviežo 
voňajúca 

umývačka!
Jednoduché 

čistenie a výživa!

Pridaný lanolín a 
prírodný včelí vosk 
dodávajú prípravku 
HG Balzam na kožu 
intenzívne vyživujúce 
vlastnosti. Pravidelným 
používaním tohto 
výrobku udržíte kožu 
ohybnú a pevnú. 
Nanáša sa mimoriadne 
jednoducho a 
ošetrený nábytok 
môžete okamžite 
používať.

HG524025127

S pomocou HG prí-
pravok na čistenie sl-
nečníkov, ochranných 
plachiet a stanov 
jednoducho a rýchlo 
osviežite vzhľad sl-
nečníkov, markíz, sta-
nových terás, stanov, 
plážových slnečníkov, 
plátených (krycích) 
plachiet, pavilónov 
a party stanov. Stačí 
nastriekať, vykefovať 
a opláchnuť. 

HG615050127

Pomocou HG vodo-
tesná impregnácia 
na slnečníky, krycie 
plachty a stany zabez-
pečíte jednoducho 
a rýchlo (opätovnú) 
vodeodolnú impreg-
náciu pre slnečníky, 
markízy, stanové 
terasy, stany, plátené 
(krycie) plachty, ale 
aj pavilóny a party 
stany. Povrch stačí len 
nastriekať! 

HG622050127



Podlahy
Dlažba, Prírodný kameň, Podlahy z umelých materiálov, Koberce 

a poťahy, Plávajúca podlaha, Drevené podlahy & Laminát.
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DLAŽBA

≠ užívateľská matica na podlahy z 
dlaždíc

Údržba Pórovité dlaždice Nepórovité dlaždice Dlaždice s (vysokým) 
leskom

ODSTRÁNENIE NÁNOSU / 
ZVYŠKOV CEMENTU

HG V11
HG V12

HG V11
HG V12 HG V11

NANESENIE ZÁKLADNEJ 
OCHRANY (IMPREGNÁCIE) 

/ NA ELIMINÁCIU 
PÓROVITOSTI

HG V13 - -

ZABRÁNENIE 
VNIKNUTIU NEČISTÔT A 

OPOTREBOVANIU POVRCHU
HG V14 HG V14 -

NEVIDITEĽNÁ OCHRANA 
PRED VNIKNUTÍM NEČISTÔT 

A VZNIKOM ŠKVŔN
HG V15 HG 14 -

PRAVIDELNÉ ČISTENIE HG V17 HG V16
HG V17 -

INTENZÍVNE ČISTENIE, 
ODSTRÁNENIE OCHRANNEJ 

VRSTVY, PREDPRÍPRAVA 
PRED NANESENÍM 

OCHRANNEJ VRSTVY

HG V20 HG V20 HG V20

ODSTRÁNENIE OLEJOVÝCH 
A MASTNÝCH ŠKVŔN

HG V21
HG V42 HG V21 HG V21

výrobek 11 výrobek 12 výrobek 13 výrobek 14 výrobek 16 výrobek 17 výrobek 20 výrobek 21

•  Mimoriadne účinný 
odstraňovač mastnoty a 
nečistôt

•  Na obkladačky, dlaždice 
a všetky typy prírodného 
kameňa

•  Takisto odstraňuje všetky typy 
ochranných vrstiev

• Vhodný na používanie 
zariadení na umývanie podláh
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DLAŽBA

≠ odstraňovač škvŕn

• Odstraňuje tukové a olejové škvrny 
•  Vhodný na obkladačky, dlaždice, 

prírodný kameň, betón a cement
• Takisto odstraňuje staré ochranné vrstvy

Olejové či mastné škvrny?
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DLAŽBA

≠ Čistí, chráni & skrášľuje  28 29

(HG výrobok 16). Pravidelné 
čistenie dláždenej podlahy 
môže byť vďaka HG čističu 
na dlažbu jednoduché, 
rýchle a lacné. Tento 
prostriedok na 
umývanie so 
sviežou vôňou nie 
je totiž len účinný, 
ale aj veľmi 
koncentrovaný, 
takže 1 liter 
HG čističa na 
dlažbu vystačí až 
na 40 umytí.

HG184100127

(HG výrobok 20) je 
profesionálny, extrémne silný 
čistič na odstraňovanie skutočne 
problematických 
znečistení alebo 
(starých) vrstiev 
vosku, laku a 
iných ochranných 
vrstiev z dlaždíc, 
obkladačiek a 
všetkých druhov 
prírodného 
kameňa. 1 liter 
vystačí na 
35 – 70 m².

HG435100127

(HG výrobok 17) je to 
koncentrovaný prostriedok na 
umývanie a pravidelné čistenie 
s príjemne sviežou vôňou a 
obnovou lesku pórovitých 
ako aj nepórovitých 
podlahových dlaždíc, 
obkladačiek  a 
nevápencového 
prírodného kameňa. 
Tento produkt 
zároveň zvýrazňuje 
farbu a štruktúru 
dlaždíc. 1 liter vystačí 
až na 20 umytí.

HG115100127

(HG výrobok 12). Odstraňuje 
odolné zvyšky cementu, malty 
a škvŕn od vody z pórovitých a 
nepórovitých keramických 
dlaždíc, obkladačiek a 
nevápencového 
prírodného 
kameňa, napríklad 
nórskej bridlice, 
žuly či kremenca.

HG171100127

(HG výrobok 14). Pomocou HG 
ochranného filmu s hodvábnym 
leskom nanesiete jednoducho veľmi 
tenký, ale mimoriadne silný ochranný 
film s jemným leskom na dlaždice, 
obkladačky či bridlicu. Účinne chráni 
pred (mastnými) fľakmi, znečistením, 
škrabancami a opotrebením. Zároveň 
zvýrazní farbu a štruktúru materiálu a 
má aj protišmykový efekt.

HG110100127

(HG výrobok 13) je určený na 
základné ošetrenie (nových) 
neglazovaných dlaždíc alebo 
obkladačiek. Tento 
jedinečný výrobok zastaví 
účinok nasávania a 
pomáha tak zabrániť 
prieniku nečistoty a 
(mastných) fľakov 
bez porušenia 
pôvodného 
charakteru dlaždice 
alebo podlahy. 
Dá sa používať v 
interiéri aj exteriéri.

HG391100127

≠ ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN

≠ ČISTIČ NA DLAŽBU

≠ EXTRÉMNE INTENZÍVNY 
ČISTIČ

≠ ČISTIČ NA DLAŽBU S LESKOM

≠ ODSTRAŇOVAČ 
ZVYŠKOV CEMENTU

Vrstva cementu po dláždení?

Keď vás farba špár 
začne nudiť, alebo ich už 
nemôžete vyčistiť, môžete 
im vrátiť ich pôvodnú 
farbu alebo im dať 
farbu úplne inú. 
Pomocou HG Farba 
na špáry vám to 
pôjde jednoducho 
a obkladačky získajú 
celkom nový vzhľad.

HG240030127 

Zabráni, aby sa špáry 
zašpinili od mastnoty a 
nečistôt, ako sú zvyšky 
mydla, vodný kameň či 
pleseň, pretože tento 
prostriedok im dodá 
absolútnu odolnosť 
voči vode, oleju, 
mastnote a 
nečistotám. Nanáša sa 
veľmi jednoducho!

HG244025127

Špáry v kúpeľni, na podlahe 
v kuchyni či špáry 
medzi obkladačkami 
za kuchynskou linkou 
dostanú často 
poriadne zabrať. Ak 
ich už nedokážete 
poriadne vyčistiť, 
znamená to, že 
nastal čas na 
HG čistič špár. 
Je účinný, pritom 
však bezpečný pre 
špáry aj dlaždice.

HG591050127
HG135050127 

(HG výrobok 21). Odstráni 
olejové a mastné škvrny 
z obkladačiek, betónu, 
prírodného kameňa 
alebo dlaždíc. Zároveň 
je mimoriadne vhodný aj 
na odstránenie zvyškov 
starých epoxidových 
špárovacích hmôt.

HG166050127

≠ IMPREGNAČNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK

≠ FARBA NA ŠPÁRY

≠ SUPER OCHRANA ŠPÁR 
OBKLADOV & DLAŽBY

≠ PREVENCIA ŠKVŔN≠ OCHRANNÝ FILM S 
HODVÁBNYM LESKOM ≠ ČISTIČ ŠPÁR

≠ odstraňovač cementových 
povlakov 
(HG výrobok 11) Odstraňuje vrstvy 
cementu po začistení špár zo všetkých 
druhov keramických obkladačiek, 
dlaždíc a nevápencových druhov 
prírodného kameňa. Je pre špáry 
nielen bezpečný, ale dokonca ich 
vytvrdí!

Je vhodný aj na odstraňovanie škvŕn 
od hrdze.

HG101100127

(HG výrobok 15). Chráni pred fľakmi 
a prenikaním nečistôt, vďaka čomu 
stačí na dosiahnutie žiarivo čistej 
podlahy jednoduché umytie. Ideálny 
na pórovité a nepórovité 
keramické dláždené 
podlahy a podlahy 
z prírodného 
kameňa. Produkt sa 
jednoducho nanáša 
pomocou štetca 
alebo valčeka a 
nezanecháva šmuhy 
ani zápach. 1 liter 
vystačí až na 100 m².

HG447100127
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• Obnovuje vyblednuté časti
•  Odstraňuje škvrny napríklad od kávy, čaju, 

vína a kolových nealkoholických nápojov
•  Vhodný na mramor a iné druhy 

vápencového prírodného kameňa

≠ užívateľská matica na podlahy z 
prírodných kameňov

výrobek 33 výrobek 35výrobek 31 výrobek 37 výrobek 40 výrobek 41 výrobek 42

Údržba

Mramor, tesaný kameň/modrá 
skalica a ostatné 

prírodné kamene, ktoré nie sú 
odolné voči  kyselinám

Kamenina a ďalšie prírodné 
kamene odolné voči kyselinám

ODSTRÁNENIE NÁNOSU CEMENTU HG V31 HG V11

OCHRANA/IMPREGNÁCIA PRED 
 VNIKNUTÍM NEČISTÔT A VZNIKOM ŠKVŔN - -

OCHRANA/IMPREGNÁCIA PRED 
 VNIKNUTÍM NEČISTÔT A VZNIKOM ŠKVŔN, 

ŠPECIÁLNE PRE KÚPEĽNE
HG V35 HG V35

OCHRANA POVRCHU PRED OPOTREBOVA-
NÍM A NARUŠENÍM VRCHNEJ VRSTVY HG V33 HG V33

NEVIDITEĽNÁ OCHRANA PRED VNIKNUTÍM 
NEČISTÔT A VZNIKOM ŠKVŔN HG V15 HG V15

PRAVIDELNÉ ČISTENIE HG V37 HG V37

INTENZÍVNE ČISTENIE, ODSTRÁNENIE 
OCHRANNEJ VRSTVY, PREDPRÍPRAVA PRED 

NANESENÍM OCHRANNEJ VRSTVY

HG V20
HG V40

HG V20
HG V40

OPRAVA ŠKVŔN VZNIKNUTÝCH NALEPTA-
NÍM/OCHRANA PRED POŠKODENÍM VRCH-

NEJ VRSTVY VÁPENATÝCH PRÍRODNÝCH 
KAMEŇOV

- -

ODSTRÁNENIE OLEJOVÝCH A MASTNÝCH 
ŠKVŔN

HG V21
HG V42 HG V21

ODSTRÁNENIE FAREBNÝCH ŠKVŔN HG V41 HG V41

ZINTENZÍVNENIE FARBY A OCHRANA -   
VONKAJŠIE POUŽITIE - -

ZINTENZÍVNENIE FARBY - POUŽITIE VO 
 VNÚTRI - -

PRÍRODNÝ KAMEŇ
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PRÍRODNÝ KAMEŇ

Odstráni bez problémov a 
dôkladne škvrny, vtáčí trus 
a iné druhy znečistenia 
z mramorových a 
kamenných náhrobkov a 
zo stien. 

HG215050127

(HG výrobok 33). Vytvára lesklý, 
veľmi tenký a pritom mimoriadne 
účinný ochranný film, ktorý sa 
veľmi jednoducho nanáša 
a chráni vrchnú vrstvu 
prírodného kameňa 
pred opotrebovaním 
a poškodením 
či narušením 
kyselinami z 
nealkoholických 
nápojov alebo vína. 
Tento ochranný 
film má zároveň 
protišmykový účinok.

HG201100127

Mimoriadne účinný 
a zároveň jemný 
čistiaci prostriedok 
na mramor a iné 
vápencové druhy 
prírodného kameňa. 
Len pomocou 
niekoľkých kvapiek 
nanesených na 
špongiu účinne 
odstránite zvyšky 
mydla, mastnotu a 
mierne usadeniny 
vodného kameňa.

HG223050127

(HG výrobok 37). Koncentrovaný 
prostriedok na umývanie s príjem-
nou sviežou vôňou, špeciálne vyvinu-
tý na pravidelné čistenie 
mramoru a iných druhov 
vápencového prí-
rodného kameňa. 
Je vhodný na ne-
ošetrené podlahy 
ako aj na podlahy 
ošetrené produk-
tom HG ochranný 
film s leskom na 
prírodný kameň 
(HG výrobok 33). 

HG221100127

(HG výrobok 42). Odstraňuje 
všetky druhy olejových a 
mastných škvŕn z pórovitých 
kamenných podkladov ako 
sú obkladačky, terakota, 
mramor, pieskovec a iné 
druhy prírodného kameňa, 
ale aj z cementových 
a betónových podláh. 
Absorbuje olej 
alebo mastnotu z 
kameňa, takže pôsobí 
samočinne.

HG470030127

(HG výrobok 35) chráni 
mramor a iné typy vápenatého 
prírodného kameňa pred 
prenikaním vody, škvrnami, 
nečistotami a vodným 
kameňom. Utesňuje prírodný 
kameň, vďaka čomu je ideálny 
na používanie na vlhkých 
plochách ako sú kúpeľne, 
ale aj kuchynské dosky, 
okenné parapety a 
stoly. Vhodný aj na 
používanie vonku!

HG204025127

(HG výrobok 40). Aj mramor a 
iné druhy prírodného kameňa 
potrebujú raz za čas poriadne 
vydrhnúť. HG intenzívny čistič 
na prírodný kameň je 
špeciálne vyvinutý 
na ľahké a rýchle 
odstránenie mast-
noty a odolných 
nečistôt, je však 
mimoriadne 
vhodný aj na od-
stránenie lesklých 
a iných ochran-
ných filmov.

HG213100127

(HG výrobek 41) jednoducho odstraňuje 
škvrny od kávy, čaju, vína, koly a iné 
farebné škvrny z mramoru a všetkých 
ostatných podláh z prírodného vápenatého 
kameňa.

HG227050127

≠ odstraňovač cementových 
povlakov z prírodného kameňa
(HG výrobok 31). Prípravok je účinný a 
bezpečný pre špáry, neobsahuje kyseliny, 
a tak vôbec nepoškodzuje mramor ani iný 
vápencový prírodný kameň. Je vhodný aj 
na betón a dlaždice z umelých materiálov 
so zapracovanými kúskami prírodného 
kameňa, napríklad žuly a kompozitného 
mramoru.

HG216100127

≠ OCHRANNÝ FILM S LESKOM NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

≠ ČISTIČ KÚPEĽNÍ Z 
PRÍRODNÉHO KAMEŇA

≠ ČISTIČ S LESKOM NA 
PRÍRODNÝ KAMEŇ ≠ OCHRANNÁ POLITÚRA NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

≠ ČISTIČ NÁHROBNÝCH 
KAMEŇOV≠ INTENZÍVNY ČISTIČ NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

≠ ODSTRAŇOVAČ FAREBNÝCH ŠKVŔN

≠ ABSORBOVAČ 
OLEJOVÝCH A MASTNÝCH 

ŠKVŔN

Zvyšky cementu na 
prírodnom kameni?
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PARKETOVÉ PODLAHY

Údržba Parkety (lakované)

OCHRANA LAKU PRED 
 OPOTREBOVANÍM

HG V51
HG V52

PRAVIDELNÉ ČISTENIE HG V53
HG V54

INTENZÍVNE ČISTENIE, 
ODSTRÁNENIE OCHRANNEJ 

VRSTVY, PREDPRÍPRAVA PRED 
NANESENÍM OCHRANNEJ VRSTVY

HG V55

 

≠ užívateľská matica na parketové 
podlahy

(HG výrobok 54). Čistiaci 
prostriedok so sviežou 
vôňou na pravidelné 
čistenie lakovaných 
parkiet bez šmúh ako 
aj parketových 
podláh, 
ošetrených 
prípravkom 
HG ochranný 
film na parkety 
(HG výrobok 
51/52).

HG220100127

(HG výrobok 53). 
Koncentrovaný čistiaci 
prostriedok s príjemne sviežou 
vôňou na obnovu lesku, 
špeciálne vyvinutý na 
pravidelné čistenie 
lakovaných parkiet 
ako aj parkiet 
ošetrených 
produktom 
HG ochranný 
film na parkety 
s leskom 
(HG výrobok 51).

HG467100127

(HG výrobok 51/52). Táto tekutá emulzia sa 
veľmi jednoducho nanáša a po zaschnutí vytvorí 
lesklý a úplne tenký, pritom však mimoriadne 
silný ochranný film, ktorý 
chráni parketový lak 
pred opotrebením, 
škrabancami a 
iným poškodením. 
Tento ochranný 
film má zároveň 
protišmykový 
účinok. 1 liter vystačí 
približne na 40m² v 
jednej vrstve.

HG200100127
HG444100127

(HG výrobok 55). Rýchlo a zároveň 
bezpečne odstráni odolnú 
nečistotu či mastnotu z lakovaných 
parketových podláh. 
Je tiež vhodný na 
odstraňovanie 
leštených a iných 
ochranných filmov, 
ako napríklad 
HG ochranné 
filmy na parkety 
(HG výrobok 
51/52). Absolútne 
bezpečný pre 
lakované vrstvy.

HG210100127

≠ ČISTIČ NA PARKETOVÉ 
PODLAHY ≠ INTENZÍVNY ČISTIČ NA PARKETOVÉ PODLAHY

≠ ČISTIČ S LESKOM NA 
PARKETOVÉ PODLAHY≠ OCHRANNÝ FILM S LESKOM NA PARKETOVÉ PODLAHY

Čistiaci prostriedok na parkety pre  
veľké upratovanie.
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DREVENÉ PODLAHY

Údržba Drevené podlahy  
ošetrené olejom

OCHRANA, NAPUSTENIE, 
OŠETRENIE OLEJOM HG V60

PRAVIDELNÉ ČISTENIE HG V62

INTENZÍVNE ČISTENIE HG V63

 

≠ užívateľská matica na drevené 
 podlahy ošetrené olejom

(HG výrobok 62). 
Prostriedok na umývanie 
s príjemnou vôňou, 
špeciálne vyvinutý 
na pravidelné a 
bezpečné čistenie 
drevených podláh 
ošetrených olejom 
aj neošetrených 
podláh. 
Nepoškodzuje 
vrstvu oleja ani 
drevo! 1 liter 
vydrží až na 20 
použití.

HG452100127

(HG výrobok 60). Výživný olej je 
špeciálne vyvinutý tak, aby v dreve 
vytvrdol hneď ako prenikne do dreva. 
Takto získa drevo prirodzený vzhľad, 
ale aj ochranu pred nečistotami, fľakmi 
a vysušením. HG prírodný olej na 
podlahy (HG výrobok 60) prehlbuje 
farbu dreva, čím zvýrazňuje jeho 
štruktúru. Je vyrobený kompletne 
z prírodných olejov a je 100 % bez 
rozpúšťadiel. Neexistuje lepší olej na 
podlahy!

Jednoduché nanášanie!
Mimoriadne ľahká údržba!

HG451100127

(HG výrobok 63). Špeciálne 
vyvinutý na jednoduché a 
bezpečné odstraňovanie odolnej 
nečistoty, mastnoty a 
iných problémových 
nečistôt na 
drevených 
podlahách 
ošetrených 
olejom. Vhodný 
aj na drevené a 
korkové podlahy 
neošetrené 
olejom.

HG453100127

≠ ČISTIČ PODLÁH 
OŠETRENÝCH OLEJOM ≠ INTENZÍVNY ČISTIČ PODLÁH OŠETRENÝCH OLEJOM

≠ PRÍRODNÝ OLEJ NA PODLAHY

Výživa a ochrana?
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LAMINÁT

Údržba Laminát

OCHRANA PRED 
OPOTREBOVANÍM HG V70

PRAVIDELNÉ ČISTENIE HG V71
HG V73

INTENZÍVNE ČISTENIE, 
ODSTRÁNENIE OCHRANNEJ 

VRSTVY, PREDPRÍPRAVA PRED 
NANESENÍM OCHRANNEJ VRSTVY

HG V74

 

≠ užívateľská matica na laminátové 
plávajúce podlahy

(HG výrobok 71) vám 
pomôže zbaviť sa rýchlo,  
jednoducho a za sucha 
každodenných nečistôt, 
ako je prach či piesok. 
Použitie je veľmi šetrné: 
stačí zopár nástrekov 
na prachovku alebo na 
handru!

HG465050127

(HG výrobok 70) jednoducho 
nanesiete lesklý, veľmi 
tenký a pritom mimoriadne 
silný ochranný film, vďaka 
čomu získa vrchná vrstva 
laminátu ochranu 
pred opotrebovaním, 
škrabancami a iným 
poškodením. Tento 
produkt zakrýva aj 
miesta bez lesku a už 
existujúce poškodenia 
a poskytuje 
protišmykový účinok.

HG136100127

(HG výrobok 73) je 
koncentrovaný čistiaci 
prostriedok so sviežou 
vôňou na pravidelné, 
dobré, bezpečné 
a rýchle čistenie 
všetkých druhov 
laminátových 
podláh s obnovou 
lesku. Zabraňuje 
opotrebovaniu 
vrchnej vrstvy! 1 
liter vystačí až na 
20 použití!

HG464100127

≠ SPREJ NA LAMINÁTOVÉ 
PLÁVAJÚCE PODLAHY NA 

KAŽDÝ DEŇ

≠ OCHRANNÝ FILM S LESKOM NA LAMINÁTOVÉ 
PLÁVAJÚCE PODLAHY

≠ ČISTIČ S LESKOM NA 
LAMINÁTOVÉ PLÁVAJÚCE 

PODLAHY
(HG výrobok 74). Odstraňovanie 
odolných nečistôt či mastnosty z 
laminátu nemusí byť problémom. 
HG intenzívny čistič na laminátové 
plávajúce podlahy je totiž 
špeciálne vyvinutý na 
ich bezpečné a rýchle 
odstránenie. Výrobok je 
navyše mimoriadne vhodný 
aj na odstraňovanie 
ochranných filmov, 
napríklad HG ochranného 
filmu s leskom na 
laminátové plávajúce 
podlahy (HG výrobok 70).

HG134100127

≠ INTENZÍVNY ČISTIČ NA LAMINÁTOVÉ 
PLÁVAJÚCE PODLAHY
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PODLAHY Z UMELÝCH MATERIÁLOV

≠ užívateľská matica na podlahy z 
umelých materiálov

Údržba Podlahy z umelých materiálov

OCHRANA PRED 
OPOTREBOVANÍM HG V77

ZAKRYTIE OPOTREBOVANIA HG V77

PRAVIDELNÉ ČISTENIE A 
 VYŽIVUJÚCA STAROSTLIVOSŤ HG V78

INTENZÍVNE ČISTENIE, 
ODSTRÁNENIE OCHRANNEJ 

VRSTVY, PREDPRÍPRAVA PRED 
NANESENÍM OCHRANNEJ VRSTVY

HG V79

 

(HG výrobok 77). Táto tekutá 
emulzia sa jednoducho 
nanáša a po zaschnutí 
vytvorí lesklý a mimoriadne 
tenký, ale pritom 
pevný ochranný 
film. Chráni proti 
opotrebovaniu, 
škrabancom a 
inému poškodeniu. 
Zároveň zamaskuje 
aj existujúce 
opotrebované 
miesta a má 
protišmykový efekt.

HG113100127

(HG výrobok 78). 
Koncentrovaný 
prostriedok na umývanie 
s príjemne sviežou 
vôňou pre obnovenie 
lesku, ktorý zároveň 
vyživuje všetky 
druhy plastových 
podláh ako je 
vinyl, linoleum, 
marmoleum, 
PVC a nivelizačné 
podlahy. 1 liter 
vystačí až na 20 
umývacích cyklov!

HG118100127

(HG výrobok 79). Jednoducho 
odstraňuje odolné nečistoty a 
mastnotu zo všetkých druhov 
plastových podláh, 
ako sú vinylové 
podlahy, linoleum, 
marmoleum, PVC 
a nivelizačné 
podlahy. Je vhodný 
aj na odstraňovanie 
ochranného filmu z 
leštidiel.

HG150100127

≠ OCHRANNÝ FILM S 
LESKOM

≠ VYŽIVUJÚCI ČISTIČ S 
LESKOM

≠ INTENZÍVNY ČISTIČ

Čistenie a výživa 
v jednom!
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KOBERCE A POŤAHY

(HG výrobok 95). Čistí veľmi intenzívne 
a rýchlo bez poškodenia vlákien. 
Pri čistení zanecháva vrstvu, ktorá 
odpudzuje nečistotu, takže váš koberec 
a čalúnenie zostanú dlho čisté a pekné. 
Možno použiť pri strojovom čistení 
(metóda postreku a odsatia) aj pri 
ručnom čistení.

HG151100127

Škvrny rýchlo odstránite pomocou HG 
čističa škvŕn v spreji (HG produkt 93)! 
Vďaka tomuto prostriedku bude aj Vaše 
špinavé oblečenie opäť nádherne čisté. 
Ľahko sa používa a navyše odpudzuje 
nečistoty

HG152050127

≠ ČISTIČ KOBERCOV A LÁTKOVÝCH POŤAHOV

≠ ČISTIČ ŠKVŔN V SPREJI

≠ extra silný čistič škvŕn v 
spreji
(HG výrobok 94). Je o. i. obohatený 
aktívnym kyslíkom a preto je schopný 
veľmi rýchlo a veľmi cielene odstrániť 
dokonca aj tie najodolnejšie škvrny, 
ako napríklad od červeného vína, 
kávy, čokolády, omáčky, rúžu, krému 
na topánky, ovocia, mastnoty atď., 
napríklad z kobercov, poťahov na 
nábytku či poťahov sedačiek v aute. 
Je vhodný prakticky na všetky druhy 
materiálov.

HG144050127



Kuchyňa
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KUCHYŇA

≠ rýchly čistič na 
nerezové povrchy

• Proti tukom, nečistote a odtlačkom prstov
• Čistí rýchlo a nezanecháva stopy
• So špeciálnymi ochrannými zložkami



≠ Čistí, chráni & skrášľuje 48 49

KUCHYŇA

Mastnotu a 
nepoddajné 
nečistoty z varenia 
odstránite každý 
deň s prípravkom 
HG každodenný 
čistič varnej dosky. 
Nastriekajte, zotrite 
handričkou a je 
hotovo!

HG109050127

Slúži na rýchle a 
bezpečné každodenné 
čistenie kuchynských 
pracovných dosiek zo 
žuly, mramoru a iných 
druhov prírodného 
kameňa. Účinne 
odstraňuje tuk a ďalšie 
znečistenie a zaistí čistý 
povrch bez šmúh a 
bez potreby ďalšieho 
čistenia.

HG340050127 

Chcete, aby sa vaša 
kuchynská linka ihneď 
leskla? Je to možné 
s HG rýchly lesk na 
plastové pracovné dosky. 
Stačí jedna kvapka, 
ktorá dosku zároveň 
ochráni napríklad pred 
preniknutím škvŕn od 
kávy. Kryje aj povrchové 
poškodenia.

HG293012127

Špeciálne vyvinutý na 
jednoduché, rýchle a 
hygienické odstraňovanie 
tukov a zvyškov jedál v 
mikrovlnných rúrach. 
Tento výrobok je 
jedinečný tým, že je 
účinný, pritom však 
bezpečný pre všetky 
materiály, ktoré sa v 
mikrovlnkách používajú.

HG526050127

Rúra či gril sa dokážu 
mimoriadne silno 
znečistiť, sčernieť a 
zamastiť, ale s pomocou 
HG čističa na rúry a grily 
budú znovu čisté ako 
nové aj bez drhnutia či 
leštenia.

Odporúča ATAG! 

HG138050127

Na odstránenie pripáleného 
tuku a nepoddajných 
nečistôt z pečenia použite 
HG intenzívny čistič varnej 
dosky. Je veľmi účinný a 
pritom bezpečný pre vašu 
varnú dosku! Navyše vytvára 
na povrchu lesklú vrstvu, 
ktorá odpudzuje nečistoty.

HG102025127

Vďaka unikátnemu 
zloženiu 3 v 1 
HG politúra na kovy 
čistí, leští a chráni. 
HG politúra na kovy 
má leštiaci účinok, 
čím zamedzuje 
oxidácii, odstraňuje 
znečistenie a 
obnovuje lesk.

HG168030127

Účinný čistiaci prostriedok 
na rýchle a jednoduché 
vyčistenie mastnoty, 
nečistoty a odtlačkov 
prstov z nerezu, chrómu či 
hliníka absolútne bez šmúh. 
Zároveň vytvára neviditeľnú 
ochrannú vrstvu, vďaka 
čomu nasledujúce čistenie 
pôjde oveľa ľahšie.

HG341030127

Účinne a bez šmúh 
odstraňuje nečistotu 
a zvyšky potravín 
z chladničky a 
nezanecháva šmuhy.

HG335050127

V mnohých moderných 
kuchyniach sa používa 
nerezová oceľ. Pre HG rýchly 
lesk na nerezový kov nie je 
lesk a jeho udržanie žiadny 
problém: naneste kvapku na 
handru, povrch preleštite a 
oceľ sa bude znovu lesknúť. 
Použitie je veľmi úsporné.

HG482012127

≠ odstraňovač mastnoty
Váš plynový sporák a digestor sa 
zamastia každý deň! Vďaka účinnému 
zloženiu HG odstraňovača mastnoty 
ľahko odstránite mastnotu aj iné 
zvyšky po varení. Po varení len 
nastriekajte, zotrite a je hotovo! 

HG128050127

≠ KAŽDODENNÝ ČISTIČ VARNEJ DOSKY

≠ ČISTIČ NA DOSKY KUCHYNSKEJ LINKY Z
PRÍRODNÉHO KAMEŇA

≠ RÝCHLY LESK NA 
PLASTOVÉ PRACOVNÉ 

DOSKY
≠ ČISTIČ NA MIKROVLNNÚ RÚRU≠ ČISTIČ NA RÚRY A GRILY

≠ RÝCHLY ČISTIČ NA 
NEREZOVÉ POVRCHY

≠ HYGIENICKÝ ČISTIČ 
CHLADNIČIEK

≠ RÝCHLY LESK NA 
NEREZOVÝ KOV ≠ POLITÚRA NA KOVY

≠ INTENZÍVNY ČISTIČ 
VARNEJ DOSKY

Denne mastné usadeniny!
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PRÍSTROJE

Ak je ohrievanie vody 
čoraz hlučnejšie a 
zároveň sa chuť kávy 
zhoršuje, je prístroj 
zanesený vodným 
kameňom. Stačí jedno 
použitie HG rýchlo 
odstraňovača vodného 
kameňa a váš kávovar 
bude fungovať ako 
nový! Je vhodný aj na 
odstránenie vodného 
kameňa z varnej kanvice 
či umývačky riadu. 

HG174050127

Funguje na báze kyseliny 
citrónovej a je preto 
bezpečný pre všetky 
súčiastky prístroja. Pravidelné 
používanie HG odstraňovača 
vodného kameňa predlžuje 
životnosť vášho prístroja. 

HG323050127

Pri každom praní sa znovu znečistia dôležité, často neviditeľné 
súčasti práčky a umývačky riadu vodným kameňom, zvyškami 
mydla, mastnotou a nečistotami. Preto dochádza k poruchám, 
ako je dlhšie trvanie umývacieho programu, nedostatočné 
odčerpanie vody alebo nedostatočné vypranie bielizne. Z toho 
dôvodu profesionálni opravári vždy po oprave kompletne 
vyčistia práčku či umývačku. Môžete to spraviť aj vy, keď 
každý štvrťrok jednoducho vyčistíte práčku a umývačku riadu 
pomocou HG prípravku na údržbu práčok a 
umývačiek riadu. Zabránite tak znečisteniu 
či upchatiu ťažko dostupných komponentov. 
Tesnenia zostanú elastické a odolné voči vode, čím 
sa predíde presakovaniu a prípadným skratom. 
Vystačí na 4 použitia v prípade umývačky alebo 2 
použitia v prípade práčky.

HG248020127

≠ PRÍPRAVOK NA ÚDRŽBU PRÁČOK A UMÝVAČIEK RIADU

≠ ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO 
KAMEŇA NA ESPRESSO A 

KÁVOVARY

≠ RÝCHLO  ODSTRAŇOVAČ 
VODNÉHO KAMEŇA

≠ prípravok proti zápachu v 
umývačke riadu
Umývačky riadu môžu voňať menej 
sviežo, či dokonca zapáchať. Príčinou 
sú zvyšky mastnoty, jedál a mydla v 
odvádzajúcich potrubiach, filtroch a 
tesneniach. HG prípravok proti zápachu 
v umývačke riadu efektívne odstráni tieto 
nečistoty a tak zabezpečí, aby umývačka 
dlho nádherne sviežo voňala. Používanie 
tohto prípravku navyše zaistí hygienu a 
čistejší riad.

HG636050127

Vždy čistá a 
sviežo voňajúca 
umývačka riadu!



Odpad
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ODPAD

Keď už nič iné nepomáha!

Upchatý odpad príde vždy 
nevhod! HG tekutý čistič 
odpadov, prvú pomoc pri 
upchaní odpadu, je teda 
najlepšie mať vždy doma! 
Tento výrobok je totiž 
mimoriadne vhodný na 
bezpečné a rýchle prečistenie 
prakticky všetkých druhov 
upchatých odpadov a je 
pripravený na použitie. 
Odpad bude opäť priechodný 
v priebehu 30 minút bez 
špliechania a zbytočnej peny.

HG139050127
HG139100127

≠ TEKUTÝ ČISTIČ ODPADOV

≠ tekutý duo čistič 
odpadov
Prípravok na priame použitie 
je založený na jedinečnej 
dvojzložkovej technológii, 
vďaka ktorej účinne vyčistíte 
aj beznádejne upchaté 
odpady spôsobené zvyškami 
tuku a jedla alebo vlasmi, 
zubnou pastou, zvyškami 
mydla a kožnými tukmi. Bez 
rozstrekovania či penenia!

HG343100127

Pomocou enzýmov 
a mikroorganizmov 
pomáha HG čistič 
kuchynských odpadov 
odstrániť tento druh 
upchania bezpečným 
spôsobom. Na 
prevenciu upchania 
odpadu alebo 
na odstránenie 
nepríjemných pachov 
aplikujte pravidelne 
malé množstvo 
prípravku do odpadu. 
Rovnako aj do 
septikových nádrží.

HG481100127

≠ TEKUTÝ BIO ČISTIČ KUCHYNSKÝCH ODPADOV

Odpady môžu zapáchať, 
keďže sa špina usadzuje 
na stenách potrubia! 
HG odstraňovač 
zápachu z odpadov 
dokonale odstraňuje 
znečistenia, ktoré 
spôsobujú tento zápach, 
takže váš odpad bude 
zase voňať sviežo.

Vystačí na 10 použití!

HG624050127

≠ ODSTRAŇOVAČ 
ZÁPACHU Z ODPADOV



Sanita



SANITA
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≠ ochrana sprchovacích 
kútov

•  Zabraňuje usadzovaniu zvyškov 
vodného kameňa a iných nečistôt

• Jednoduchá aplikácia
•  Vhodný na použitie na všetkých 

druhoch materiálov
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≠ extra silný čistič na toalety

• Extrémne účinný
•  Odstraňuje dokonca aj najodolnejšie 

zvyšky vodného kameňa, zvyšky moču 
a iné typy odolných nečistôtRýchle odstránenie aj 

najodolnejšej nečistoty!
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SANITA

Počas použitia hydromasážnej 
vane a po jej použití dochádza 
vo vnútornom systéme vašej 
vane k nežiadúcemu rastu 
baktérií a usadzovaniu 
nečistôt z vodného kameňa, 
mydla, mastnoty a oleja. 
HG hygienický čistič 
hydromasážnych vaní je 
vyvinutý na báze prírodných 
surovín a čistí vírivú vaňu 
hygienicky a bezpečne 
bez nebezpečenstva pre 
vnútorný systém alebo 
životné prostredie.

HG448100127 

Zázračný prostriedok proti 
vodnému a močovému 
kameňu, hrdzavým škvrnám 
a medenke. Je šetrný voči 
chrómu a nepoškodzuje 
špáry.

HG100050127

Rýchloschnúci čistič v 
spreji so sviežou vôňou je 
ideálny na každodennú 
rýchlu a jednoduchú 
hygienickú očistu 
toaletnej misy a okolia. 
Či ide o sedadlo, stenu 
toaletnej misy, umývadlo 
alebo kľučku: špeciálne 
zloženie rýchlo a ľahko 
zabezpečí maximálnu 
hygienickú účinnosť.

HG320050127

Po sprchovaní, umývaní 
či holení jednoducho 
nastriekajte HG sprej na 
sprchy, vane a umývadlá, 
na použité vybavenie 
kúpeľne a všetko zostane 
žiarivo čisté! Cena vás 
určite neodradí.  

HG147050127

Špeciálne zloženie 
HG extra silného 
čističa na toalety zaistí 
maximálne priľnutie 
na povrch misy 
toalety a postará sa o 
efektívne odstránenie 
všetkých problémových 
znečistení. Odstráni 
nečistoty aj v hrdle 
alebo pod okrajom 
toalety.

HG322050127

Výrobok je pripravený na 
okamžité použitie a je určený 
špeciálne na rýchle, 
hygienické a bezpečné 
čistenie vášho parného 
boxu. Tento účinný 
výrobok neodstraňuje len 
vodný kameň, ale aj iné 
usadeniny, ako napríklad 
zvyšky mydla a (kožného) 
tuku. Napriek tomu 
ho môžete bezpečne 
používať na plast, chróm, 
obkladačky, nerezovú oceľ 
či sklo. Stačí nastriekať, 
nechať pôsobiť, opláchnuť 
a hotovo!

HG606050127

Silný gél na čistenie a 
odstránenie vodného 
kameňa pri pravidelnom 
čistení toalety. Špeciálne 
zloženie tohto produktu 
odstráni nečistotu ako 
aj vápenatú usadeninu a 
postará sa potom o lesk 
a príjemnú, dlhodobú 
čerstvú vôňu.

HG321060127

Chráni všetky materiály v 
sprchovacom kúte proti 
usadeninám vodného 
kameňa a nečistotám 
zo zvyškov mydla, 
sprchovacieho gélu, 
mastnote z kože a podobne. 
Sklenené steny, obklady 
či armatúry odpudzujú po 
nanesení prípravku vodu 
a nečistotu. Nebudete 
musieť tak často čistiť 
a navyše bude čistenie 
omnoho jednoduchšie.

HG476030127

Tento mimoriadne 
účinný prípravok na 
odstránenie vodného 
kameňa totiž odstraňuje 
vodný kameň ľahko a 
rýchlo. Výsledkom je 
žiarivý lesk! 

HG penový čistič 
vodného kameňa je 
teraz k dispozícii aj so 
silnou sviežou vôňou!

HG218050127
HG604050127

Niekedy je usadenina 
vodného kameňa 
odolnejšia ako by ste 
čakali! Špeciálne na 
tieto situácie je vyvinutý 
tento prípravok. Táto 
výnimočne účinná 
3x silnejšia formula 
odstraňuje odolné 
usadeniny vodného 
kameňa ľahko, dôkladne 
a rýchlo. Výsledkom je 
žiarivý lesk!

HG605050127

≠ sanitárny lesk
S týmto prípravkom sa bude (matné) 
vybavenie vašej kúpeľne zase lesknúť! Pretože 
neobsahuje hrubé častice ani kyseliny, 
je šetrný ku všetkým druhom umývadiel, 
smaltových vaní, dlaždíc či batérií. Stačí 
kvapka na hubku. Pravidelným používaním 
predídete tvorbe vápenatých usadenín.

Vynikajúci aj ako jemný čistiaci prostriedok 
vhodný na čistenie väčších plôch ako sú steny 
a podlahy!

HG145050127

≠ HYGIENICKÝ ČISTIČ HYDROMASÁŽNYCH VANÍ

≠ PROFESIONÁLNY 
ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO 

KAMEŇA

≠ KAŽDODENNÝ 
HYGIENICKÝ SPREJ NA 

PRÍSLUŠENSTVO V OKOLÍ 
TOALETY

≠ SPREJ NA SPRCHY, 
VANE & UMÝVADLÁ

≠ EXTRA SILNÝ ČISTIČ 
NA TOALETY

≠ HYGIENICKÝ ČISTIČ 
HYDROMASÁŽNYCH BOXOV

≠ HYGIENICKÝ GÉL NA 
TOALETY

≠ PENOVÝ ČISTIČ VODNÉHO KAMEŇA≠ PENOVÝ ČISTIČ 
VODNÉHO KAMEŇA 3X 

SILNEJŠÍ

≠ KOMPLETNÁ OCHRANA 
SPRCHOVACÍCH KÚTOV

Kúpeľňa s vysokým 
leskom!

≠ ODSTRAŇOVAČE PLESNE

Pleseň vzniká na vlhkých miestach, najmä na vytme-
lených špárach, medzi dlaždicami, na omietke a v 
sprchovacích kútoch. Nielenže vyzerá odpudzujúco a 
zatuchnuto páchne, ale škodí aj vášmu zdraviu! Porazte 
pleseň okamžite a hygienicky s jedným z HG odstra-
ňovačov plesne. HG odstraňovač plesne alebo HG pe-
nový odstraňovač plesne v spreji. Obidva prípravky sú 
mimoriadne účinné, ale jedinečná penivá formula má 
menej prenikavý zápach, ešte lepšie účinkuje na pleseň 
a poskytuje menšie riziko rozstrekovania. Pena má  
navyše schopnosť dlhšie sa udržať na povrchu, čím 
zaistí ešte lepší a dlhší účinok.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

HG186050127
HG632050127

• MENEJ PRENIKAVÝ ZÁPACH
• MENŠIE RIZIKO 

ROZSTREKOVANIA
• EŠTE LEPŠIA ÚČINNOSŤ



Interiér
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≠ čistič okien

• Vysoko koncentrovaný
•  Intenzívne čistí a nezanecháva žiadne 

stopy
• Bez amoniaku a alkoholu
• Nádoba na viac ako 35 použití
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INTERIÉR

Má veľa výhod oproti 
známym univerzálnym 
produktom: pôsobí 
lepšie, rýchlejšie, 
nezanecháva modrý 
film, zaisťuje výsledok 
bez šmúh a navyše 
má aj príjemnú sviežu 
vôňu. A rozhodne 
neprerobíte, pretože 
HG čistič skla a zrkadiel 
je síce lepší, ale nie 
drahší!

HG142050127

Rýchlo a bez šmúh čistí 
umelé materiály ako sú 
obklady, lišty, okenné 
rámy, stropy, fasádne 
obklady (Trespa), skrinky 
a iné od odolného 
nikotínu, sadzí či prachu 
z ovzdušia, odstraňuje 
šmuhy od topánok, 
mastnotu, špinu. Je 
vhodný aj na nátery a 
umývateľné tapety.

HG209050127

Pomocou tohto 
prípravku vyčistíte 
svoj krištáľový luster 
celkom jednoducho! 
Len nastriekajte 
a nečistoty stečú 
dolu. Schne rýchlo a 
zanecháva vysoký lesk, 
takže nemusíte luster 
dodatočne sušiť.

HG167050127

Rýchlo a 
ľahko vyčistí 
tabuľky skla 
na krbe. Stačí 
len nastriekať, 
nechať pôsobiť 
a zotrieť.

HG431050127

Odstraňuje z komína sadze a kreozit 
a zamedzuje ich usadzovaniu. 
Odstráni sadze aj z vnútornej steny 
krbov a kachlí.

HG432050127

Kovový povrch 
liatinových kachlí 
a pecí následkom 
kúrenia a slnečného 
svetla po určitom čase 
stráca lesk a žiarivosť. 
HG čiernidlo na kachle 
dodá jednoducho a 
rýchlo vašim (starým) 
liatinovým kachliam či 
peciam opäť krásnu 
hlbokú čiernu farbu. 
Je vhodné aj na iné 
predmety z kovu.

HG347025127

≠ čistič okien
Vysoko koncentrovaný produkt, ktorého 
účinok je intenzívny a absolútne bez 
šmúh! Neobsahuje čpavok ani lieh a 
spĺňa všetky profesionálne požiadavky. 
Pretože je pH neutrálny, neleptá farby, 
lak, nerozleptáva plasty. Nedráždi 
pokožku rúk.

Vystačí minimálne na 35 umytí okien!

Profesionáli ho používajú tiež!

HG297050127

≠ ČISTIČ SKLA & ZRKADIEL

≠ ODSTRAŇOVAČ SADZÍ Z 
KOMÍNA

≠ ČIERNIDLO NA KACHLE

≠ POLISH S LESKOM NA MEĎ≠ INTENZÍVNY ČISTIČ 
NA PLASTY

≠ ČISTIČ SKLENENÝCH DVIEROK KRBOV A PECÍ

≠ KRÉM S LESKOM NA 
STRIEBRO

≠ ČISTIČ LUSTROV V SPREJI

Okná bez šmúh!

Jednoducho a rýchlo obnoví 
skutočnú lesklú farbu medi aj na 
tých najzoxidovanejších medených 
predmetoch. Stačí naniesť a jemne 
votrieť!

HG497015127

Zaistí rýchly výsledok 
bez leštenia. Jasnú farbu 
striebra obnovíte jemným 
preleštením. Vďaka 
praktickému dávkovaču 
môžete dávkovať krém čisto 
a úsporne!

HG491015127



Air care
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AIR CARE

Pachy, napríklad z pečenia, 
fritovania, tabaku alebo použitia 
toalety často cítiť ešte dlhý čas. 
Osviežovač vzduchu na báze 
parfumu nepomôže, pretože 
parfum sa s pachom zmieša a 
spôsobí tak ešte horší zápach! 
HG neutralizátor pachov 
je rastlinný extrakt na báze 
vody, ktorý pachy neprekrýva, 
ale rýchlo a efektívne ich 
neutralizuje. Stačí nastriekať a o 
pätnásť minút sú všetky molekuly 
zápachu preč! 100 % biologicky 
odbúrateľný!

HG446040127

Moč, výkaly, zvratky a 
iné nečistoty môžu 
aj napriek dobrému 
čisteniu zapáchať. HG 
odstraňovač pachov 
odstraňuje biologickým 
spôsobom efektívne 
zdroje zápachu 
pomocou prírodných 
enzýmov a mikróbov. 

HG441050127

Oblečenie môže napáchnuť dymom, jedlom alebo 
telesným pachom. Pri oblečení, ktoré nemôžete 
vyprať v práčke je to však problém, najmä keď 
v podstate nie je znečistené! HG odstraňovač 
pachov z textilu v spreji je riešením: rozpúšťa 
molekuly pachov, takže odev opäť príjemne vonia. 
Stačí jemne nastriekať!

HG429040127

≠ NEUTRALIZÁTOR PACHOV

≠ ODSTRAŇOVAČ PACHOV Z TEXTILU

≠ ODSTRAŇOVAČ PACHOV

≠ osviežovač vzduchu do vysávača
Vysávače môžu začať rýchlo zapáchať, pretože sa v prachovom 
vrecku či v prachovom zásobníku vysávača (pri bezvreckových 
vysávačoch) pri bežnom používaní dlhodobo nachádzajú 
nečistoty a preto môžu začať zatuchnuto a „kyslo“ zapáchať. 
Vzhľadom na to, že prúd vzduchu konštantne prúdi okolo 
nasatej nečistoty, dostáva sa tento zatuchnutý a „kyslý“ 
zápach von z vysávača. Zdrojom zápachu sú najmä chlpy 
domácich zvierat, dokonca aj pri pravidelnom vymieňaní 
prachového vrecka alebo vyprázdňovaní prachového 
zásobníka. HG osviežovač vzduchu do vysávača zastaví 
„sparenie“ už v prachovom vrecku či prachovom 
zásobníku, a tak zaistí, aby vysávač počas vysávania šíril 
príjemnú sviežu vôňu.
HG170030127

Odstráni všetky pachy!

Znižuje relatívnu vlhkosť vzduchu vo vlhkých miestnostiach 
na prijateľnú úroveň. Tým zabraňuje všetkým nepriaznivým 
vplyvom atmosferickej vlhkosti, akými sú kondenzácia, 
plesnivý zápach, pleseň, vlhké škvrny, 
drevo nenapádajú škodcovia a ani hniloba. 
Pohlcovač vlhkosti HG funguje na základe 
využívania špeciálnych okrúhlych zŕn 
pohlcujúcich vlhkosť, ktoré dokážu z 
ovzdušia absorbovať 1,5 krát viac vlhkosti 
ako porovnateľné systémy. HG pohlcovač 
vlhkosti, ktorý obsahuje 450 gramov 
HG granúl pohlcujúcich vlhkosť je účinný 2 
až 3 mesiace v priestore asi 40 m3. Náhradná 
náplň granúl pohlcujúcich vlhkosť sa dodáva 
v praktickej fľaši a je k dispozícii s vôňou 
levandule, prípadne bez vône.

HG306045127, HG314045127, HG316045127

≠ POHLCOVAČ VLHKOSTI



Koža
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KOŽA

≠ 4 v 1 na kožu

• Chráni, vyživuje, skrášľuje a čistí
•  Moderný výživný čistiaci a ochranný 

prostriedok na vodnom základe na 
všetky typy farbenej a anilínovej 
kože (nábytok, kufre, tašky a 
podobne)

•  Vyživuje kožu a udržiava ju mäkkú a 
jemnú

• Jednoduché použitie Mäkká, pružná a čistá koža!
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KOŽA

Kožený nábytok by 
sa mal raz za pol roka 
dôkladne vyčistiť. 
Zamedzí sa tak vnikaniu 
nečistôt do pórov kože. 
Vyhnete sa tak použitiu 
agresívnych chemických 
prostriedkov. 
HG intenzívny čistič na 
kožu čistí dôkladne, 
rýchlo a predsa veľmi 
bezpečne.

HG173030127

Bez pravidelnej údržby 
a ochrany sa koža rýchlo 
opotrebuje a stratí pekný 
vzhľad. HG 4 v 1 na kožu 
nielen čistí, ale aj chráni 
proti škvrnám. Vďaka 
výživnému účinku zostane 
koža pružná a získa svoj 
pôvodný vzhľad. Použitie je 
jednoduché – za 5 minút 
ošetríte celú sedačku.

HG172030127

Zaručí neobyčajne účinnú 
ochranu proti vode, oleju, 
mastnote a nečistotám. 
Stačí nastriekať sprejom 
a všetky nové znečistenia 
zostanú na povrchu a dajú 
sa jednoducho odstrániť. 
Ani dážď či sneh už nebudú 
mať šancu.

Ideálny tiež na nubuck a 
semiš!

HG208030127

≠ INTENZÍVNY ČISTIČ NA KOŽU

≠ BALZAM NA KOŽU

≠ 4 V 1 NA KOŽU

≠ IMPREGNÁCIA NA KOŽU 
– OCHRANA PRED VODOU, 

OLEJOM, TUKOM A ŠPINOU

≠ sprej na kožu
Výrobok s jednoduchým 
použitím na čistenie 
a údržbu anilínovej a 
glazúrovanej kože. Čistí a 
vyživuje pri jednom ošetrení, 
čo znamená, že koža zostáva 
aj pri pravidelnom používaní 
vo výbornom stave. Rýchly a 
úplne bezpečný.

HG625030127

Pridaný lanolín a prírodný 
včelí vosk dodávajú 
prípravku HG Balzam na 
kožu intenzívne vyživujúce 
vlastnosti. Pravidelným 
používaním tohto výrobku 
udržíte kožu ohybnú 
a pevnú. Nanáša sa 
mimoriadne jednoducho a 
ošetrený nábytok môžete 
okamžite používať.

HG524025127



Nábytok
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NÁBYTOK

Mokré poháre zanechávajú na vašom 
drevenom nábytku kruhy od vody a 
alkoholu, ktoré narúšajú jeho povrch. 
HG reštaurátor nábytku poskytuje rýchle 
a efektívne riešenie. Týmto prípravkom 
poskytnete svojmu drevenému nábytku, či už 
lakovanému, morenému, voskovanému alebo 
neošetrenému, dôkladnú čistiacu 
kúru. Zašednuté alebo vyblednuté 
povrchy a kruhy zmiznú ako sneh na 
slnku. HG reštaurátor nábytku sa 
vyrába v dvoch vyhotoveniach: na 
svetlé a tmavé druhy dreva.

HG410030127
HG412030127

Poskytuje prírodnú výživu 
starožitnému, bielemu i 
lúhovanému dubovému drevu 
aj mnohým iným druhom dreva, 
čím bráni jeho vysušeniu. 
Naviac s ním docielite 
teplý odtieň a pekný 
lesk. K dispozícii v troch 
odtieňoch. 

HG280050127
HG281050127
HG282050127

Prípravok HG tekutý vosk na starožitný 
nábytok je vosk vysokej kvality na báze 
včelieho vosku a carnauba vosku. 
Prípravok dodáva nábytku prirodzenú 
výživu a tým predchádza nežiadúcemu 
vysušeniu. Tento jemný tekutý vosk 
dodáva vysoký lesk a vďaka tvrdému 
ochrannému filmu 
odpudzuje nežiadúce 
nečistoty.

HG284030127
HG285030127

≠ odstraňovač voskov na 
nábytok
Bez problémov odstráni staré a zašlé 
navoskovanie a zviditeľní pôvodnú 
štruktúru dreva. Po jeho aplikácii 
môžete naniesť novú vrstvu vosku.

HG270030127

≠ REŠTAURÁTOR NÁBYTKU

≠ VČELÍ VOSK

≠ TEKUTÝ VOSK NA STAROŽITNÝ 
NÁBYTOK

Odstránenie špinavých a starých 
vrstiev vosku?



Záhrada
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ZÁHRADA

≠ prípravok na čistenie 
slnečníkov, ochranných plachiet 
a stanov

• Na jednoduché a rýchle čistenie 
• Odstraňuje znečistenie spôsobené 
 ovzduším
• Postačuje na vyčistenie až 10 m2
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ZÁHRADA

≠ renovácia plastového 
záhradného nábytku

• Ideálny na zostarnuté plasty
•  Mierne zostarnutý a veľmi znečistený 

záhradný nábytok bude ako nový
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ZÁHRADA

Vplyvom slnka, 
znečistenia ovzdušia 
či častého používania 
sa môže záhradný 
nábytok poškodiť 
tak, že už nepomôže 
bežné vyčistenie. 
HG renovácia 
plastového 
záhradného nábytku 
jednoduchým 
spôsobom oživí vzhľad 
vášho záhradného 
nábytku.

HG126050127

Pomocou HG vodo-
tesná impregnácia 
na slnečníky, krycie 
plachty a stany 
zabezpečíte jed-
noducho a rýchlo 
(opätovnú) vodeo-
dolnú impregnáciu 
na slnečníky, markí-
zy, stanové terasy, 
stany, plátené 
(krycie) plachty, ale 
aj pavilóny a party 
stany. Povrch stačí 
len nastriekať! 

HG622050127

Po sezóne vo vetre a daždi váš 
záhradný nábytok z tvrdého dreva 
často stratí pekný vzhľad. 
Náter problém nevyrieši, 
pretože lak na týchto 
typoch dreva zle drží. 
HG reštaurátor tvrdého 
dreva ponúka riešenie. 
Jednoducho nastriekajte 
na drevo a ihneď sa mu 
vráti prirodzená farba aj 
vzhľad. Vydrží niekoľko 
mesiacov a zaručí aj 
ochranu pred vplyvom 
počasia.

HG304050127

Nábytok z tvrdého dreva 
pôsobením slnka a iných 
poveternostných vplyvov 
stráca farbu. Trpia tým 
najmä horizontálne 
časti, ako sú opierky a 
dosky stolov. S pomocou 
HG oleja na ošetrenie 
tvrdého dreva rýchlo a 
jednoducho ošetríte tieto 
časti, aby mal nábytok 
z tvrdého dreva po celý 
rok pôvodnú farbu a bol 
chránený.

HG609025127

Naše vlhké podnebie je ideálne pre rast rias a machu, ktorý spôsobuje 
zelený povlak na záhradnom chodníku, balkóne, múroch, plotoch, ale aj 
na menších povrchoch ako sú kvetináče či záhradné plastiky. Riešením sú 
HG odstraňovače zelených povlakov a machu: HG hotový prípravok na 
odstránenie zeleného povlaku pre váš balkón či kvetináče a HG hotový 
prípravok na odstránenie zeleného povlaku a machu 5 l na rýchle a 
jednoduché ošetrenie terás, balkónov a pod. Vďaka praktickej násade sa 
používa priamo ako krhla.

K dispozícii je aj HG odstraňovač zelených povlakov a machov koncentrát, 
ktorý vystačí minimálne na 200 m2.  

Povrchy ošetrené jedným z HG odstraňovačov zelených povlakov a machov 
netreba oplachovať. Výsledok je viditeľný po 36 hodinách. Produkt sa dá 
použiť na všetky povrchy.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie 
o výrobku

HG181100127, HG527500127

Záhradný nábytok stojí 
väčšinu času vonku a preto 
je jeho znečistenie 
veľmi intenzívne. 
HG intenzívny čistič 
záhradného nábytku 
veľmi jednoducho a bez 
poškodenia odstráni 
intenzívne znečistenie 
zo všetkých materiálov 
záhradného nábytku 
ako je plast, hliník, 
ratan, ale aj materiály 
ošetrené epoxidom či 
pozinkovaním.

HG124050127

Čistí štrkovú, betónovú i tehlovú 
dlažbu tak intenzívne, že vaša terasa 
bude ako nová!

Vyčistite terasu a cestičky najskôr 
s HG čističom na terasové 
dlaždice a potom ich ošetrite 
HG odstraňovačom zelených 
povlakov a machov. Terasa bude 
žiarivo čistá a niekoľko mesiacov 
chránená pred tvorbou zeleného 
povlaku.

Mimoriadne vhodný na štrkovú 
dlažbu!

HG183100127

S pomocou HG prípravok 
na čistenie slnečníkov, 
ochranných plachiet a 
stanov jednoducho a 
rýchlo osviežite vzhľad 
slnečníkov, markíz, 
stanových terás, stanov, 
plážových slnečníkov, 
plátených (krycích) 
plachiet, pavilónov 
a party stanov. Stačí 
nastriekať, vykefovať a 
opláchnuť. 

HG615050127

≠ prostriedok na obnovu 
vzhľadu tvrdého dreva
Jednoducho sa používa. Stačí ho 
nastriekať na tvrdé drevo, teak či 
ratan a pôvodná farba sa okamžite 
vráti. Následne záhradný nábytok len 
opláchnite veľkým množstvom vody. 
Po usušení je drevo pripravené k 
prípadnému ďalšiemu ošetreniu.

HG292050127

≠ RENOVÁCIA PLASTOVÉHO ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU

≠ VODOTESNÁ IMPREGNÁCIA NA 
SLNEČNÍKY, KRYCIE PLACHTY A STANY

≠ REŠTAURÁTOR 
TVRDÉHO DREVA ≠ OLEJ NA OŠETRENIE TVRDÉHO DREVA ≠ ODSTRAŇOVAČ ZELENÝCH POVLAKOV A MACHOV

≠ INTENZÍVNY ČISTIČ 
ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU ≠ ČISTIČ NA TERASOVÉ DLAŽDICE

≠ PRÍPRAVOK NA ČISTENIE SLNEČNÍKOV, 
OCHRANNÝCH PLACHIET A STANOV

Žiarivo čistá terasová dlažba!



Namáhavá práca
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Nálepky, ale aj lepiace 
pásky, zvyšky lepidiel, 
dechtové škvrny a stopy od 
podpätkov, olej a mnohé 
ďalšie odolné nečistoty 
rozpúšťa prípravok 
HG odstraňovač nálepiek 
takmer zo všetkých 
podkladov.

HG160030127

Dažďová voda nebude mať 
šancu preniknúť do fasády 
a predídete tak tvorbe 
vlhkých škvŕn, spôso-
bujúcich tvorbu ples-
ne, atmosférickému 
znečisteniu či zelené-
mu povlaku. Vlhkosť 
nebude prenikať ani 
na vnútornú stranu 
steny. Tento prípra-
vok se ľahko nanáša a 
výsledkom je 10-ročná 
ochrana! 1 liter na cca 
10 m2.

HG305100127

Priloženým štetcom 
naneste prípravok na 
zvyšky silikónového 
tmelu, nechajte chvíľu 
pôsobiť a potom odstráňte 
priloženou špeciálnou 
stierkou. Tento 
výrobok je bezpečný 
pre každý povrch.

100 ml vystačí na  
10–15 m2, súprava 
so štetcom a 
stierkou.

HG290010127

Natreté i neošetrené 
povrchy budú také 
čisté a zbavené 
mastnoty, že môžete 
okamžite začať s 
natieraním. Prípravok 
je takisto vhodný na 
znečistené natreté 
povrchy.

Bez nepríjemného 
zápachu čpavku!

HG309100127

≠ odstraňovač hrdze
Odstraňuje hrdzu zo (záhradného) náradia, 
plotov, skrutiek, matíc apod. Stačí len 
naniesť, nechať pôsobiť a opláchnuť.

HG176050127

≠ ODSTRAŇOVAČ 
NÁLEPIEK

≠ IMPREGNÁCIA NA MÚRY 
A FASÁDY

≠ ODSTRAŇOVAČ 
SILIKÓNOVÉHO TMELU

≠ MAĽOVANIE BEZ BRÚSENIA



Textílie
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TEXTÍLIE

Po nastriekaní HG prípravku na 
predbežné spracovanie škvŕn 
sa škvrna okamžite uvoľní z 
textílie. Váš prací prostriedok 
potom nebude mať problém 
s mastnými goliermi, škvrnami 
od mastnoty či líčidiel a pod., 
takže bielizeň zostane po 
vypraní celkom čistá.

Aj na jemné textílie. 

HG245050127

Je tým najlepším výrobkom, ktorý 
ochráni vaše oblečenie (do dažďa), 
vankúše na terase či kravaty pred 
nečistotami a škvrnami. 

HG175030127

Efektívne predbežné 
ošetrenie textílií pred 
odstránením škvŕn od 
potu a dezodorantov. 
Vhodný na biele aj 
farebné textílie.

HG634025127

Jednoduchým vypraním športového 
oblečenia v pracom prášku sa pachy 
dokonale neodstránia, čo sa prejaví 
najmä po vyžehlení alebo pri nosení. 
HG prísada k praciemu prostriedku na 
odstránenie nepríjemného zápachu 
športového oblečenia je mimoriadne 
účinný prípravok, ktorý spoľahlivo 
odstraňuje molekuly zápachu. 

Vydrží približne na 16 praní. 

HG133050127

Biely textil môže 
pôsobením slnečného 
svetla zažltnúť, praním 
zosivieť, alebo sa zafarbiť 
pri spoločnom praní s 
farebným textilom. Tento 
prostriedok tomu účinne 
zabráni. Vystačí približne 
na 6 praní (v rukách).

Keď musí biela 
bielizeň byť znova 
biela, alebo musí 
takou zostať!

HG407050127

Vráti skutočnú belosť, 
jas a sviežu vôňu bielym 
záclonám.

HG416050127

≠ čistič škvŕn 1 - 7
Škvrna na krásnej blúzke, 
košeli, sukni, saku alebo napr. 
nohaviciach nemusí byť s 
prípravkom HG čistič 
škvŕn žiadnou pohromou, 
pretože HG má 7 
rôznych špecialistov 
na odstránenie škvŕn, 
ktorí si spoločne trúfnu 
na akékoľvek fľaky.

HG420007127 - 
HG426007127

≠ PRÍPRAVOK NA PREDBEŽNÉ SPRACOVANIE ŠKVŔN ≠ ČISTIACI PRÍPRAVOK PRE 
ŽIARIVO BIELE ZÁCLONY

≠ IMPREGNÁCIA NA TEXTIL – OCHRANA 
PRED VODOU, OLEJOM, TUKOM A ŠPINOU

≠ PRÍSADA K PRACIEMU PROSTRIEDKU NA 
ODSTRÁNENIE NEPRÍJEMNÉHO ZÁPACHU 

ŠPORTOVÉHO OBLEČENIA

≠ BELŠÍ NEŽ BIELY - ŠPECIÁLNY PROSTRIEDOK NA BIELU 
BIELIZEŇ

≠ ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN 
OD POTU A DEZODORANTOV

Pre 7 špecialistov HG nie 
je žiadna škvrna problém
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DLAŽBA PRÍRODNÝ KAMEŇ

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

101100127 8711577015350 HG odstraňovač cementových povlakov 
(HG výrobok 11) 1 liter 6

110100127 8711577015343 HG ochranný film s hodvábnym leskom
(HG výrobok 14) 1 liter 6

115100127 8711577015305 HG čistič na dlažbu s leskom (HG výrobok 17) 1 liter 6

135050127 8711577015299 HG koncentrovaný čistič špár 500 ml 6

166050127 8711577014575 HG odstraňovač škvŕn (HG výrobok 21) 500 ml 6

171100127 8711577015022 HG odstraňovač zvyškov cementu 
(HG výrobok 12) 1 liter 6

184100127 8711577070267 HG čistič na dlažbu (HG výrobok 16) 1 liter 6

240030127 8711577015565 HG farba na špáry 250 ml 6

244025127 8711577015756 HG super ochrana špár obkladov & dlažby 250 ml 6

391100127 8711577115869 HG impregnačný ochranný prostriedok 
(HG výrobok 13) 1 liter 6

435100127 8711577014551 HG extrémne intenzívny čistič 
(HG výrobok 20) 1 liter 6

447100127 8711577014568 HG prevencia škvŕn (HG výrobok 15) 1 liter 6

591050127 8711577143701 HG čistič špár na priame použitie 500 ml 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

201100127 8711577021122 HG ochranný film s leskom na prírodný 
kameň (HG výrobok 33) 1 liter 6

204025127 8711577108083 HG ochranná politúra na prírodný kameň 250 ml 6

213100127 8711577021146 HG intenzívny čistič na prírodný kameń 
(HG výrobok 40) 1 liter 6

215050127 8711577014674 HG čistič náhrobných kameňov 500 ml 6

216100127 8711577021153 HG odstraňovač cementových povlakov z 
prírodného kameňa (HG výrobok 31) 1 liter 6

221100127 8711577021160 HG čistič s leskom na prírodný kameň 
(HG výrobok 37) 1 liter 6

223050127 8711577021177 HG čistič kúpeľní z prírodného kameňa 500 ml 6

227050127 8711577021184 HG odstraňovačfarebných škvŕn 
(HG výrobok 41) 500 ml 6

470030127 8711577014766 HG absorbovač olejových a mastných škvŕn 
(HG výrobok 42) 250 ml 6
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PODLAHY Z UMELÝCH MATERIÁLOV

PARKETOVÉ PODLAHY LAMINÁT

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

200100127 8711577015152
HG ochranný film s leskom na parketové 

podlahy 
(HG výrobok 51)

1 liter 6

210100127 8711577015268 HG intenzívny čistič na parketové podlahy 
(HG výrobok 55) 1 liter 6

220100127 8711577015039 HG čistič na parketové podlahy 
(HG výrobok 54) 1 liter 6

444100127 8711577014544
HG ochranný film bez lesku na parketové 

podlahy
 (HG výrobok 52)

1 liter 6

467100127 8711577014742 HG čistič s leskom na parketové podlahy 
(HG výrobok 53) 1 liter 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

451100127 8711577014537 HG prírodný olej na podlahy (HG výrobok 60) 1 liter 6

452100127 8711577015046 HG čistič podláh ošetrených olejom 
(HG výrobok 62) 1 liter 6

453100127 8711577015169 HG intenzívny čistič podláh ošetrených 
olejom (HG výrobok 63) 1 liter 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

134100127 8711577015275 HG intenzívny čistič na laminátové plávajúce 
podlahy (HG výrobok 74) 1 liter 6

136100127 8711577015329 HG ochranný film s leskom na laminátové 
plávajúce podlahy (HG výrobok 70) 1 liter 6

464100127 8711577015145 HG čistič s leskom na laminátové plávajúce 
podlahy (HG výrobok 73) 1 liter 6

465050127 8711577014759 HG sprej na laminátové plávajúce podlahy na 
každý deň (HG výrobok 71) 500 ml 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

113100127 8711577015336 HG ochranný film s leskom (HG výrobok 77) 1 liter 6

118100127 8711577015138 HG vyživujúcí čistič s leskom (HG výrobok 78) 1 liter 6

150100127 8711577015282 HG intenzívny čistič (HG výrobok 79) 1 liter 6

DREVENÉ PODLAHY
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KUCHYŇA

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

102025127 8711577014605 HG intenzívny čistič varnej dosky 250 ml 6

109050127 8711577014612 HG každodenný čistič varnej dosky 500 ml 6

128050127 8711577015114 HG odstraňovač mastnoty 500 ml 6

138050127 8711577014629 HG čistič na rúry a grily 500 ml 6

168030127 8711577014445 HG politúra na kovy 250 ml 6

293012127 8711577014735 HG rýchly lesk na plastové pracovné dosky 125 ml 6

335050127 8711577062590 HG hygienický čistič chladničiek 500 ml 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

340050127 8711577063443 HG čistič na dosky kuchynskej linky z 
prírodného kameňa 500 ml 6

341030127 8711577062576 HG rýchly čistič na nerezové povrchy 300 ml 6

482012127 8711577014711 HG rýchly lesk na nerezový kov 125 ml 6

526050127 8711577143749 HG čistič na mikrovlnnú rúru 500 ml 6

KOBERCE A POŤAHY

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

144050127 8711577114923 HG extra silný čistič škvŕn v spreji (HG 
výrobok 94) 500 ml 6

151100127 8711577015053 HG čistič kobercov a látkových poťahov 
(HG výrobok 95) 1 liter 6

152050127 8711577015251 HG čistič škvŕn v spreji 
(HG výrobok 93) 500 ml 6

PRÍSTROJE

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

174050127 8711577015190 HG rýchlo odstraňovač vodného kameňa 500 ml 6

248020127 8711577215309 HG prípravok na údržbu práčok a umývačiek 
riadu 200 ml 6

323050127 8711577114930 HG odstraňovač vodného kameňa na espres-
so a kávovary 500 ml 6

636050127 8711577215408 HG prípravok proti zápachu v umývačke riadu 500 gr 6
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SANITA

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

100050127 8711577015312 HG profesionálny odstraňovač vodného 
kameňa 500 ml 6

145050127 8711577015084 HG sanitárny lesk 500 ml 6

147050127 8711577015107 HG sprej na sprchy, vane & umývadlá 500 ml 6

186050127 8711577014636 HG odstraňovač plesne 500 ml 6

218050127 8711577015091 HG penový čistič vodného kameňa 500 ml 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

448100127 8711577014506 HG hygienický čistič hydromasážnych vaní 1 liter 6

476030127 8711577114947 HG kompletná ochrana sprchovacích kútov 300 ml 6

604050127 8711577140267 HG penový čistič vodného kameňa s výraznou 
sviežou vôňou 500 ml 6

605050127 8711577140281 HG penový čistič vodného kameňa 3x silnejší 500 ml 6

606050127 8711577143688 HG hygienický čistič hydromasážnych boxov 500 ml 6

632050127 8711577215460 HG penový odstraňovač plesne v spreji 500 ml 6

320050127 8711577102715 HG každodenný hygienický sprej na 
príslušenstvo v okolí toalety 500 ml 6

321060127 8711577102722 HG hygienický gél na toalety 600 ml 6

322050127 8711577102739 HG extra silný čistič na toalety 500 ml 6

ODPAD

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

139050127 8711577143725 HG tekutý čistič odpadov 500 ml 6

139100127 8711577015244 HG tekutý čistič odpadov 1 liter 6

343100127 8711577089665 HG tekutý duo čistič odpadov 2x 500 ml 6

481100127 8711577127275 HG tekutý bio-čistič kuchynských odpadov 1 liter 6

624050127 8711577194765 HG odstraňovač zápachu z odpadov 500 ml 6
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Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

170030127 8711577194826 HG osviežovač vzduchu do vysávača 180 g 6

306045127 8711577112141 HG náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti 450 g 6

KOŽA

AIR CARE

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

314045127 8711577112318 HG náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti 450 g 6

316045127 8711577111533 HG pohlcovač vlhkosti 450 g 2

429040127 8711577014681 HG odstraňovač pachov z textilu 400 ml 6

441050127 8711577014421 HG odstraňovač pachov 500 ml 6

446040127 8711577014698 HG neutralizátor pachov 400 ml 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

172030127 8711577015176 HG 4 v 1 na kožu 250 ml 6

173030127 8711577015060 HG intenzívny čistič na kožu 250 ml 6

208030127 8711577014650 HG impregnácia na kožu – ochrana pred vo-
dou, olejom, tukom a špinou 300 ml 6

524025127 8711577215385 HG balzam na kožu 250 ml 6

625030127 8711577215361 HG sprej na kožu 300 ml 6

INTERIÉR

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

142050127 8711577015077 HG čistič skla & zrkadiel 500 ml 6

167050127 8711577183349 HG čistič lustrov v spreji 500 ml 6

209050127 8711577134914 HG intenzívny čistič na plasty 500 ml 6

297050127 8711577063429 HG čistič okien 500 ml 6

347025127 8711577085902 HG čiernidlo na kachle 250 g 6

431050127 8711577014643 HG čistič sklenených dvierok krbov a pecí 500 ml 6

432050127 8711577094355 HG odstraňovač sadzí z komína 500 g 6

491015127 8711577011284 HG krém s leskom na striebro 125 ml 6

497015127 8711577112189 HG polish s leskom na meď 150 ml 6
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ZÁHRADA

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

124050127 8711577134631 HG intenzívny čistič záhradného nábytku 500 ml 6

126050127 8711577015213 HG renovácia plastového záhradného nábyt-
ku 500 ml 6

181100127 8711577015237 HG odstraňovač zelených povlakov a machov 1 liter 6

183100127 8711577015220 HG čistič na terasové dlaždice 1 liter 6

292050127 8711577135416 HG prostriedok na obnovu vzhľadu tvrdého 
dreva 500 ml 6

304050127 8711577021191 HG reštaurátor tvrdého dreva 500 ml 6

527500127 8711577093358 HG odstraňovač zeleného povlaku a machu – 
na okamžité použitie 5 litrov 1

609025127 8711577136222 HG olej na ošetrenie tvrdého dreva 250 ml 6

615050127 8711577215323 HG prípravok na čistenie slnečníkov, 
ochranných plachiet a stanov 500 ml 6

622050127 8711577215347 HG vodotesná impregnácia na slnečníky, 
krycie plachty a stany 500 ml 6

NÁBYTOK

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

270030127 8711577014520 HG odstraňovač voskov na nábytok 300 ml 6

280050127 8711577021092 HG včelí vosk 500 ml 6

281050127 8711577021108 HG včelí vosk 500 ml 6

282050127 8711577021115 HG včelí vosk 500 ml 6

284030127 8711577014483 HG tekutý vosk na starožitný nábytok 300 ml 6

285030127 8711577014476 HG tekutý vosk na starožitný nábytok 300 ml 6

410030127 8711577014728 HG reštaurátor nábytku na tmavé druhy dreva 250 ml 6

412030127 8711577014452 HG reštaurátor nábytku na svetlé druhy dreva 250 ml 6
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NAMÁHAVÁ PRÁCA

TEXTÍLIE

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

160030127 8711577015183 HG odstraňovač nálepiek 300 ml 6

176050127 8711577014438 HG odstraňovač hrdze 500 ml 6

290010127 8711577014582 HG odstraňovač silikónového tmelu 100 ml 6

305100127 8711577014414 HG impregnácia na steny a fasády 1 liter 6

309100127 8711577014469 HG maľovanie bez brúsenia 1 liter 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

133050127 8711577194840
HG prísada k praciemu prostriedku na 

odstránenie nepríjemného zápachu 
športového oblečenia

500 g 6

175030127 8711577014599 HG impregnácia na textil - ochrana pred 
vodou, olejom, tukom a špinou 300 ml 6

245050127 8711577063382 HG prípravok na predbežné spracovanie 
škvŕn 500 ml 6

407050127 8711577063368 HG belší než biely špeciálny prostriedok na 
bielu bielizeň 400 g 6

416050127 8711577014704 HG čistiaci prípravok pre žiarivo biele záclony 500 g 6

Obj. číslo EAN Názov Objem Balenie

420007127 87308686 HG čistič škvŕn 1 34 g 6

421007127 87308693 HG čistič škvŕn 2 50 ml 6

422007127 87308709 HG čistič škvŕn 3 50 ml 6

423007127 87308716 HG čistič škvŕn 4 50 ml 6

424007127 87308723 HG čistič škvŕn 5 50 ml 6

425007127 87308730 HG čistič škvŕn 6 50 ml 6

426007127 87308747 HG čistič škvŕn 7 50 ml 6

634025127 8711577215422 HG odstraňovač škvŕn od potu a 
dezodorantov 250 ml 6
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Výrobca: 
HG International b.v. 
Damsluisweg 70, 
1332 EJ Almere, Holandsko 
Tel: +31 (0)36 5494700

Prvý distribútor SK:  
Motip Dupli Slovakia s.r.o., 
Kovaľská 1A, 
040 15 Košice, Slovenská republika,  
Tel.: (+421) 55 7288551-3 


