
... produkty pro lepší život

BAZÉNOVÁ CHEMIE

pro privátní bazény
Bazénová voda by měla být kvalitní, tak aby se v ní uživatelé bazénu cítili příjemně. Koupání by nemělo 
provázet pálení očí, vyrážky a zápach. V souvislosti s obsahem bakterií, by se kvalita bazénové vody měla 
rovnat kvalitě pitné vody. K tomu Vám výborně poslouží bazénová chemie značky BENAMIN, která se úspěšně 
používá v mnoha hotelových bazénech a aquaparcích v České republice a po celé Evropě.

Název Balení Objednací
 číslo

Rabatová 
skupina  Cena  

Dezinfekce  
Benamin guick Tabletten 1 kg 096807 A 399 Kč
*rychlá dezinfekce, tablety 5 kg 094329 A 1 600 Kč

Benamin guick Granulat 1 kg 096805 A 381 Kč
*rychlá dezinfekce, granulovavaný 5 kg 094336 A 1 460 Kč

Benamin LANG Supertabletten 1 kg 096806 A 448 Kč
*trvalá dezinfekce, 200g tablety 5 kg 094443 A 1 878 Kč
Úprava hodnoty pH
Benamin minus 6 kg 094298 A 630 Kč
*snížení hodnoty pH, granulovaný 1,5 kg 355453 A 225 Kč
Benamin plus 5 kg 094556 A 649 Kč
*zvýšení hodnoty pH, granulovaný

Flokulanty
Benamin Quickflockflussig 1 litr 096802 A 465 Kč
*odstraňování suspenzovaných látek - tekutý
Prevence proti řasám
Benamin Pur / Algicid Super 1 litr 096803 A 532 Kč
*prevence proti řasám - tekutý 5 litrů 355211 A 2 233 Kč
Čistící prostředky
Benamin AKR 1 litr 355432 A 277 Kč
*alkalický čistící prostředek 10 litrů 351217 A 1 751 Kč
Benamin SND 1 litr 095142 A 286 Kč
*kyselý čistící prostředek 10 litrů 095141 A 1 652 Kč
Prostředek pro přezimování
Benamin stop 1 litr 096800 A 415 Kč
*tekutá přezimovací ochrana 5 litrů 094446 A 1 764 Kč



produkty pro lepší život ...

BAZÉNOVÁ CHEMIE

pro automatické dávkovače

Název Balení Objednací
 číslo

Rabatová
skupina

 Cena

Desinfekce 
Benamin Sporex 20 kg 351227 A 1 007 Kč
*tekutá chlórová dezinfekce 33 kg 352700 A 1 423 Kč
*špičková stabilizace účinné látky
*vhodný i pro velmi teplou vodu ve vířivkách

Úprava hodnoty pH
Benamin pH Minus flussig 25 kg 351223 A 1 081 Kč
*snížení hodnoty pH - tekutý 35 kg 094226 A 1 223 Kč

Benamin pH PLUS flussig 25 kg 350592 A 1 250 Kč
*zvýšení hodnoty pH - tekutý

Flokulanty
Benamin Flockflussig 30 kg 094225 A 1 389 Kč
*odstraňování suspenzovaných látek

Benamin Flockflussig Konzentrat 5 kg 351214 A 946 Kč
*odstraňování suspenzovaných látek pro ředění
*úspora přepravních nákladů
*ředit 1:7 s vodou

Prevence proti řasám
Benamin Algicid Super 25 l 351220 A 2 944 Kč
*prevence proti řasám - tekutý

Benamin Algicid Super 10 l 351219 A 1 376 Kč
*prevence proti řasám - tekutý



... produkty pro lepší život

BAZÉNOVÁ CHEMIE

pro privátní whirlpooly 
bezchlorová dezinfekce
▪ měkká voda
▪ žádné pálení očí
▪ s přísadami pro ošetřování pokožky
▪ s přírodní  vůní
▪ bez stříbra a ostatních těžkých kovů
▪ bez chloru, bez peroxydu

Popis: SANESS WHIRLPOOL  se skládá ze 2 roztoků, obsahuje primárně účinné složky k dezinfekci vody a k ničení řas.
Odbírá mikroorganismům živnou půdu a blokuje aktivní dýchání jejich buněk. Tím dochází ke spolehlivému hubení 
všech škodlivých zárodků, bakterií, řas a plísní během velmi krátké doby. Saness neobsahuje žádné oxidující
látky, které by mohly dráždit pokožku a oči (jako jsou chlor, peroxidy, aktivní kyslík) a neobsahuje žádné stříbro 
ani jiné těžké kovy. 
Rozdíl poznáte: takto upravená voda jemně obtéká pokožku a zvyšuje příjemný pocit z pobytu  ve whirlpoolu

SANESS WHIRLPOOL obsahuje dále pomocné a doplň. látky k úpravě vody. Společné působení obou roztoků zajišťuje 
komplexní údržbu vody v bazénech systému SANESS WHIRLPOOL. Použitý flokulační prostředek zvyšuje účinnost
filtračního zařízení (vhodné i pro filtrační vložky!). Zakalení je odfiltrováno a výsledkem je krystalicky čistá voda. 
Zvláštní stabilizátor tvrdosti (složka Betain) zvyšují faktor wellness ve vířivce. Všechny složky moderního systému 
SANESS WHIRLPOOL byly zvlášť vyvinuty s ohledem na zvláštnosti vířivek (relativně malé množství vody, vysoká 
teplota, výrazný pohyb vody) a jsou samozřejmě zcela nepěnivé. Voda, která je upravena systémem SANESS 
WHIRLOPOOL, zcela ztrácí tzv. „bazénový zápach“, který je často vnímán jako rušivý vjem.

Rabatová
skupina

 Cena

A19100 X  2 245 KčBezchlorová dezinfekce  SANESS 
pro cca 5 m3 vody




