
Přípravky na silně znečištěné ruce

Dávkovače pro patrony DEB s unikátním dávkováním Přípravky pro běžné mytí rukou

Přípravky pro použití v potravinářství Regenerační a ochranné krémy Dezinfekce 

OPTIMÁLNÍ HYGIENA RUKOU
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Deb jako první na světě před více než 75 lety začal  
s vývojem přípravků pro mytí silně znečištěné pokožky 
a i nyní je se značkou SWARFEGA® světovou jedničkou. 
Nachází uplatnění hlavně v oblasti automotive, servisů 
a průmyslu.
Nyní je také významným producentem přípravků  
pro mytí, dezinfekci a ošetření pokožky i pro školy, 
úřady, kanceláře, potravinářství, zdravotnictví 
atd. Stal se světovou jedničkou v péči o pokožku  
v profesionálním světě mimo domácnosti a je 
držitelem řady světových a evropských patentů. 
Deb splňuje všechny normy důležitých institucí  
v USA a Kanadě, Evropě, Austrálii atd. Samozřejmě  
je také držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001.
Přípravky jsou aplikovány z hygienických,  
100% uzavřených patron, které nejenom 
výrazně usnadňují manipulaci, ale hlavně  

naprosto vylučují riziko  
kontaminace přípravků  
prachem a mikroorganismy  
z okolí a zajišťují tak maximální  
hygienu. 

Na důkaz kvality jsou DÁVKOVAČE na tyto patrony 
dodávány s DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU!

Pro snadnější orientaci jsou různé typy přípravků 
barevně odlišené na etiketách i v dalších materiálech 
(včetně barevného odlišení dávkovačů) a do určité 
skupiny je zařazuje také výraz, který je součástí jejich 
názvu.

Řada přesvědčivých výhod systému DEB:

inovativní mýdla ve formě pěny
dezinfekce na bázi alkoholu ve formě instantní pěny 
barevně odlišené patrony i dávkovače
pevný a odolný ABS/PET materiál
poskytují odměřené dávky pro maximální efektivitu
snadná výměna patron trvající několik sekund
dávkovače a tlačítka chráněny povrchem BioCote®
ultrazvukově uzavřené patrony pro prevenci křížové kontaminace  

 přípravku
doživotní záruka na všechny mechanické dávkovače DEB

-
-
-
-
-
-
-
-
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Povrch BioCote®
 
BioCote® stříbro-iontová technologie
je aplikována na všechny dávkovačeDEB
uvedené v tomto katalogu.

Povrch BioCote® je:
efektivní – během pouhých 2 hodin redukuje na povrchu  

 dávkovače bakterie, plísně a houby a během 24 hodin dosahuje  
 jejich snížení až o 99,99 %*,

bezpečný – stříbro je považováno za netoxické a bezpečné,
dlouhotrvající – povrch udržuje svoje antimikrobiální působení  

 po celou dobu životnosti dávkovače. Nezaniká ani setřením,   
 omytím nebo jinou běžnou údržbou.

*Účinnost byla nezávisle ověřena ISO metodami.
**Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
    Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

•

•
•
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Jemné pěstící regenerační krémy  
 pro profesionální použití. 

Podporují přirozený proces 
 obnovy lehce poškozené pokožky. 

Rychle se vstřebávají a nezanechávají pocit 
 mastných rukou.

•
•
•

Regenerace

Dezinfekce 
Pěna slouží k dezinfekci rukou a zároveň obsahuje  

 i hydratační složky. 
Používá se bez vody, ničí 99,99 % všech běžných  

 bakterií za pouhých 15 sekund.
Hypoalergenní formule pěny je ideální pro časté použití,  

 zanechává ruce svěží, hladké a jemné.
Neobsahuje želírující látky, takže ani časté používání   

 Deb InstantFoam Complete** nezanechává pocit  
 lepkavých rukou. 

Je ideální pro použití v jakémkoliv prostředí, kde  
 se manipuluje s potravinami.

Vysoce efektivní pěnová dezinfekce,  
 bez parfemace a barviv, na alkoholové bázi. 

•
•
•
•

•
•

Mytí
Instantní pěna: Okamžitě vytváří pěnu,  

 která zajišťuje dokonalé pokrytí kůže,  
 snadno se smývá a nezanechává zbytky  
 v umyvadle. 

Více než 2000 dávek z jedné patrony! Snižuje spotřebu 
 mýdla i vody až o 50 %!

•

•

Neutrální pH snižuje riziko podráždění  
 pokožky.

Chrání pokožku a minimalizuje kontakt  
 mezi kůží a znečištěním. 

Rychle se vstřebává a nezanechává pocit 
 mastných rukou.

•
•
•

Ochrana



OCHRANA POKOŽKY
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Global ProtectStokoderm Sun Protect 30 
PURE
Neparfemovaný, voděodolný ochranný krém 
s faktorem 30. Chrání pokožku před zářením UVA, 
UVB a UVC (svařování).
Balení: 12 x 100 ml 
Obj. číslo: SUN100ML

Travabon Classic
Krém na ochranu pokožky před mastnotou 
a ve vodě nerozpustnými látkami. Nevhodný pro 
práci s rukavicemi. Bez silikonu.
Balení: 12 x 100 ml 
Obj. číslo: TVC100ML

Stokoderm Aqua PURE
Ochranný krém pro práci s látkami na vodní bázi 
nebo ve vlhkých prostředích. Bez parfémů, barviv 
a silikonu.
Balení: 12 x 100 ml 
Obj. číslo: SAQ100ML

Stokoderm Grip PURE
Všestranný krém pro ochranu citlivé kůže 
vystavené proměnlivé zátěži. Vhodný pro použití 
s rukavicemi. Bez barviv, parfému a silikonu.
Balení: 6 x 1 l 
Obj. číslo: SGP1L

Stokoderm Protect PURE
Univerzální ochranný krém před zahájením práce. 
Bez parfémů a barviv. Neobsahuje silikon.

Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: UPW1LEE

Stokoderm Grip PURE
Všestranný krém pro ochranu citlivé kůže 
vystavené proměnlivé zátěži. Vhodný pro použití 
s rukavicemi. Bez barviv, parfému a silikonu.
Balení: 12 x 100 ml 
Obj. číslo: SGP100ML

Dávkovač pro patrony ochranného krému Deb,  
s barevným kódováním a piktogramy pro správné 
použití. Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: PRO1LDSMD

Travabon Classic
Krém na ochranu pokožky před mastnotou 
a ve vodě nerozpustnými látkami. Nevhodný pro 
práci s rukavicemi. Bez silikonu.
Balení: 6 x 1 l 
Obj. číslo: TVC1L

Stokoderm Aqua PURE
Ochranný krém pro práci s látkami na vodní bázi 
nebo ve vlhkých prostředích. Bez parfémů, barviv 
a silikonu.
Balení: 6 x 1 l 
Obj. číslo: SAQ1L

Stokoderm Protect PURE
Univerzální ochranný krém před zahájením práce. 
Bez parfémů a barviv. Neobsahuje silikon.

Balení: 12 x 100 ml
Obj. číslo: UPW100ML
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Refresh Relax FOAM
Parfemované, luxusní tekuté mýdlo na bázi pěny 
z řady aromaterapie.

Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: RLX1LEE

PureBac Foam Wash**
Efektivní antibakteriální mýdlo s baktericidním  
a fungicidním účinkem ve formě instantní pěny.

Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: PBF1LCZSK

Refresh Original FOAM
Nejoblíbenější tekuté mýdlo ve formě 
pěny, která zajišťuje dokonalé pokrytí kůže  
a snadno se smývá. 
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: ORG1LEE

Deb OxyBac Foam Wash**
Neparfemované pěnové mýdlo. Obsahuje  
akcelerovaný peroxid vodíku s prokázanými  
baktericidními a germicidními účinky.

Balení: 6 x 1 l

Global Cleanse Washroom
Dávkovač pro patrony přípravků Deb na mytí 
rukou, s barevným kódováním a piktogramy pro 
správné použití. Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: WRM1LDSMD

Proline mytí
Barevně kódovaný dávkovač na 1l patrony 
přípravků na mytí rukou Deb.
Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROL1HWASH

Proline modrý
Dávkovač na všechny 1l patrony DEB.
Objem: 1 l

Balení: 1 ks

Proline bílý
Dávkovač na všechny 1l patrony přípravků Deb.
Objem: 1 l

Balení: 1 ks
Obj. číslo: HYF01XObj. číslo: PROLC1BLUE

Estesol Lotion
Jemně parfemované tekuté mýdlo pro odstranění 
běžné špíny a slabšího průmyslového znečištění, 
svěží barva a vůně, gelová struktura.

Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: LTW1LEE

Estesol Hair &  Body
Osvěžující šampon pro tělo a vlasy. Nezanechává 
zbytky, ideální pro použití ve sprše, vaně  
a umývárně každého pracoviště nebo rekreačního 
místa.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: HAB1LEE

Refresh Luxury 3-in-1 Hair & Body
Krémový, příjemně parfemovaný šampon pro 
tělo a vlasy. Vytváří bohatou pěnu, obsahuje  
kondicionér pro vlasy a pokožku. Nedráždí oči.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: CMW1L

Obj. číslo: ABL1LCZSK

Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: OXY1L

Refresh Clear FOAM
Neparfemované tekuté mýdlo ve formě pěny. 
Neovlivňuje chuť ani vůni potravin.

Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: CLR1L

Deb AgroBac Lotion Wash**
Neparfemované tekuté antibakteriální mýdlo. 
Vhodné pro potravinářský průmysl, catering,  
horeca a další oblasti se zvýšenými nároky  
na hygienu.

** Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

MYTÍ POKOŽKY

 Objednávky na: Tel.: +420 519 421 726  obchod@apexsystems.cz  Apex Central Europe, s.r.o.
   Fax: +420 519 421 727  www.apexsystems.cz  664 56 Blučina 627

�

Refresh Energie FOAM
Luxusní tekuté mýdlo na bázi pěny z řady 
aromaterapie s energickou vůní s tóny 
mandarinky, Kanangy vonné a kardamonu.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: ENG1L
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Estesol Lotion
Jemně parfemované tekuté mýdlo pro odstranění 
běžné špíny a slabšího průmyslového znečištění, 
svěží barva a vůně, gelová struktura.
Balení: 4 x 2 l
Obj. číslo: TLW2LT

Estesol Lotion
Jemně parfemované tekuté mýdlo pro odstranění 
běžné špíny a slabšího průmyslového znečištění, 
svěží barva a vůně, gelová struktura.
Balení: 4 x 4 l
Obj. číslo: LTW4LTR

Proline chromový pásek 
Dávkovač na všechny 1l patrony DEB  
s elegantním chromovým páskem.
Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROL1CHRB

MYTÍ POKOŽKY
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Proline chromový pásek černý
Dávkovač na všechny 1l patrony DEB  
s elegantním chromovým páskem.
Objem: 1 l

Balení: 1 ks
Obj. číslo: SHW1LDSSW

Proline krémový
Dávkovač na všechny 1l patrony DEB.
Objem: 1 l

Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROLC1CRM

Global Cleanse Light 2l modrý
Dávkovač pro tekuté abrazivní gely či mýdla, 
s povrchovou úpravou zabraňující růstu 
mikroorganismů. Objem: 2 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: LGT2LDPMD

Proline Soapy Soap

Dávkovač nerezový
Nerezový dávkovač na 1l patrony přípravků  
na mytí a ošetření rukou DEB

Balení: 1 ks
Obj. číslo: EMR100COM

Dávkovač na 1l patrony DEB. Exkluzivně navržen 
pro školy, školky, nemocnice a další místa,  
kde se pohybují děti. Objem: 1 l

Balení: 1 ks
Obj. číslo: SSD01P

Proline Wash Your Hands
Dávkovač na 1l patrony DEB. Exkluzivně navržen 
pro školy, školky, nemocnice a další místa,  
kde se pohybují děti. Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROL1SCH

Proline metalický
Dávkovač na všechny 1l patrony DEB  
s metalickou přední stranou.
Objem: 1 l

Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROLCHROME

Proline šedý
Dávkovač na všechny 1l patrony DEB s šedou 
přední stranou.
Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROLC1GREY

Proline šedé tlačítko
Dávkovač na všechny 1l patrony DEB s šedým 
tlačítkem.
Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROLCKAT

Global Cleanse Light 4l modrý
Dávkovač pro tekuté abrazivní gely či mýdla, 
s povrchovou úpravou zabraňující růstu 
mikroorganismů. Objem: 4 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: LGT4LDRMD
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MYTÍ POKOŽKY
TF Refresh Clear FOAM
Neparfemované tekuté mýdlo ve formě pěny. 
Pro potravinářství, kanceláře a veřejné budovy, 
toalety atd. Patrona pro bezdotyk. dávkovač DEB.
Balení: 3 x 1,2 l
Obj. číslo: CLR12LTF

TF Refresh Azure FOAM
Luxusní tekuté mýdlo na ruce ve formě pěny,  
zanechává svěží vůni a pocit hedvábné svěžesti. 
Patrona pro bezdotykový dávkovač DEB.
Balení: 3 x 1,2 l
Obj. číslo: AZU12LTF

TF bezdotykový černý + chrom 
Atraktivní a spolehlivý bezdotykový dávkovač 
instantní pěny Deb. Poskytuje vysokou efektivitu 
dávkování a velkou kapacitu. Objem: 1,2 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: TF2CHR

TF bezdotykový modrý
Atraktivní a spolehlivý bezdotykový dávkovač 
instantní pěny Deb. Poskytuje vysokou efektivitu 
dávkování a velkou kapacitu. Objem: 1,2 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: TF2AZU

TF bezdotykový bílý + chrom 
Atraktivní a spolehlivý bezdotykový dávkovač 
instantní pěny Deb. Poskytuje vysokou efektivitu 
dávkování a velkou kapacitu. Objem: 1,2 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: TF2WHI

TF Refresh Rose FOAM

Solopol Lime
Efektivní přípravek na čištění silně znečištěných 
rukou. Obsahuje kombinaci přírodních 
kukuřičných mikrogranulí a výtažků z limetky.
Balení: 4 x 2 l
Obj. číslo: LIM2TLEE

Solopol Lime
Efektivní přípravek na čištění silně znečištěných 
rukou. Obsahuje kombinaci přírodních 
kukuřičných mikrogranulí a výtažků z limetky.
Balení: 4 x 4 l
Obj. číslo: LIM4LTR

Solopol Light 
Čisticí prostředek s přírodními granulemi pro 
mytí středně až silně znečištěných rukou. Bez 
barviv, silikonu a rozpouštědel.
Balení: 30 x 2�0 ml
Obj. číslo: 33446

Luxusní tekuté mýdlo na ruce ve formě 
pěny se svěží vůní růží, vhodnou pro muže  
i ženy. Patrona pro bezdotykové dávkovače DEB.
Balení: 3 x 1,2 l
Obj. číslo: RFW12LTF

TF Refresh Relax FOAM
Luxusní tekuté mýdlo na ruce ve formě pěny 
s příjemnou vůní z řady aromaterapie. Patrona 
pro bezdotykový dávkovač DEB.
Balení: 3 x 1,2 l
Obj. číslo: AZU12LTF

MYTÍ SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH RUKOU
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Swarfega Natural Power Wash
Přírodní čistič rukou pro silné znečištění  
s obsahem neabrazivních granulí. Obsahuje 
směs z přírodního slunečnicového oleje.
Balení: 4 x 2 l
Obj. číslo: NPW2LTEE

Solopol Classic Pure
Neparfemované tekuté mýdlo na ruce  
s granulemi k odstraňování olejů, maziv, tuků  
a silného znečištění. Vhodné do potravinářství.
Balení: 4 x 2 l
Obj. číslo: SCP2LT

MYTÍ SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH RUKOU

Solopol Classic
Tradiční čistič rukou bez rozpouštědel a silikonu. 
Poskytuje vysoký čisticí účinek a zároveň pečuje 
o pokožku.
Balení: 12 x 2�0 ml
Obj. číslo: SOL2�0ML

Gritty Foam 3,25l  černý
Dávkovač na unikátní pěnu s granulemi na mytí 
středně a silně znečištěných rukou Gritty FOAM.

Balení: ks
Obj. číslo: GPF3LDBLPL

Solopol GFX 
(Gritty Foam Extra)
Unikátní, vysoce účinná pěna s bio-částicemi  
(bio-scrubbersTM) pro mytí silně znečištěných 
rukou. 
Balení: 4 x 3,2� l
Obj. číslo: GPF3LEURO

Swarfega Orange
Účinný čistič rukou s citrusovým olejem, bez 
rozpouštědel, pro stavební průmysl, automobilový 
průmysl, ostatní průmyslová odvětví.
Balení: 4 x 4,� l
Obj. číslo: SOR4�LEE

Swarfega Orange
Účinný čistič rukou s citrusovým olejem, bez 
rozpouštědel, pro stavební průmysl, automobilový 
průmysl, ostatní průmyslová odvětví.
Balení: 1� l
Obj. číslo: SOR11�

Swarfega Orange PumpPack
Swarfega Orange Balení s pumpičkou.

Balení: 4 x 4 l
Obj. číslo: SOR4LMP

Solopol Classic
Tradiční čistič rukou bez rozpouštědel a silikonu. 
Poskytuje vysoký čisticí účinek a zároveň pečuje 
o pokožku.
Balení: 4 x 4 l
Obj. číslo: SOL4LTR

Swarfega Orange
Účinný čistič rukou s citrusovým olejem, bez 
rozpouštědel, pro stavební průmysl, automobilový 
průmysl, ostatní průmyslová odvětví.
Balení: 6 x 2 l
Obj. číslo: SOR2LT

Swarfega Orange
Účinný čistič rukou s citrusovým olejem, bez 
rozpouštědel, pro stavební průmysl, automobilový 
průmysl, ostatní průmyslová odvětví.
Balení: 4 x 4 l
Obj. číslo: SORC4LTREE
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Global Cleanse Ultra černý
Dávkovač na patrony speciálních čističů.
Objem: 2 l

Balení: 1 ks
Obj. číslo: ULT2LDPMD

DEB Ultra Wash*
Speciální čisticí přípravek na ruce s přírodními 
kukuřičnými mikrogramulemi. Odstraňuje  
znečištění běžná v průmyslu a lakovnách
Balení: 4 x 2 l
Obj. číslo: ULT2LTEE

MYTÍ SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH RUKOU
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Swarfega Black Box
Impregnované ubrousky na čištění silně  
znečištěných rukou, odstraňují syntetické barvy, 
základové barvy a laky, plnidla, lepidla a jiné.
Balení: 4 x 1�0 ks
Obj. číslo: D1�420

Swarfega Black Box
Impregnované ubrousky na čištění silně  
znečištěných rukou, odstraňují syntetické barvy, 
základové barvy a laky, plnidla, lepidla a jiné.
Balení: 6 x �0 ks
Obj. číslo: D1�440DT

Swarfega Natural Power Wash
Přírodní čistič rukou pro silné znečištění  
s obsahem neabrazivních granulí. Obsahuje směs 
z přírodního slunečnicového oleje.
Balení: 4 x 4 l
Obj. číslo: NPW4LTR

Swarfega Red
Čistič rukou s granulemi pro autoservisy, technické 
služby a průmysl. Odstraňuje mastnotu, oleje,  
asfalt, naftu, kreosot, uhlík a další znečištění.
Balení: 4 x 4 l
Obj. číslo: SRE4LTREE

Swarfega Auto

Swarfega Auto
Gel s granulemi na mytí silně znečištěných 
rukou. Obsahuje neabrazivní polymerové  
mikrogranule nepoškozující pokožku.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: D12601

Gel s granulemi na mytí silně znečištěných 
rukou. Obsahuje neabrazivní polymerové  
mikrogranule nepoškozující pokožku.
Balení: 14 l
Obj. číslo: SAU114

Swarfega Auto
Gel s granulemi na mytí silně znečištěných 
rukou. Obsahuje neabrazivní polymerové  
mikrogranule nepoškozující pokožku.
Balení: 4 x 4,� l
Obj. číslo: D12406

Megamax černý
Dávkovač na 4l patrony všech přípravků Deb.
Objem: 4 l

Balení: 1 ks
Obj. číslo: D�3000

Kresto Citrus
Silný čistič rukou s patentovanou kombinací
výtažků z pomerančového oleje a kukuřičnými 
granulemi. Bez silikonu.
Balení: 4 x 4 l
Obj. číslo: CIT4LTR

Kresto Universal WIPES*
Čisticí ubrousky pro jednoduché odstranění 
olejů, mastnoty a dalšího znečištění z rukou.

Balení: 4 x 1�0 ks
Obj. číslo: UNV1�0W

MYTÍ SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH RUKOU - SPECIÁLNÍ ČISTIČE
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Balení: 1 ks
Obj. číslo: IFSTF2MD

Deb InstantGel Complete**
Gel na bázi alkoholu určený pro hygienickou  
dezinfekci rukou. Snadno se roztírá, neukapává.
Pro potravinářství, zdravotnictví, kuchyni atd.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: ISG1L

Deb InstantFoam Complete**
Pěna pro rychlou dezinfekci fyzicky čisté kůže.  
Snadno se rozetře a neukapává na podlahu a oděv. 
Pro potravinářství, zdravotnictví, kuchyni atd.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: DIF610

Obj. číslo: IFS1LTFNL

TF Deb InstantFoam Complete**
Pěna pro rychlou dezinfekci fyzicky čisté kůže. 
Patrony pro bezdotykové dávkovače IFSTF2MD.

Balení: 3 x 1 l

Florafree Hygi Foamer**
Pěna pro rychlou dezinfekci fyzicky čisté kůže.  
Snadno se rozetře a neukapává na podlahu a oděv. 
Pro potravinářství, zdravotnictví, kuchyni atd.
Balení: 12 x 4� ml
Obj. číslo: DIF124�

Deb InstantFoam Complete**
Pěna pro rychlou dezinfekci fyzicky čisté kůže.  
Snadno se rozetře a neukapává na podlahu a oděv. 
Pro potravinářství, zdravotnictví, kuchyni atd.
Balení: 12 x 400 ml
Obj. číslo: DIF12400

Global Sanitise 1 l

Proline 1L Dezinfekce
Barevně kódovaný dávkovač na 1l patrony 
přípravků na dezinfekci rukou Deb.
Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROL1HSAN

Dávkovač pro patrony přípravků pro dezinfekci 
rukou DEB, s barevným kódováním a piktogramy 
pro správné použití. Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: SAN1LDSMD

TF bezdotykový dezinfekce
Určen pro náplně TF Deb InstantFoam Complete, 
kód IFS1LTFNL.
Objem: 1,2 l

** Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

MYTÍ SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH RUKOU
 SPECIÁLNÍ ČISTIČE

Kresto Kolor ULTRA
Speciální čistič rukou pro odstranění znečištění 
barvivy, bez rozpouštědel a konzervantů. Bez 
silikonu.
Balení: 12 x 2�0 ml
Obj. číslo: KKU2�0ML

Kresto Kolor ULTRA
Speciální čistič rukou pro odstranění znečištění 
barvivy, bez rozpouštědel a konzervantů. Bez 
silikonu.
Balení: 4 x 2 l
Obj. číslo: KKU2LT

Kresto Special ULTRA
Speciální čistič rukou pro odstranění úporného 
znečištění barvivy, pryskyřicemi apod.

Balení: 12 x 2�0 ml
Obj. číslo: KSP2�0ML

Kresto Special ULTRA
Speciální čistič rukou pro odstranění úporného 
znečištění barvivy, pryskyřicemi apod.

Balení: 4 x 2 l
Obj. číslo: KSP2LT

DEZINFEKCE RUKOU
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Global Restore 1 l
Dávkovač pro patrony DEB s renegeračním 
krémem, s barevným kódováním a piktogramy 
pro správné použití. Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: RES1LDSMD

Stokolan Light Pure

Stokolan Hand and Body
Příjemně parfemovaný hydratační, pečující 
a zvláčňující krém s kreatinem, alantoin,  
glycerinem a vyhlazujícím souborem látek.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: SBL1L

Regenerační krém na kůži. Neobsahuje parfémy ani 
barviva. Obsahuje glycerin, alantoin a bambucký 
tuk, které pěstí pokožku a zajišťují její pružnost.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: RES1LEE

Proline 1L Regenerace
Barevně kódovaný dávkovač na 1l patrony 
regeneračního krému Deb.
Objem: 1 l
Balení: 1 ks
Obj. číslo: PROL1HCRM

Stokolan Sensitive PURE
Regenerační a pečující krém pro extrémně citlivou 
a podrážděnou pokožku. Vhodný pro osoby 
s výskytem alergií a ekzémů.
Balení: 12 x 100 ml
Obj. číslo: SSP100ML

Stokolan Classic
Příjemně parfemovaný krém na ruce a obličej. 
Zklidňuje a snižuje podráždění pokožky, hydratuje 
a regeneruje.
Balení: 12 x 100 ml
Obj. číslo: SCL100ML

Stokolan Hand and Body
Příjemně parfemovaný hydratační, pečující 
a zvláčňující krém s kreatinem, alantoin,  
glycerinem a vyhlazujícím souborem látek.
Balení: 12 x 100 ml
Obj. číslo: SBL100ML

Stokolan Light Pure
Regenerační krém na kůži. Neobsahuje parfémy ani 
barviva. Obsahuje glycerin, alantoin a bambucký 
tuk, které pěstí pokožku a zajišťují její pružnost.
Balení: 12 x 100 ml
Obj. číslo: RES100ML

 Objednávky na: Tel.: +420 519 421 726  obchod@apexsystems.cz  Apex Central Europe, s.r.o.
   Fax: +420 519 421 727  www.apexsystems.cz  664 56 Blučina 627

13

REGENERACE POKOŽKY

Stokolan Classic

Stokolan Sensitive PURE
Regenerační a pečující krém pro extrémně citlivou 
a podrážděnou pokožku. Vhodný pro osoby 
s výskytem alergií a ekzémů.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: SSP1L

Příjemně parfemovaný krém na ruce a obličej. 
Zklidňuje a snižuje podráždění pokožky, hydratuje 
a regeneruje.
Balení: 6 x 1 l
Obj. číslo: SCL1L
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Pumpička na 4,5l Balení
Kvalitní kovová pumpička pro 4,5l Balení mycích 
past Swarfega Auto a Swarfega Orange.

DEB odkapávač
Odkapávač pro použití na stojanu  
pro bezdotykový dávkovač dezinfekce.  
Zabraňuje případným úkapům na podlahu,  
ke kterým může dojít např. příliš rychlým stažením 
ruky zpod dávkovače.

Držák Swarfega Black Box 
Držák pro 150 ks Balení impregnovaných čisticích 
ubrousků Black Box.

Pumpička na 1L Balení
Plastová pumpička pro 1l Balení Swarfega Auto.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
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Balení: 1 ks
Obj. číslo: D�4420

Balení: 1 ks
Obj. číslo: D�44�0

Balení: 1 ks
Obj. číslo: D�02�0

Stojan na bezdotykový dávkovač  
dezinfekce
Stojan na bezdotykový dávkovač, ideální např. pro umístění  
do vstupních prostor, pro umožnění provedení dezinfekce 
rukou příchozích. Dávkovač není součástí stojanu, je nutné  
jej objednat zvlášť (obj. č. IFSTF2MD) Doporučujeme také 
odkapávač D80250, který zachytí případné úkapy, ke kterým 
může dojít např. při příliš rychlém stažení ruky zpod dávkovače.

Balení: 1 ks
Obj. číslo: DISPSTDCH

Balení: 1 ks
Obj. číslo: D�4401

Pumpička na 4,5l Balení
Plastová pumpička pro 4,5l Balení mycích past 
Swarfega.

Balení: 1 ks
Obj. číslo: D�4400

Držák na stěnu na 4,5l DEB
Držák 4,5l Balení mycích past DEB, k zavěšení  
na stěnu.

Balení: 1 ks
Obj. číslo: D�4�00


