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SANYTOL UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ


 Všechny tyto výrobky likvidují SARS-CoV-2 dle normy EN 14476, 1 minutu po aplikaci.
 Gel a mýdla 30 vteřin.



SANYTOL UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ



SANYTOL UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
novinka



SANYTOL UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
novinka
•

Odstraňuje 99,9 % bakterií, virů a plísní

•

Silná virucidní účinnost – odstraňuje obalené a neobalené viry

•

Účinnost proti SARS-CoV-2

•

Bez chlóru

•

Skvělá čistící a dezinfekční účinnost u často používaných
povrchů

•

Extra pohodlí:
-

přímá dezinfekce (bez stírání, pouze postřik)

-

rychleschnoucí

•

Nezanechává skvrny

•

Dermatologicky testováno

Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.
1 karton = 12 ks

Univerzální čistič AEROSOL
Příjemně voní po mentolu.

99 Kč
ks

novinka

Dezinfekční osvěžovače vzduchu,
povrchů a textilií s vůní . . .

květinová
horská
mentholová

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

Dezinfekční
osvěžovač vzduchu,
povrchů a textilií s
květinovou vůní


 Kč
68
ks

SANYTOL vyčistí vzduch a vydezinfikuje
povrchy v jednom jediném kroku.

novinka

300 ml

Jeho složení zajišťuje dokonalou hygienu a
zanechává příjemně svěží vůni. Zahubí 99,9 %
bakterií, plísní a virů, včetně viru chřipky typu
A (H1N1) a Covid-19. Dezinfikuje a čistí.
Absorbuje a ničí pachy tím, že odstraňuje
jejich příčinu (mikroby). Působí na vzduch,
povrchy a bytové textilie. Nezanechává
skvrny, k textiliím je šetrný.
Příjemně provoní celou domácnost
květinovou vůní.

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

Dezinfekční
osvěžovač vzduchu,
povrchů a textilií s
vůní hor

68 Kč 
ks



SANYTOL vyčistí vzduch a vydezinfikuje
povrchy v jednom jediném kroku.

300 ml

novinka

Jeho složení zajišťuje dokonalou hygienu a
zanechává příjemně svěží vůni. Zahubí 99,9 %
bakterií, plísní a virů, včetně viru chřipky typu A
(H1N1) a Covid-19. Dezinfikuje a čistí.
Absorbuje a ničí pachy tím, že odstraňuje jejich
příčinu (mikroby). Působí na vzduch, povrchy a
bytové textilie. Nezanechává skvrny, k textiliím
je šetrný.
Příjemně provoní celou domácnost vůní hor.

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

68 Kč
ks


Dezinfekční
osvěžovač vzduchu,
povrchů a textilií s
mentholovou vůní



SANYTOL vyčistí vzduch a vydezinfikuje
povrchy v jednom jediném kroku.
Jeho složení zajišťuje dokonalou hygienu a
zanechává příjemně svěží vůni. Zahubí 99,9 %
bakterií, plísní a virů, včetně viru chřipky typu
A (H1N1) a Covid-19. Dezinfikuje a čistí.
Absorbuje a ničí pachy tím, že odstraňuje
jejich příčinu (mikroby). Působí na vzduch,
povrchy a bytové textilie. Nezanechává
skvrny, k textiliím je šetrný.

novinka

300 ml

Příjemně provoní celou domácnost mátovou
vůní.



SANYTOL DEZINFEKČNÍ GELY NA RUCE

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si
vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o
přípravku.

Dezinfekční gel na ruce
Dezinfekční gel na ruce
75 ml
novinka

250 ml

Dezinfekční gel na ruce
500 ml

1 karton = 24 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.




SANYTOL
DEZINFEKČNÍ GEL
NA RUCE

69 Kč
ks

67 Kč
75 ml

ks

novinka

 SANYTOL gely pro okamžitou dezinfekci rukou jsou vhodné pro celou
rodinu a lze je používat kdekoliv, kdykoliv, bez vody, mýdla a ručníku.
 Nelepí se na ruce a zanechávají pocit svěžesti a příjemnou vůni.
 Varianty:
 HYPOALERGENNÍ pro citlivou pokožku s Aloe Vera a Allantoinem
 ZVLHČUJÍCÍ s přírodním zeleným čajem.
 Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně viru chřipky typu A (H1N1) a
Covid-19. Čisté a dezinfikované ruce za 30 vteřin. Praktické a bez nutnosti
oplachování v rodinném, cestovním anebo kapesním balení. Našim rukám
dodává jemnost a má hydratační a hypoalergenní složení, které je vhodné i pro
nejcitlivější typy pokožky.
 Bez parabenů.

pro citivou pokožku
hypoalergenní

zvlhčující s přírodním
zeleným čajem

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

SANYTOL
DEZINFEKČNÍ GEL
NA RUCE




 SANYTOL gely pro okamžitou dezinfekci rukou
jsou vhodné pro celou rodinu a lze je používat
kdekoliv, kdykoliv, bez vody, mýdla a ručníku.
 Nelepí se na ruce a zanechávají pocit svěžesti a
příjemnou vůni.
 Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně viru

chřipky typu A (H1N1) a Covid-19. Čisté a
dezinfikované ruce za 30 vteřin. Praktické a bez
nutnosti oplachování v rodinném, cestovním anebo
kapesním balení. Našim rukám dodává jemnost a má
hydratační a hypoalergenní složení, které je vhodné i
pro nejcitlivější typy pokožky.

250 ml

 S přírodním zeleným čajem.
 Bez parabenů.
 Od května 2021 ve variantě HYPOALERGENNÍ pro
citlivou pokožku s Aloe Vera a Allantoinem

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

SANYTOL
DEZINFEKČNÍ GEL
NA RUCE




 SANYTOL gely pro okamžitou dezinfekci

rukou jsou vhodné pro celou rodinu a lze je
používat kdekoliv, kdykoliv, bez vody, mýdla a
ručníku.
 Nelepí se na ruce a zanechávají pocit svěžesti a

příjemnou vůni.

 Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně

viru chřipky typu A (H1N1) a Covid-19. Čisté a
dezinfikované ruce za 30 vteřin. Praktické a bez
nutnosti oplachování v rodinném, cestovním anebo
kapesním balení. Našim rukám dodává jemnost a
má hydratační a hypoalergenní složení, které je
vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky.
 S přírodním Zeleným čajem.

500 ml

 Bez parabenů.

Dezinfekční mýdla . . .

250 ml

hydratující

novinka

novinka

novinka

vyživující

proti zápachu

1 karton = 12 ks




47 Kč

Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

ks

Dezinfekční mýdlo
hydratující
Aloe Vera & Zelený čaj
 Většina infekcí je přenášena pomocí rukou,

proto je jejich pravidelné mytí tím
nejjednodušším způsobem, jak infekcím
předcházet.

 Dezinfekční hydratující mýdlo SANYTOL

má hypoalergenní složení, které je
obohaceno o výtažky z přírodního Zeleného
čaje a Aloe Vera.
 Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů,

včetně viru chřipky typu A (H1N1).

250 ml
novinka

 Je vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky.
 Dermatologicky testované, ideální pro

každodenní hygienu rukou.

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.




47 Kč
ks

Dezinfekční mýdlo
hydratující
Mandlové mléko &
Mateří kašička
 Většina infekcí je přenášena pomocí rukou,

proto je jejich pravidelné mytí tím nejjednodušším
způsobem, jak infekcím předcházet.
 Dezinfekční vyživující a obnovující tekuté mýdlo

SANYTOL má hypoalergenní složení, které je
obohaceno přírodními výtažky z Mandlového
mléka a Mateří kašičky.

 Zahubí 99,9 % bakterií, virů a plísní, včetně viru

chřipky typu A (H1N1). Chrání před vysycháním
pokožky.

250 ml
novinka

 Hypoalergenní a dermatologicky testované

složení.

 Jemná vůně mandlového mléka a mateří

kašičky.

1 karton = 12 ks




47 Kč

Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

ks

Dezinfekční mýdlo do
kuchyně
Grapefruit & Limetka
 Většina infekcí je přenášena pomocí rukou, proto

je jejich pravidelné mytí tím nejjednodušším
způsobem, jak infekcím předcházet. Kuchyňské
dezinfekční mýdlo SANYTOL je hypoalergenní,
obsahuje patentovaný aktivní pohlcovač pachů a je
rovněž obohaceno o esenciální oleje citrusových
plodů, které jsou známé svým čistícím efektem.
 Jeho složení pohlcuje přetrvávající kuchyňské

pachy a zanechává Vaše ruce svěží, hebké a
chráněné.

250 ml

novinka

 Zahubí 99,9 % bakterií, mikrobů a virů, včetně viru

chřipky typu A (H1N1). Dermatologicky testováno,
vhodné i pro nejcitlivější typy pokožky.
 Ideální pro pohlcování přetrvávajícího

kuchyňského zápachu z rukou.

1 karton = 10 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

76 Kč 
ks


36 ks

Dezinfekční univerzální
čistící utěrky s
vůní Eukalyptu
 Víceúčelové dezinfekční ubrousky SANYTOL jsou

speciálně navržené pro počítače, telefony, tablety,
klávesnice, pracovní stoly a područky u židle,
ledničky a mnoho dalších. Vyčistí a vydezinfikují
všechny povrchy.
 Při použití na elektronické přístroje je nutné aby

přistroj nebyl v provozu. Může zanechat šmouhy.

 Při preventivním a pravidelném používání regulují

výskyt mikrobiální populace v domácnosti, či
kanceláři. Zahubí 99,9 % virů, bakterií a plísní,
včetně Listerie a Salmonely.

 Dezinfikují, čistí a leští všechny povrchy, aniž by

zanechávaly skvrny. Dermatologicky testováno.

novinka

 Biologicky rozložitelné ubrousky.
 100% viskóza. Rozměr 18 x 20 cm.

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

Dezinfekční čističe ve spreji . . .

Univerzální čističe: Eukalyptus, Grep a Antialergenní

500 ml

odmašťující čistič na
kuchyně

ks


Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si
vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o
přípravku.

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

75 Kč



1. na trhu

500 ml

Dezinfekční univerzální
čistič ve spreji s
vůní Eukalyptu
 Tento víceúčelový dezinfekční prostředek vyčistí a

vydezinfikuje celý dům.

 Je velice praktický, bez chlóru a nezanechává skvrny. Má

trojí účinek proti bakteriím, plísním a virům. Účinný pro WC,
odpadkové koše, nádoby na domovní odpad, zvířecí záchody,
mikrovlnné trouby, pracovní plochy, ledničky, textil, koberce,
rohože, atd.
 Zahubí 99,9 % mikrobů, bakterií a plísní. Odstraňuje mimo

jiné virus chřipky typu A (H1N1), Herpes virus, Salmonela,
Listerie, Staphylococcus aureus, Candida albicans,
Escherichia coli, Aspergillus niger, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae, Lactobacillus brevis …
 Pro každodenní použití na všech površích, dokonce i na

textiliích. Dermatologicky testováno.
 Svěží vůně Eukalyptu.
 Neodbarvuje.
 Neobsahuje chlór.

1 karton = 12 ks

75 Kč 
ks



Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

500 ml

Dezinfekční univerzální
čistič ve spreji s
vůní Grepu
Tento víceúčelový dezinfekční prostředek vyčistí a

vydezinfikuje celý dům.

Je velice praktický, bez chlóru a nezanechává skvrny. Má

trojí účinek proti bakteriím, plísním a virům. Účinný pro WC,
odpadkové koše, nádoby na domovní odpad, zvířecí záchody,
mikrovlnné trouby, pracovní plochy, ledničky, textil, koberce,
rohože, atd.
Zahubí 99,9 % mikrobů, bakterií a plísní. Odstraňuje mimo

jiné virus chřipky typu A (H1N1), Herpes virus, Salmonela,
Listerie, Staphylococcus aureus, Candida albicans,
Escherichia coli, Aspergillus niger, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae, Lactobacillus brevis …
Pro každodenní použití na všech površích, dokonce i na

textiliích.
Dermatologicky testováno.

1. na trhu

Svěží vůně Grepu.
Neodbarvuje. Neobsahuje chlór.

1 karton = 12 ks

76 Kč




ks

Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

500 ml

Dezinfekční univerzální
čistič ve spreji
Antialergenní
Univerzální antialergenní dezinfekční prostředek SANYTOL

ve formě spreje vyčistí a vydezinfikuje celou domácnost v
jednom jediném kroku.
Účinný pro WC, odpadkové koše, popelnice na domovní

odpadky, zvířecí záchody, mikrovlnné trouby, pracovní plochy,
ledničky, textil, koberce, rohože, atd.
Díky svému složení, které neobsahuje chlór se může

bezpečně používat na všechny materiály a neutralizuje 99 %
alergenů z kočičí srsti, roztočů a pylů. Zahubí 99,9 % mikrobů,
bakterií a plísní. Odstraňuje mimo jiné virus chřipky typu A
(H1N1), Herpes virus, Salmonellu, Listerie, Staphylococcus
aureus, Candida albicans, Escherichia coli, Aspergillus niger,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Lactobacillus
brevis…
Neutralizuje 99 % alergenů z kočičí srsti, roztočů a pylů.
Pro každodenní použití na všech površích, dokonce i na

1. na trhu

textiliích.
Dermatologicky testováno. Neutrální vůně. Neodbarvuje.

1 karton = 12 ks

84 Kč




ks

Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

500 ml

Dezinfekční, odmašťující
čistič na kuchyně
vůně Citron
 SANYTOL Kuchyně - zajišťuje dokonalou

hygienu. Účinně odstraňuje zbytky mastnoty a
usazenin v kuchyni.
 Díky trojímu účinku proti bakteriím, virům a

plísním odstraňuje 99,9 % mikroorganismů.

 Čistí a dezinfikuje do hloubky a je šetrný k

povrchům.

 Hloubková dezinfekce. Šetrný k povrchům.
 Nezanechává šmouhy.
 Svěží vůně citrusových plodů.
 Neodbarvuje.

1. na trhu

 Bez chlóru.

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

Dezinfekční univerzální čistič na podlahy a plochy . . .
74 Kč

1 000 ml

74 Kč
ks

ks

Jedinečný a specifický
produkt, který čistí,
odstraňuje mastnotu, leští
všechny povrchy a
dezinfikuje dokonce i
potrubí. Zahubí 99,9 %
bakterií, mikrobů a virů,
včetně viru chřipky typu A
(H1N1), Listerii a
Salmonelu. Univerzální
použití vhodné pro
podlahy, koupelny,
pracovní plochy aj.

Jedinečný a specifický
produkt, který čistí,
odstraňuje mastnotu, leští
všechny povrchy a
dezinfikuje dokonce i
potrubí. Zahubí 99,9 %
bakterií, mikrobů a virů,
včetně viru chřipky typu A
(H1N1), Listerii a
Salmonelu. Univerzální
použití vhodné pro
podlahy, koupelny,
pracovní plochy aj.

Bez chlóru. Nezanechává
skvrny. Šetrný k
povrchům. Dermatologicky
testováno.
Vůně eukalyptu.

Bez chlóru. Nezanechává
skvrny. Šetrný k
povrchům. Dermatologicky
testováno.
Vůně citrónu.

1 karton = 6 ks

Dezinfekční přípravky na prádlo . . .
Dezinfekční prací gel

Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

177 Kč
ks

Mikroby přítomné uvnitř textilních vláken jsou původcem
zápachu a mohou přenášet nemoci.
SANYTOL, expert na dezinfekci bez chlóru, vyvinul
dezinfekční prací prostředek, který eliminuje bakterie a
mikroby již od teploty 20°C.
Jedinečné složení účinně vypere bílé i barevné prádlo a
přináší příjemnou svěží vůni. Ideální na spodní prádlo,
dětské a kojenecké prádlo, bytový textil.
S vůní bílých květů.

1 650 ml

1 karton = 8 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

Dezinfekční přípravky na prádlo . . .
Dezinfekční a dezodorační přípravek na tkaniny

500 ml



Bakterie a houby na oděvu jsou odpovědné za nepříjemný zápach a
mohou přenášet nemoci nebo způsobit podráždění pokožky.



Dezinfekční dezodorant SANYTOL ničí bakterie, viry a houby. Jeho
složení také odstraňuje nepříjemné pachy z vašich textilií a dodává
jim znovu svěží svěžest.



Zabíjí 99,9% bakterií, hub a virů, včetně viru chřipky A (H1N1).
Dezinfikuje a čistí bez změny barvy. Absorbuje a ničí pachy
odstraněním jejich příčiny (mikroby). Nezbarví, je měkký s textilem.



Pěkná vůně čistého oblečení.



Ideální pro obtížně pratelné textilie ( např. koberce, kabáty, obleky ...)



Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

Dezinfekční přípravky na prádlo . . .
Dezinfekce na prádlo


Bakterie a plísně vyskytující se v prádle a oblečení jsou zdrojem zápachu a mohou
přenášet nemoci nebo způsobit podráždění kůže. SANYTOL vyvinul dezinfekci na
prádlo, která ničí bakterie, plísně, viry při všech teplotách.



Je ideální pro sportovní oblečení, spodní prádlo, bytový textil (hadry na podlahu,
utěrky, ručníky atd.), textil, který se dostává do kontaktu se zvířaty, ložní prádlo
pacientů apod. Doporučuje se přidávat k praní v případech infekce nebo během
epidemie (chřipka, gastroenteritida…). Zahubí 99,9 % mikrobů, bakterií a plísní.
Pere a dezinfikuje dokonce i při 30 °C a to všechny textilie, jak bílé, tak barevné.
Je to praktický produkt, protože je vhodný jak pro ruční praní, tak praní v pračce.
Hypoalergenní. Dermatologicky testováno. Neodbarvuje. Bez chlóru.



S vůní bílých květů.



Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na
obalu a připojené informace o přípravku.

127 Kč
ks

1 000 ml

1 karton = 12 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

Dezinfekční přípravky na prádlo . . .
Dezinfekce na prádlo


Bakterie a plísně vyskytující se v prádle a oblečení jsou zdrojem zápachu a mohou
přenášet nemoci nebo způsobit podráždění kůže. SANYTOL vyvinul dezinfekci na
prádlo, která ničí bakterie, plísně, viry při všech teplotách.



Je ideální pro sportovní oblečení, spodní prádlo, bytový textil (hadry na podlahu,
utěrky, ručníky atd.), textil, který se dostává do kontaktu se zvířaty, ložní prádlo
pacientů apod. Doporučuje se přidávat k praní v případech infekce nebo během
epidemie (chřipka, gastroenteritida…). Zahubí 99,9 % mikrobů, bakterií a plísní.
Pere a dezinfikuje dokonce i při 30 °C a to všechny textilie, jak bílé, tak barevné.
Je to praktický produkt, protože je vhodný jak pro ruční praní, tak praní v pračce.
Hypoalergenní. Dermatologicky testováno. Neodbarvuje. Bez chlóru.



S vůní Aloe Vera.



Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na
obalu a připojené informace o přípravku.

77 Kč
ks

500 ml

1 karton = 8 ks
Cena platí při odběru celých kartonů. Ceny bez DPH a dopravy.

Dezinfekční přípravky na prádlo . . .
Dezinfekční odstraňovač skvrn
Práškový dezinfekční
prostředek Zářivě bílá

127 Kč
ks

1

450 g

Práškový dezinfekční prostředek Zářivě bílá na
odstraňování skvrn byl vyvinut speciálně pro
odstraňování skvrn z bílého prádla.
1

Práškový dezinfekční prostředek na odstraňování
skvrn byl vyvinut speciálně pro odstraňování skvrn z
barevného prádla.
2

Prádlo vyprané při nízkých teplotách i nadále obsahuje
mikroby. Bakterie a plísně v prádle způsobují nepříjemný
zápach a mohou přenášet nemoci nebo mohou způsobit
podráždění pokožky. Ideální pro sportovní oblečení,
spodní prádlo, bytový textil atd.

127 Kč
ks

2

Práškový dezinfekční
prostředek na
odstraňování skvrn

Zahubí 99,9 % mikrobů, bakterií a plísní. Účinný již při
praní od 20 °C. Použitelný pro všechny textilie, jak bílé,
tak barevné. Je praktický, protože je vhodný jak pro ruční
praní, tak praní v pračce.
Svěží vůně, eliminující pachy.
Neodbarvuje. Bez chlóru.

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

o Děkujeme Vám za čas strávený nad naší prezentací.
o Věříme, že Vás některý z námi nabízených produktů zaujal.
o Těšíme se na Vaši poptávku, případně Vaši objednávku.



o
o
o

Všechny tyto výrobky likvidují Sars Cov-2 dle normy EN 14476 za 1 minutu po aplikaci.
Dezinfekční gely a mýdla za 30 vteřin.
Při používání Sanytol čističů v prostředí, kde může docházet ke kontaktu s potravinami,
je nutné pracovní plochu po dezinfekci umýt čistou vodou.
Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Odběr v kartonovém množství produktu.
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