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ŚRODEK ANIHILAC YJNY DO 
NISZCZENIA PLEŚNI*
Działa natychmiast z efektem 
bielącym!

P L E Ś Ń

DODATEK ANT YPLEŚNIOWY*

Walczysz z nawracającym grzybem na ścianach? Mamy 
dla Ciebie Dodatek antypleśniowy! Grzybobójczy 
preparat dodawany do farb, mas do szpachlowania, 
wypełniania szczelin, zaprawy, tynku i kleju tapetowe-
go. Zapobiega powstawaniu pleśni, grzyba, wodoro-
stów i mchu przez proste domieszanie.

ŚRODEK OCHRONNY PRZECIWKO 
PLEŚNI* - Zapobiega ponownemu 

tworzeniu się pleśni!

Jeśli pozbyłeś się pleśni, nie pozwól jej wrócić. Środek 
ochronny przeciwko pleśni zapobiega ponownemu 

powstaniu pleśni, grzyba, wodorostów i mchu
 w pomieszczeniach. Świetnie nadaje  się do tapet

 i powierzchni malowanych.

Kod produktu: 2001001575
Pojemność: 500 ml

Kod produktu: 2001001582
Pojemność: 500 ml

Pleśń nie ma żadnych szans! Środek 
anihilacyjny do niszczenia pleśni 
usuwa każdy jej rodzaj. Łatwy
w użyciu, działa natychmiastowo. 
Niszczy pleśń, grzyby, bakterie
i wodorosty na płytkach, w szczeli-
nach, na murze, drewnie, tworzy-
wach sztucznych.

Kod produktu:  2001000097
Pojemność:  500 ml
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ŚRODEK DO USUWANIA PLEŚNI* - 
Żel aktywny, wolny od chloru,
bezzapachowy
Najdelikatniejszy środek bezwzględnie niszczący pleśń do zastoso-
wania w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach, pokojach 
dziecięcych. Działa samoczynnie dzięki zawartości tlenu aktywnego, 
nie zawiera chloru i posiada neutralny zapach. Widoczne natychmia-
stowe długotrwałe działanie. Usuwa pleśń, grzyby, wodorosty, 
mech, wilgotne plamy, bakterie i zarodniki z tapet, tynku, murów, 
szczelin, płytek, drewna, kamienia, tworzywa sztucznego i tkanin. Kod produktu: 2001000493

Pojemność: 500 ml

HIT!

2001000097
500 ml

*(Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące produktu.)



ŚRODEK DO
CZYSZCZENIA KABIN 

PRYSZNICOWYCH 

ŚRODEK CZYSZCZĄC Y DO WANIEN
Z HYDROMASAŻEM*

Zadbaj o specjalistyczne czyszczenie rur, wtrysków i 
wanien z systemem jacuzzi. Usuń zarazki, bakterie, grzyby 
i podobne mikroorganizmy, chroń przed powstawaniem 
glonów i nieprzyjemnych zapachów. (Używać ostrożnie. 
Zawsze czytaj etykietę przed użyciem)

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
I PIELĘGNAC JI POWIERZCHNI

 AKRYLOWYCH

Twoja wanna, umywalka, brodzik znów będą błyszczeć! 
Dzięki "Środkowi do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni 
akrylowych" usuniesz osady wapniowe, mydlane, olejowe 

i zabrudzenia oraz zabezpieczysz swoje wyposażenie 
sanitarne na przyszłość przed zabrudzeniem.

Do pełnej dezynfekcji i czyszczenia wszystkich 
powierzchni w domu, szczególnie w kuchni
i łazience. Skuteczny przeciw bakteriom, 
wirusom, zarazkom i nieprzyjemnym zapachom. 
Na przykład do blatów, desek do krojenia, 
lodówek, koszy na śmieci,
desek sedesowych.

Kod produktu: 2001002039
Pojemność: 1.0 l

Kod produktu: 2001002008
Pojemność: 500 mlŚRODEK CZYSZCZĄCO - DEZYNFEKUJĄC Y* 

Przeciw bakteriom i wirusom do 
zastosowania w kuchni i łazience

Twoja kabina czysta
 i higieniczna! Preparat 
Mellerud do czyszcenia 

kabin prysznicowych 
usuwa resztki wapnia

 i mydła. Czyści
 i pielęgnuje jednocześ-

nie. Zapobiega 
powstaniu nalotów 

wapniowych oraz 
chroni czyszczony 
materiał – czyści 

higienicznie.

Kod produktu:  2001000851
                         2001002114
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S A N I TA R I AT Y

 Pojemność:  500 ml, 1.0 l      

Kod produktu: 2001001186
Pojemność: 500 ml

HIT!

                         2001002114

*(Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące produktu.)

Kod produktu: 2001002060
Pojemność: 500 ml

Lśniąca łazienka! Dzięki Intensywnemu 
środkowi do czyszczenia sanitarnego 
usuniesz szybko i skutecznie uporczywe 
osady wapniowe i plamy wody, szare 
naloty, resztki mydła i rdzę na wszystkich 
powierzchniach odpornych na kwasy w 
pomieszczeniach sanitarnych, jak: płytki, 
zlewy, wanny, prysznice, wanny whirlpool, 
WC i armatury. Usuwa osady i zapobiega 
osiedleniu się bakterii i zarodków. Daje 
higieniczną czystość. 

INTENSYWNY ŚRODEK DO 
CZYSZCZENIA SANITARNEGO 
Z dodatkiem antywapniowym



AKT Y WNY ŻEL
 DO PRZEPYCHANIA 

RUR

HIT!

ŚRODEK DO ROZPUSZCZANIA 
OSADÓW WAPNIOWYCH I RDZY
 
Usuniesz gruntownie i szybko osady wapniowe, plamy 
wodne, rdzę, osady mydlane, brudne krawędzie
z wanien, umywalek, pryszniców, WC i armatur. 

ŚRODEK DO USUWANIA OSADÓW
MOCZU I WAPNIA

 

Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

Pleśń nie ma żadnych szans! Środek 
anihilacyjny do niszczenia pleśni 

usuwa każdy jej rodzaj. Łatwy
w użyciu, działa natychmiastowo. Niszczy 

pleśń, grzyby, bakterie
i wodorosty na płytkach, w szczelinach, na 

murze, drewnie, tworzywach sztucznych.

Kod produktu: 2001000219
Pojemność: 500 ml

Kod produktu: 2001000820
          2001000837

Pojemność: 1.0 l, 2.5 l

Kod produktu: 2001000097
Pojemność: 500 ml

Zatkane rury? Aktywny żel do przety-
kania rur rozkłada nieczystości z jedzenia, 
tłuszczu lub włosów szybko i efektywnie,
a jego struktura żelowa pozwala na łatwe 
dotarcie do zatkanych rur. W czasie 
aplikacji nie wytwarza się ciepło, więc 
może być również użyty do rur syntetycz-
nych. Regularna aplikacja pozwala na 
uniknięcie nieprzyjemnych zapachów.

Kod produktu:  2003109151
Pojemność:  1.0 l

S A N I TA R I AT Y

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PRZEWODÓW 
RUROWYCH - Usuwa nawet uporczywe zatyki, 

oraz nieprzyjemne zapachy

Kod produktu: 2003109106
Pojemność: 600 gr

Odwieczny problem z zatykającymi się rurami? Mamy 
na to sposób! Preparat MELLERUD Środek do 

czyszczenia przewodów rurowych działa w umywal-
kach, wylewach, prysznicach i WC. W krótkim czasie 
rozpuszcza brud nagromadzony w wylewie i rurze – 
resztki żywności, mydła, włosy, watę, itd. Odmraża 

również zamarznięte rury. 

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SPOIN

Powracający problem z fugami? Środek do czyszcze-
nia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady 
używania, przysuszony brud, osady środków 
pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na 
ścianach i podłogach.   

Kod produktu: 2001000257
Pojemność: 500 ml

Str. 4

ŚRODEK ANIHILAC YJNY DO 
NISZCZENIA PLEŚNI*

Działa natychmiast 
z efektem bielącym!

Samodzielnie możesz usunąć kamień moczowy, osady 
wapniowe, mydlane i plamy rdzy. Preparat możesz stosować do 

czyszczenia WC, bidetów, pisuarów, instalacji sanitarnych itd.

*(Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące produktu.)



KUCHENNY ŚRODEK 
ODTŁUSZCZA JĄC YHIT!

ŚRODEK CZYSZCZĄC Y DO 
SZKŁA I LUSTER
Teraz Twoje lustra i szyby będą błyszczeć! 
Dzięki preparatowi MELLERUD usuniesz 
brud, nikotynę i tłuste zanieczyszczenia z 
powierzchni szklanych, luster, szklanych 
stołów i płytek. Ochronisz przed osadza-
niem się brudu i zapewnisz długotrwały 
efekt ochrony przed parowaniem (np.
w lustrach łazienkowych).
 

ŚRODEK DO SZYBKIEGO USUWANIA 
OSADÓW WAPNIOWYCH
 

Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

ŚRODEK DO PIELĘG-
NACJI STALI SZLA-

CHETNEJ I CHROMU
Z dodatkiem zabez-

pieczającym przed
 odciskami palców

Kod produktu: 2001000240
        Pojemność: 500 ml

Kod produktu: 2001001032
Pojemność: 500 ml

Problem wszystkich kuchni - codzienne warstwy nowego 
tłuszczu... Kuchenny środek odtłuszczający łatwo usuwa 

warstwy tłuszczu i tłusty brud w kuchni, a nawet uporczy-
wy przyschnięty brud. Czyści gruntownie i higienicznie 

meble kuchenne, piece, wywiewniki itd.
Kod produktu:  
2001000271, 2001002169
Pojemność:  500 ml, 1.0 l
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GOSPODARSTWO DOMOWE

ŚRODEK CZYSZCZĄC Y DO PŁY T Y 
KUCHENNE J CERAMICZNE J
Preparat przydatny do codziennego czyszczenia 
wszystkich kuchenek z płytą ceramiczną. Usuwa 
głęboki brud i przypalone resztki jedzenia. 
Specjalna formuła pozwala uzyskać połysk bez 
smug i długotrwałą ochronę.

Kod produktu: 2001002275
Pojemność: 500 ml

ŚRODEK DO USUWANIA OSADU
Z EKSPRESÓW DO KAWY
Nowy preparat MELLERUD zadba o Twój ekspres do 
kawy- usunie osady. Bezzapachowy i łagodny środek 
wykorzystywany regularnie zapewnia utrzymanie 
wysokiej jakości urządzeń.

Elementy ze stali szlachetnej znów będą 
zachwycały blaskiem! Miękką, suchą szmatkę 
zwilż płynem MELLERUD do pielęgnacji stali 
szlachetnej i chromu i wytrzyj czyszczoną 
powierzchnię. Preparat chroni powierzchnie 
przed ponownym zabrudzeniem tworząc 
błonę nanotechnologiczną.

Kod produktu: 2001001780
Pojemność: 250 ml

W twojej pralce, żelazku, ekspresie do 
kawy, czajniku osadza się kamień? Mamy na 
to sposób! Bardzo skuteczny i bezzapacho-
wy Środek do szybkiego usuwania osadów 
wapniowych MELLERUD usuwa osady, a 
regularnie stosowany pomaga oszczędzać 
energię i przedłuża żywotność urządzeń.

Kod produktu: 2001001124
Pojemność: 500 ml

2001001124



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
SZKŁA KOMINKOWEGO
I OKIENEK PIECOWYCH

HIT!

Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

Usuwa zabrudzenia piecowe, np. sadzę, zadymienia oraz tłuszcz, 
brud i pył ze wszystkich szklanych okienek pieców i kominków. 

Nie działa agresywnie na czyszczone powierzchnie i nie doprowa-
dza do korozji szkła przez substancje żrące.

Kod produktu: 2001000929
Pojemność:  500 ml
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GOSPODARSTWO DOMOWE

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA OKIEN 
Z TWORZY WA SZTUCZNEGO
Także do czyszczenia drzwi

Kod produktu: 2001001544
Pojemność: 1.0 l

Usuwa gruntownie zabrudzenia, tłuszcz, olej, nikotynę ze 
wszystkich powierzchni z tworzywa sztucznego, np. 
z białych lub barwnych ram okiennych, drzwi, pro�li, 
żaluzji, łódek, desek sur�ngowych, cześci samochodowych. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 
Także przeciw zabrudzeniom nikotynowym

Usuwa bezproblemowo brud, tłuszcz, olej, nikotynę, ślady 
używania, sadzę, pył na wszelkich tworzywach sztucznych. 

Jak np. żaluzjach, pro�lach okiennych, meblach kuchen-
nych i biurowych, komputerach, odbiornikach radiowych, 

telewizorach, łodziach i deskach.

Kod produktu: 2001000233
Pojemność: 500 ml

ŚRODEK DO USUWANIA NALEPEK
Nie możesz pozbyć się nalepek, etykiet? Środek do 
usuwania nalepek szybko poradzi sobie z tym problemem. 
Usuwa także resztki kleju, taśmy klejącej, rysy podeszw 
butów, likwiduje pozostałości pomadki do ust, atramentu, 
tuszu, oleju, tłuszczu i sadzy.

Kod produktu: 2001000264
Pojemność: 500 ml

ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI
PO NAKLE JKACH I RESZTKACH KLE JU

Nadaje się również do usuwania żywicy i smoły
Silny środek do usuwania resztek kleju z naklejek, 

nalepek, szminek, smaru, itd.. Nadaje się do wszelkich 
nawierzchni tak jak szkło, kamień, drewno i PCV.

 Z łatwością usuwa również smołę.

Kod produktu: 2001001766
Pojemność: 250 ml

ŚRODEK CZYSZCZĄC Y DO 
PODGRZEWACZY WODY

Usuń sadzę i rdzę oraz inne zanieczyszczenia ze 
stałych paliw olejowych, które powstają w 

podgrzewaczach do wody. Preparat MELLERUD 
zwiększa żywotność tych urządzeń, oszczędza 

energię i daje specjalną ochronę przed korozją.

Kod produktu: 2059001155
Pojemność: 500 ml

Kod produktu: 2001001766
Pojemność: 250ml



HIT!

Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

GOSPODARSTWO DOMOWE

ŚRODEK DO POŁYSKOWEGO
CZYSZCZENIA PARKIETÓW
 
Równocześnie czyści i pielęgnuje wszystkie utrwalone 
powierzchnie parkietowe i podłogi drewniane. Odświeża, 
chroni przed brudem, pielęgnuje. Lśni bez polerowania. 
Regularne stosowanie chroni przed objawami 
przedwczesnego starzenia. Kod produktu: 2001001513

Pojemność: 1.0 l

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
I PIELĘGNAC JI LAMINATU 
I WYKŁADZINY KORKOWE J

Usuwa szybko i bezproblemowo smugi cementowe, resztki 
cementu, wykwity saletrzane, brud.Czyści samoczynnie 

płytki, posadzki z płytek ceramicznych, płyty cotto, 
bezwapniowy kamień naturalny (granit, łupek i kwarcyt).

Kod produktu: 2001010409
Pojemność: 1.0 l

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
WYKŁADZIN Z PCV
Męczysz się z uporczywym brudem na swojej wykładzinie? 
Preparat MELLERUD usuwa bezproblemowo brud, oleiste 
resztki, wosk i przysuszony brud na wszystkich podłogach z 
tworzywa sztucznego, PCV, gumy, wykładzin z tworzywa PCV itd. 

Kod produktu: 2001010423
Pojemność: 1.0 l

ŚRODEK DO USUWANIA PLAM
NA DY WANACH

Usuwa szybko i oszczędnie plamy, ślady używania, tłusty 
brud, pastę do czyszczenia butów i rysy od obcasów

 z dywanów, wykładzin dywanowych, pokryć
 i tapicerki samochodowej. Skutecznie działa dzięki 

praktycznej szczotce dozującej.

Kod produktu: 2002010249
    Pojemność:  500 ml
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ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PŁY TEK 
CERAMICZNYCH I KAMIONKIHIT!

ŚRODEK DO IMPREGNAC JI 
POWIERZCHNI KAMIONKOWYCH
 
Twoje posadzki, ściany kamionkowe są narażone na brud 
oleisty, tłusty lub wodnisty? Nasz specjalny środek 
ochroni wysokopołyskowe, matowe i naturalne 
powierzchnie kamionkowe w pomieszczeniach 
wewnętrznych i na zewnątrz. Doskonale sprawdza się
na posadzkach.

ŚRODEK DO UTRWALANIA
 ZAMYKA JĄCEGO POSADZEK

 KAMIONKOWYCH
 

Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

Kod produktu: 2001001568
Pojemność: 500 ml

Kod produktu: 2001000189
        Pojemność: 500 ml

Intensywnie czyści osady wapniowe, 
uporczywy brud oraz lekkie zamglenia 
cementowe na płytkach ceramicznych,

z kamionki szlachetnej i innych płyt 
posadzkowych z kamionki oraz kamieni 

naturalnych, takich jak granit, 
łupek,kwarcyt, por�r.

Kod produktu:
2001000059

    2001000066
Pojemność:  1.0 l, 2.5 l
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P ŁYT K I ,  M A R M U R ,  K A M I E Ń  N AT U R A L NY

Zapewnimy doskonałą ochronę i połysk Twoim posadzkom 
kamionkowym! Proponujemy środek bezbarwny i odporny 

na działanie wody, zapewniający długotrwałą ochronę,
 z jedwabistym połyskiem. Uwyraźnia barwy i strukturę. 

Odporny na działanie światła.

ŚRODEK CZYSZCZĄC Y 
I PIELĘGNUJĄC Y DO KAMIONKI 
Zadbaj o swoje powierzchnie kamionkowe. Dzięki Środkowi 
Czyszczącemu i Pielęgnującemu do Kamionki Twoje płytki
i posadzki kamienne będą czyste i lśniące. Ponadto w celu 
ochrony przed tworzeniem się tłustych i olejowych plam oraz 
zabrudzeń zastosuj impregnację MELLERUD do kamionki. 

Kod produktu: 2001000943
Pojemność: 1.0 l

ŚRODEK DO PIELĘGNAC JI POŁYSKOWE J 
POSADZEK KAMIONKOWYCH

Ochrona chłonnych powierzchni z kamienia naturalnego, 
sztucznego oraz kamionki. Produkt MELLERUD do Pielęgnacji 
połyskowej posadzek kamionkowych ułatwia pielęgnowanie 

powierzchni i zapobiega wniknięciu brudu, jest samopołyskowy, 
nie wymaga polerowania. Nadaje się do stałego czyszczenia. 

Kod produktu: 2001000318
Pojemność: 500 ml



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PŁY TEK 
ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH

HIT!

Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

Usuwa osady wapniowe i plamy wodne, resztki mydła, brud i inne osady. Do czyszczenia 
płytek na ścianach i posadzkach, do stałego czyszczenia i pielęgnacji w łazience, WC
 i pomieszczeniach mieszkalnych. Także do usuwania lekkich nalotów cementowych.

Kod produktu: 2001000936
    Pojemność:  1.0 l
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P ŁYT K I ,  M A R M U R ,  K A M I E Ń  N AT U R A L NY

ŚRODEK PIELĘGNUJĄC Y DO PŁY TEK
PODŁOGOWYCH - Odświeżający kolory
 
Czyści i pielęgnuje glazurowane i nie glazurowane płytki 
podłogowe (ceramiczne, płyty łupane, kamionkowe, 
klinkier, ceramikę zgrubną oraz kamień naturalny, łupek, 
płyty Solnhofen, granit). Nadaje się także do stosowania 
na wykładzinach z tworzyw sztucznych.

Kod produktu: 2001000042
Pojemność: 1.0 l

ŚRODEK CZYSZCZĄC Y
DO GRESU

 
Proponujemy Państwu specjalny Środek czyszczący do gresu. 
Usuwa szybko i skutecznie stare zabrudzenia, tłuszcz i osady 

wapienne. Specjalna formuła chemiczna umożliwia 
wyczyszczenie zabrudzeń osadzonych w powierzchniach 
mikroskopijnie porowatych. Można go stosować na gres 

polerowany, strukturalny, szklony wewnątrz i na zewnątrz. 

Kod produktu: 2059001094
Pojemność: 1.0 l

ŚRODEK DO USUWANIA ZAMGLE-
NIA CEMENTOWEGO
Usuwa szybko i bezproblemowo smugi cementowe, 
resztki cementu, wykwity saletrzane, brud.Czyści 
samoczynnie płytki, posadzki z płytek ceramicznych, 
płyty cotto, bezwapniowy kamień naturalny jak granit, 
łupek i kwarcyt.

Kod produktu: 2001000004
       2001000011

Pojemność: 1.0 l, 2.5 l



ŚRODEK DO USUWANIA
ZAMGLENIA CEMENTOWEGO NA

MARMURZE I KAMIENIU NATURALNYM

HIT!

ŚRODEK OCHRONNY DLA 
POWIERZCHNI MARMUROWYCH

Także dla posadzek granitowych
 

Chroń powierzchnie marmurowe! Chcesz uniknąć 
wniknięcia brudu oleistego, tłustego i wodnistego? 
Usunąć nalot wapniowy i plamy wodne? Oferujemy 

specjalny środek do ochrony przed plamami na wszyst-
kich chłonnych powierzchniach (marmur, kamień 

naturalny).

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
I PIELĘGNAC JI MARMURU

 

Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

Kod produktu: 2001000875
Pojemność: 500 ml

Kod produktu: 2001000950
Pojemność: 1.0 l

Usuwa smugi cementowe 
z płytek i powierzchni 
wrażliwych na stosowa-
nie zwyczajnych środków 
z zawartością kwasu do 
usuwania zamgleń 
cementowych. Nie 
zawiera kwasu, działa 
ochronnie i usuwa 
bezproblemowo smugi 
cementowe, resztki 
cementu, osady. 

Kod produktu: 2001000981
Pojemność:  1.0 l

P ŁYT K I ,  M A R M U R ,  K A M I E Ń  N AT U R A L NY

Marmur czysty i wypielęgnowany? Preparat 
MELLERUD chroni przed brudem posadzki, 
schody, parapety marmurowe. Nadaje się 

szczególnie do wysokopołyskowych kamieni 
naturalnych

 i sztucznych.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
KAMIENI GROBOWYCH*

 

Kod produktu: 2001000288
Pojemność: 500 ml

Czyszczenie kamieni grobowych. Preparat MELLERUD 
doskonale usuwa zabrudzenia, zielone naloty, plamy liści 

i kwiatów, ptasie łajno, sadzę i kurz. Jest skuteczny
 i łagodny- nie zawiera kwasu i chloru.

POLITURA DO MARMURU 

Twój marmur lśni jak nowy! Preparat MELLERUD Politura 
do marmuru równocześnie pielęgnuje i chroni parapety, 
podłogi, meble i powierzchnie robocze w kuchni
z marmuru, kamienia naturalnego i sztucznego. 
Podkreśla naturalną barwę i nadaje nowy połysk. 

Kod produktu: 2001000158
Pojemność: 500 ml
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 i  łagodny- nie zawiera kwasu i chloru.

*(Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące produktu.)



ŚRODEK DO USUWANIA
PLAM OLE JOWYCH

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA 
CEGIEŁ KLINKIEROWYCH I ELEWAC JI
Także przeciwko wykwitom saletrzanym

 
Usuwa szybko i gruntownie grzyby i  wykwity saletrzane 

na murach i uporczywy brud na klinkierze, cegłach, 
płytach, płytach ceramiczych z otwartymi porami i 

wszystkich innych powierzchniach odpornych na kwasy. 
Idealny do czyszczenia elewacji z klinkiera, murów 

klinkierowanych i betonu. 

ŚRODEK DO USUWANIA WODOROSTÓW
 I MCHU* - Koncentrat! Starcza od 200-300m2

 

Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

Kod produktu: 2001000134
Pojemność: 1.0 l

Kod produktu: 2001000110
Pojemność: 1.0 l

Kod produktu: 2001000110
Pojemność: 1.0 l

Na Twoim podjeździe 
pojawiają się plamy 
olejowe? Preparat MELLERUD 
usuwa intensywnie
i gruntownie plamy oleju
i zabrudzenia olejowe na 
asfalcie, bruku, cegłach 
klinkierowych, kamieniach 
betonowych, jastrychu, na 
podłodze garażu, podjaz-
dach i innych powierzch-
niach. Świetnie nadaje się 
do czyszczenia warsztatów.

Kod produktu: 2001000202
Pojemność:  500 ml
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O G RÓ D,  TA R A S ,  BA L KO N ,  OTO C Z E N I E

Nie możesz uporać się z wodorostami, mchem i zielonymi 
nalotami na elewacjach budynków, na drewnianych 

płotach, dachach, chodnikach? Zastosuj Środek MELLERUD 
do usuwania wodorostów i mchu. Dzięki niemu nawet 

najbardziej odporne na czyszczenie naloty zielone są 
łatwo usuwane, czyszczone powierzchnie są uwalniane od 
wodorostów i mchu, a także zabezpieczane na przyszłość.

OLE J DO PIELĘGNAC JI CEGIEŁ
KLINKIEROWYCH I CERAMIKI
Twoja ceramika i cegły klinkierowe będą wyglądały 
czysto i naturalnie! Preparat MELLERUD Olej do pielęgna-
cji cegieł klinkierowych i ceramiki chroni przed brudem
i plamami, odświeża kolory i uwyraźnia strukturę. Nie 
pozostawia połysku i podkreśla naturalność powierzchni.

OLE J DO PIELĘGNAC JI CEGIEŁ
KLINKIEROWYCH I CERAMIKI
Twoja ceramika i cegły klinkierowe będą wyglądały 
czysto i naturalnie! Preparat MELLERUD Olej do pielęgna-
cji cegieł klinkierowych i ceramiki chroni przed brudem
i plamami, odświeża kolory i uwyraźnia strukturę. Nie 
pozostawia połysku i podkreśla naturalność powierzchni.

Kod produktu: 2001000035
Pojemność: 1.0 l

ŚRODEK W KONCENTRACIE
DO CZYSZCZENIA 
WYSOKOCIŚNIENIOWEGO 
Wydajność - 25 litrów czyszczenia
Szybkie mycie pod ciśnieniem? MELLERUD oferuje bardzo 
skuteczny koncentrat usuwający zabrudzenia, słabopie-
niący do zastosowania w oczyszczalnikach ciśnieniowych. 
Usuwa brud, tłuszcz, ptasie łajno, plamy i osady na 
powierzchiach kamiennych, tarasach, chodnikach.

Kod produktu: 2001002046
Pojemność: 1.0 l

HIT!

*(Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące produktu.)



Powracający problem z fugami? Środek do czyszczenia spoin usunie tłuste i oleiste zabrudzenia, ślady używania, przysuszony brud, osady środków pielęgnujących ze szczelin Twoich  płytek na ścianach i podłogach.  

O G RÓ D,  TA R A S ,  BA L KO N ,  OTO C Z E N I E

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MEBLI
OGRODOWYCH - Także do drewna i metalu
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MEBLI
OGRODOWYCH - Także do drewna i metalu

Kod produktu: 2001000998
Pojemność: 1.0 l

Zadbany zlewozmywak? Błyszczące stalowe uchwyty? Nowa PASTA 
Polerująca MELLERUD usuwa plamy, rdzę, warstwy utlenione, ślady 
palców, tłuszcz i zanieczyszczenia ze wszelkich powierzchni 
stalowych, chromowych i alumuniowych. 

Twoje drewniane meble wymagają ochrony! Olej renowacyjny 
do drewna eukaliptusowego i drewna twardego odżywi

 i ochroni drewno od wysychania, szarzenia i sezonowania. 
Podkreśli naturalny kolor drewna i zapewni wodoodporną 

warstwę zachowując wartość drewna.

Drewno teakowe wymaga specjalnej ochrony i pielęgnacji. 
Preparat Mellerud Olej do pielęgnacji mebli z drewna 
teakowego właściwie zadba i przywróci kolor powierzchniom 
drewnianym. Na bazie naturalnych olejów i żywic, chroni przed 
promieniowaniem ultra�oletowym, działaniem warunków  
atmosferycznych i zielonym nalotem. Nie zamyka drewna, 
odznacza się oddychalnością. Drewno pozostaje zdrowe.

Kod produktu: 2001001858
Pojemność: 1.0 l

Kod produktu: 2001002084
Pojemność: 500 ml

Twój telefon może znów wyglądać jak nowy! Przy pomocy 
nowej PASTY Polerującej do Materiałów Syntetycznych, Akrylu 
i Plexi usuniesz trwałe plamy, ślady zużycia i zanieczyszczenia 

nie pozostawiając smug. Usuniesz również
 drobne zarysowania i zamglenia. 

Kod produktu: 2003203241
Pojemność: 150 ml

HIT!
PASTA POLEUJĄCA DO ZŁOTA, 
MOSIĄDZU, SREBRA I MIEDZI

Twoje ZŁOTO I SREBRO MUSI BŁYSZCZEĆ! Nowa 
PASTA  Polerująca usunie trwałe plamy, rdzę, warstwy 

utlenione, ślady palców i zanieczyszczenia. Usunie 
warstwy zaśniedziałe ze srebra, mosiądzu, złota i 

miedzi bez pozostawiania śladów. Ponadto specjalna 
formuła ochroni Twoje przedmioty przed śniedzeniem. 

Kod produktu: 2003203227
    Pojemność:  150 ml

PASTA POLERUJĄCA DO STALI
NIERDZEWNEJ, CHROMU I ALUMINIUM

PASTA POLERUJĄCA DO MATERIAŁÓW 
SYNTETYCZNYCH, AKRYLU I PLEXI

PA S T Y  P O L E RU J ĄC E

Meble ogrodów też wymagają pielęgnacji! Nasz specjalny 
środek do czyszczenia mebli ogrodowych usuwa brud, 
kurz, ptasie łajno, zielone naloty, tłuszcz, resztki jedzenia, 
plamy środków opalających itd. Można go 
stosować na stoły, krzesła, leżaki, ławki.

OLE J DO PIELĘGNAC JI DREWNA EUKA- 
LIPTUSOWEGO I DREWNA TWARDEGO

OLE J DO PIELĘGNAC JI MEBLI
Z DREWNA TEAKOWEGO
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plamy środków opalających itd. Można go 
stosować na stoły, krzesła, leżaki, ławki.

Kod produktu: 2003203203
Pojemność: 150 ml

MotipDupli Polska pod zastrzeżeniem wystąpienia drukarskich błędów. Informacje zawarte w niniejszej gazetce zostały sporządzone z największą starannością.
Tym niemniej mogą wystąpić różnice w wyglądzie produktów, ich opakowaniu i pojemności.
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