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MERIDA TOP

– ražots no triecienizturīgas plastmasas ABS
– korpuss balts
– iepsējami divu krāsu lodziņi: zils, dūmots
– aizslēdzams

1.1

Putojošo ziepju dozators
MERIDA TOP
platums = 11.5 cm / augstums = 25 cm / dziļums = 11.5 cm

– lietot tikai ziepes MERIDA BALI PLUS, MERIDA BALI LUX,
MERIDA BALI LUX BEZ SMARŽAS, MERIDA BALI DEZINFICĒJOŠĀS
Artikuls DF3TN

Artikuls DF3TS

Šķidrās putu ziepes MERIDA BALI PLUS
Šķidrās putu ziepes MERIDA BALI LUX,
Šķidrās putu ziepes MERIDA BALI LUX BEZ SMARŽAS
DEZINFICĒJOŠĀS šķidrās putu ziepes MERIDA BALI
katram iepakojumam uzstādīts pumpīts
Artikuls M12P

2

Artikuls M13P
www.merida.lv

–
–
–
–

paredzētas ziepju dozatoriem: DF3TN, DF3TS, DSM203, DSP203
no viena iepakojuma 2000 devas ar ziepju putām
iepakojums 700 g
maigas ziepes, labi mazgā un patīkami smaržo

Artikuls M13XP

Artikuls M14P

Šķidro ziepju dozators
MERIDA TOP

1.2

platums = 11.5 cm / augstums = 25 cm / dziļums = 11.5 cm

– uzpildāms
– tilpums 880 ml

Artikuls DN1TS

Artikuls DN1TN

Šķidro ziepju dozators
MERIDA TOP MINI

1.3

platums = 9 cm / augstums = 19 cm / dziļums = 9.8 cm

– uzpildāms
– tilpums 400 ml
Artikuls DN2TN

Artikuls DN2TS

1.4

AUTOMĀTISKAIS šķidro ziepju dozators
MERIDA TOP AUTOMATIC
platums = 16.8 cm / augstums = 26,4 cm / dziļums = 10.1 cm

JAUNUMS!

– Iepakojums 900 g – 2400 devas ar ziepju putām
– darbībām nepieciešamas 4 R14 baterijas

Lodziņi trīs krāsās
pēc klienta izvēles

Artikuls DF4TA
Artikuls M13PB

Artikuls M12PB

1.5

Artikuls M14PB

Ātrās roku dezinfekcijas līdzekļa dozators
MERIDA TOP
platums = 11.5 cm / augstums = 25 cm / dziļums = 11.5 cm

Artikuls DS1TC

– dezinfekcijas līdzeklis tiek izsmidzināts
– paredzēts maināmiem kārtridžiem ar tilpumu 1000 ml
– lietot tikai dezinfekcijas līdzekli ETAPROBEN

1.6

Lodziņš tikai
sarkanā krāsā

Turētājs dvieļiem loksnēs
MERIDA TOP MAXI
platums = 28 cm / augstums = 42 cm / dziļums = 14.5 cm

– ietilpība - 500 loksnes

Artikuls PZ1TN

Artikuls PZ1TS
1.7

Turētājs dvieļiem loksnēs
MERIDA TOP MINI
platums = 28 cm / augstums = 26.5 cm / dziļums = 14.5 cm

– ietilpība - 250 loksnes
Artikuls PZ2TN

Artikuls PZ2TS
www.merida.lv

3

1.8

Mehāniskais dvieļu padevējs, ruļļos
MERIDA TOP MAXI
platums = 27 cm / augstums = 40 cm / dziļums = 24.5 cm

– dozators nogriež loksni automātiski
– vienas loksnes garums 27.5 cm

Artikuls CTS301

Artikuls CTN301

1.9

Mehāniskais dvieļu padevējs, ruļļos
MERIDA TOP MINI
platums = 29 cm / augstums = 30 cm / dziļums = 19 cm

– dozators nogriež loksni automātiski
– vienas loksnes garums 27.5 cm
Artikuls CTS401

Artikuls CTN401

1.10

Automātiskais dvieļu padevējs
platums = 29.5 cm / augstums = 36.5 cm / dziļums = 22.5 cm

– darbojās ar 4 D tipa baterijām
– vienas loksnes garums 25 cm
Artikuls CJB501

1.11

Turētājs dvieļiem ruļļos
MERIDA TOP MAXI
platums = 22 cm / augstums = 35.5 cm / dziļums = 23 cm

– maksimālais ruļļa diametrs Ø 20.5 cm
– maksimālais ruļļa augstums 23 cm
Artikuls PR1TN

Artikuls PR1TS

1.12

Turētājs dvieļiem ruļļos
MERIDA TOP MINI
platums = 17 cm / augstums = 33 cm / dziļums = 17.5 cm

– maksimālais ruļļa diametrs 14.5 cm
– maksimālais ruļļa platums 23 cm

Artikuls PR2TN

Artikuls PR2TS

1.13

Atkritumu tvertne
MERIDA TOP
platums = 34 cm / augstums = 64 cm / dziļums = 24 cm

– tilpums 40 l
– paredzēti 60 l atkritumu maisi
– stiprināma pie sienas

Artikuls KTN101
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Artikuls KTS101

Elektriskais roku žāvētājs
MERIDA TOP

1.14

platums = 14.5 cm / augstums = 25.8 cm / dziļums = 13.8 cm

– pietuvinot rokas žāvētājs automātiski
ieslēdzas
Artikuls M55T

Tehniskie raksturlielumi
jauda
svars
trokšņu līmenis
drošība pret mitrumu
siltā gaisa ražība
plūsmas ātrums
plūsmas temperatūra*
žāvēšanas laiks

1100 W
1,2 kg
60 dB
IP23
1,6 m³/min
85 km/h
47 °C
39 s

Lodziņi divās krāsās
pēc klienta izvēles

* 10 cm attālumā plūsmas temperatūra 21 °C

Turētājs tualetes papīram
MERIDA TOP MAXI

1.15

platums = 28 cm, augstums = 32.5 cm, dziļums = 14.5 cm

– maksimālais ruļļa diametrs 26 cm
Artikuls PT1TN

Artikuls PT1TS

Turētājs tualetes papīram
MERIDA TOP MINI

1.16

platums = 22 cm, augstums = 27.5 cm, dziļums = 14.5 cm

– maksimālais ruļļa diametrs 20 cm
Artikuls PT2TS

Artikuls PT2TN

Turētājs tualetes papīram
MERIDA TOP DUO

1.17

platums = 34 cm, augstums = 23 cm, dziļums = 12 cm

– maksimālais ruļļa diametrs 20 cm
– liekot turētājā divus ruļļus, otra ruļļa maksimālais diametrs 10 cm
Artikuls PT4TS

Artikuls PT4TN

1.18

Turētājs tualetes papīram loksnēs
MERIDA TOP
platums = 13.5 cm, augstums = 22 cm, dziļums = 11 cm

– ietilpība 400 loksnes
Artikuls PT3TS

Artikuls PT3TN

Higiēnas maisiņu turētājs
MERIDA TOP

1.19

platums = 10 cm, augstums = 14 cm, dziļums = 2 cm

Artikuls TO1T

– ietilpība 30 maisiņi

Lodziņi divās krāsās
pēc klienta izvēles

Higiēnas maisiņi
Artikuls TO11

iepakojumā 30 gb

5
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MERIDA MERCURY
- korpuss ražots no triecienizturīgas ABS plastmasas,
priekšpusē nerūsējošais tērauds
- korpuss melns

6
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Šķidro ziepju dozators
MERIDA MERCURY

2.1

platums = 13 cm / augstums = 25.5 cm / dziļums = 12 cm

–
–
–
–

uzpildāms
tilpums 800 ml
slēdzams
kontrollodziņš

Artikuls DMC101

Turētājs dvieļiem loksnēs
MERIDA MERCURY

2.2

platums = 32.5 cm / augstums = 32.5 cm / dziļums = 15 cm

– ietilpība 400 loksnes
– slēdzams
– kontrollodziņš
Artikuls AMC101

Atkritumu tvertne
MERIDA MERCURY

2.3

platums = 40 cm / augstums = 60 cm / dziļums = 18.5 cm

– tilpums 25 l
– slēdzama

Artikuls KMC101

Turētājs tualetes papīram
MERIDA MERCURY

2.4

platums = 35 cm / augstums = 26 cm / dziļums = 14 cm

Artikuls BMC201

–
–
–
–

maksimālais ruļļa diametrs 20 cm
iespējams ievietot rezerves rulli ar diametru 10 cm
slēdzams
kontrollodziņš

2.5

Turētājs tualetes papīram loksnēs
MERIDA MERCURY
platums = 18 cm / augstums = 31 cm / dziļums = 12.5 cm

Artikuls BMC401

– ietilpība 400 loksnes
– slēdzams
– kontrollodziņš

7
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MERIDA STELLA

Nerūsējošā tērauda tualetes aprīkojums MERIDA STELLA ( hromēta un matēta versija)

3.1

Putojošo ziepju dozators
MERIDA STELLA MAXI
platums = 10,4 cm / augstums = 26 cm / dziļums = 10,2 cm

– paredzēts putu ziepju maisiņiem 700 g
– slēdzams, uzpildāms
– kontrollodziņš
matēts

hromēts
Artikuls DSP203

Artikuls DSM203
3.2

Šķidro ziepju dozators
MERIDA STELLA MAXI
platums = 12 cm / augstums = 26 cm / dziļums = 11 cm

– tilpums 800 ml
– slēdzams, uzpildāms
– kontrollodziņš
matēts

hromēts

Artikuls DSM401

paredzēts dezinfekcijas šķidruma uzpildīšanai

Artikuls DSP401

Artikuls DSM101

paredzēts šķidro ziepju uzpildīšanai

Artikuls DSP101

8
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piegāde 30 dienu laikā

Šķidro ziepju dozators
MERIDA STELLA MINI

3.3

platums = 10 cm / augstums = 19 cm / dziļums = 7,5 cm

matēts
Artikuls DSM102

– tilpums 400 ml
– slēdzams, uzpildāms
– kontrollodziņš

hromēts
Artikuls DSP102

Šķidro ziepju dozators

3.4

platums =6 cm, augstums = 21.2 cm, dziļums = 11.3 cm

–
–
–
–

tilpums 300 ml
slēdzams, uzpildāms
kontrollodziņš
stiprināms pie sienas

matēts

hromēts
Artikuls D45C

Artikuls D45S

Šķidro ziepju dozators

3.5

platums = 6 cm / augstums = 21.2 cm / dziļums = 8.5 cm

–
–
–
–

tilpums 300 ml
slēdzams, uzpildāms
kontrollodziņš
stiprināms pie sienas

matēts

hromēts

Artikuls D44S

Artikuls D44C

3.6

–
–
–
–
–

Šķidro ziepju dozators
augstums = 41 cm / pudeles diametrs = 7.5 cm
dozatora snīpja garums = 12.5 cm / dozatora augstums = 7 cm

tilpums 1000 ml
uzpildāms no kannas
matēts vai hromēts
maksimālais virsmas biezums 55 mm
diametrs kādam jābūt caurumam, lai dozators tiktu ievietots 20 ÷ 23 mm

matēts

hromēts

Artikuls DWM101

Artikuls DWP101

3.7

Turētājs dvieļiem loksnēs
MERIDA STELLA MAXI
platums = 25,5 cm / augstums = 26,5 cm / dziļums = 12 cm

– ietilpība 500 loksnes
– slēdzams
matēts

hromēts

Artikuls ASM101

Artikuls ASP101

3.8

Turētājs dvieļiem loksnēs
MERIDA STELLA MINI
platums = 25,5 cm / augstums = 15,5 cm / dziļums = 12 cm

matēts
Artikuls ASM201

hromēts

– ietilpība 250 loksnes
– slēdzams

Artikuls ASP201

9
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3.9

Turētājs dvieļiem ruļļos MERIDA
STELLA MAXI
platums = 21 cm / augstums = 33 cm / dziļums = 20,5 cm

matēts

– maksimālais ruļļa diametrs 22 cm, maksimālais augstums 25 cm
– slēdzams

Artikuls CSM101

hromēts
Artikuls CSP101

3.10

Ruļļa padevējs ar mehānisku papīra nogriešanu
MERIDA STELLA MINI
platums = 35,7 cm / augstums = 32 cm / dziļums = 15,7 cm

matēts

– loksnes izmērs 27.5 cm
– slēdzams

hromēts

Artikuls CSM402

Artikuls CSP402

3.11

Turētājs tualetes papīram
MERIDA STELLA MINI
platums = 22,3 cm / augstums = 23,4 cm / dziļums = 11,5 cm

– maksimālais ruļļa diametrs 19 cm
– slēdzams
– kontrollodziņš
matēts

hromēts
Artikuls BSP201

Artikuls BSM201

3.12

Tualetes papīra turētājs diviem ruļļiem
MERIDA STELLA DUO
platums = 32,5 cm / augstums = 28,5 cm / dziļums = 9,5 cm

matēts
divu ruļļu sistēma

– maksimālais ruļļa diametrs 20
– maksimālais otra ruļļa diametrs 10 cm
– slēdzams

Artikuls BSM202

3.13

Turētājs tualetes papīram
MERIDA STELLA MAXI
platums = 32,5 cm / augstums = 28,5 cm / dziļums = 9,5 cm

– maksimālais ruļļa diametrs 23 cm
– slēdzams
– kontrollodziņš
matēts
viena ruļļa sistēma
Artikuls BSM101

10
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3.14

Tualetes papīra turētājs papīram loksnēs
MERIDA STELLA
platums = 12,5 cm / augstums = 26 cm / dziļums = 11 cm

– ietilpība 400 loksnes
– slēdzams
matēts

hromēts
Artikuls BSP401

Artikuls BSM401

3.15

Atkritumu tvertne
MERIDA STELLA 27 l
platums = 33,8 cm / augstums = 64 cm / dziļums = 16,1 cm

– paredzēti 60 l atkritumu maisi
– slēdzama

matēts

hromēts
Artikuls KSP101

Artikuls KSM101

3.16

Aktritumu tvertne ar vāku
MERIDA STELLA 27 l
platums = 33,4 cm / augstums = 59,5 cm / dziļums = 16,5 cm

– paredzēti 60 l atkritumu maisi
– slēdzama
matēts

hromēts

Artikuls KSM201

Artikuls KSP201

3.17

Atkritumu tvertne
MERIDA STELLA PLUS 47 l
platums = 33 cm / augstums = 63 cm / dziļums = 25 cm

– slēdzama

matēts

11

Artikuls KSM102
piegāde 30 dienu laikā
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Atkritumu tvertne
MERIDA STELLA 4.5 l

3.18

platums = 22,5 cm / augstums = 26 cm / dziļums = 11 cm

matēts

– slēdzama

Artikuls KSM301

Turētājs WC higiēnas salvetēm
MERIDA STELLA

3.19

platums = 21,5 cm / augstums = 29 cm / dziļums = 4 cm

matēts

– slēdzams
– ietilpība 100 salvetes

hromēts

Artikuls GSM001

Artikuls GSP001

WC salvetes
Artikuls GP11

iepakojumā 100 gb.

Higēnas maisiņu turētājs
MERIDA STELLA

3.20

platums = 9,5 cm / augstums = 17 cm / dziļums = 2,4 cm

matēts
Artikuls GSM002

hromēts

– slēdzams
– ietilpība 30 maisiņi

Artikuls GSP002

Higiēnas maisiņi
Artikuls TO11

iepakojumā 30 gb.

Vienreizējas lietošanas cimdu turētājs

3.21

platums = 17,5 cm / augstums = 10,5 cm / dziļums = 3,2 cm

matēts

hromēts

– slēdzams

Artikuls GSM004

Artikuls GSP004

3.22

Turētājs automātiskajam gaisa atvaidzinātājam
platums = 11 cm / augstums = 22 cm / dziļums = 7,5 cm

– slēdzams
hromēts

matēts
Artikuls
GSM003
12
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Artikuls GSP003
piegāde 30 dienu laikā

Turētājs 5 l kannai
MERIDA STELLA

3.23

platums = 20 cm / augstums = 30 cm / dziļums = 13 cm

– slēdzams

Artikuls GSM005

WC birste ar turētāju

3.24

platums = 8 cm / augstums = 39 cm / dziļums = 10,1 cm

matēts

hromēts

Artikuls SZ16S

stiprināms pie sienas
uz grīdas liekams

Artikuls SZ18S

stiprināms pie sienas
uz grīdas liekams

Artikuls SZ16C
Artikuls SZ18C

WC birste ar turētāju

3.25

platums = 8 cm / augstums = 39 cm / dziļums = 10,1 cm

matēts

hromēts

Artikuls SZ17S

stiprināms pie sienas
uz grīdas liekams

Artikuls SZ19S

stiprināms pie sienas
uz grīdas liekams

Artikuls SZ17C
Artikuls SZ19C

Pelnutrauks - atkritumu tvertne

3.26

platums = 24 cm / augstums = 20.5 cm / dziļums = 12.8 cm

– slēdzams

Artikuls P1WS

3.27

Pie sienas stirprināmi pakaramie

3.28

Piktogrammas
izmērs 10 x 10 cm

GSM007

platums = 8.5 cm
platums = 5 cm platums = 5 cm
platums = 5 cm
platums = 5 cm augstums = 7.5 cm
dziļums = 5.5 cm dziļums = 5.5 cm dziļums = 5.5 cm dziļums = 5.5 cm
dziļums = 4.0 cm

MHW30

MHW31

MHW29

MHW28

MHW21

piegāde 30 dienu laikā

GSM008

GSM010

GSM009
www.merida.lv
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IEBŪVĒJAMS APRĪKOJUMS NO NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA
4.1 Turētājs dvieļiem loksnēs un atkritumu tvertne

Artikuls 6462

Artikuls 0469

Artikuls 20469

6

99

13

387

387
1422

1372

1430

965

1372

1321

108

911

438
114

438

171

441

228

Artikuls 0469

Artikuls 6462

Artikuls 20469

- ietilpība 800 loksnes
- atkritumu tvertne 46 l
- slēdzams

- ietilpība 800 loksnes
- atkritumu tvertne 34 l
- slēdzams

- ietilpība 800 loksnes
- atkritumu tvertne 56 l
- slēdzams

4.2 Turētājs dvieļiem loksnēs un atkritumu tvertne

Artikuls 0462

Artikuls 64623

Artikuls 204623
99

311
311

717
711

711

432

660

432

660

362

362
108

- ietilpība 475 loksnes
- atkritumu tvertne 7,6 l
- slēdzams

115

- ietilpība 475 loksnes
- atkritumu tvertne 8,4 l
- slēdzams

14
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168

- ietilpība 475 loksnes
- atkritumu tvertne 11,2 l
- slēdzams

324

4.3 Turētājs dvieļiem loksnēs
Artikuls 0457

Artikuls 6457

273

Artikuls 20452

273

99

438

438
387

387

711

324

324

115

108

- ietilpība 475 loksnes
- slēdzams

- ietilpība 500 loksnes
- slēdzams

324

137

- ietilpība 800 loksnes
- slēdzams

Ieteicamais augstums kādā vajadzētu uzstādīt turētāju - 1220 mm un telpās
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - 890 mm.

4.4 Atkritumu tvertne
Artikuls 0458

Artikuls 6474

Artikuls 20458
387

387

1016

775

99

802

584
724

965

705

438

108

438

102

171

- ietilpība 46 l
- slēdzams

- ietilpība 45.4 l
- slēdzams

441

228

- ietilpība 42.6 l
- slēdzams

Ieteicamais augstums kādā vajadzētu uzstādīt turētāju - 1220 mm un telpās
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - 890 mm.

4.5 Tualetes papīra turētājs
diviem ruļļiem

4.6 Dozators ziepēm
DOZATORS ŠĶIDRAJĀM ZIEPĒM
– tilpums 800 ml
– uzpildāms
– slēdzams

– maksimālais ruļļu diametrs 135 mm
– pie otrā ruļļa tiekam, kad pirmais beidzies
– slēdzams

Artikuls 0031

Artikuls 5002S

Artikuls 5003S
PUTOJOŠO ZIEPJU DOZATORS
– paredzēts maināmiem kārtridžiem ar tilpumu 880 ml
– slēdzams

Artikuls 20031

100

86

152
146
356
302

356
370

83
165

200

195

165

205

15

leteicamais augstums kāda vajadzētu uzstādīt turētāju 915 mm
piegāde 30 dienu laikā
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APRĪKOJUMS VANNAS ISTABĀM, DUŠĀM U.C. TELPĀM
5.1

Šķidro ziepju dozators

Šķidro ziepju dozators
tilpums 100 ml

platums 55 mm
augstums 160 mm
dziļums 95 mm

Artikuls D38

Šķidro ziepju dozators
tilpums 150 ml

platums 80 mm
augstums 118 mm
dziļums 90 mm

Artikuls D28

5.2

Turētāji

Ziepju turētājs
stiprināms pie sienas

Ziepju turētājs
keramika
platums 70 mm
augstums 270 mm
dziļums 140 mm

augstums 80 mm
platums 140 mm
dziļums 125 mm

Artikuls MHA07

Artikuls MHA13

Ziepju turētājs
stirprināms pie sienas
augstums 52 mm
platums 135 mm
dziļums 115 mm

Ziepju turētājs
stiprināms pie sienas
platums 150 mm
augstums 34 mm
dziļums 125 mm

Artikuls MHA08

Artikuls MHA17

Ziepju turētājs
uz galda liekams
Artikuls MHA09

Glāžu turētājs
divām glāzēm
platums 152 mm
augstums 120 mm
dziļums 90 mm

augstums 25 mm
platums 135 mm
dziļums 100 mm

Artikuls MHA11

16
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5.3

5.4

Turētāji
tualetes papīram
(mājas rullīšiem)

WC birste

platums 140 mm
augstums 140 mm

matēts
Artikuls MHA01

platums 100 mm
augstums 380 mm
dziļums 140 mm

hromēts
Artikuls MHA01M

Artikuls SZMW

Artikuls MHA03

platums 140 mm

platums 55 mm
augstums 150 mm
dziļums 100 mm

platums 140 mm
augstums 410 mm
dziļums 130 mm

Artikuls MHA05
hromēts
Artikuls MHA05M

5.5

Artikuls SZMS

WC birste un tualetes papīra turētājs

platums 165 mm
augstums 775 mm
dziļums 235 mm

platums 165 mm
augstums 775 mm
dziļums 235 mm

Artikuls SZMUA

Artikuls SZMU

17
piegāde 30 dienu laikā

www.merida.lv

5.6

Dvieļu pakaramie

7 pakaramie

Artikuls MHW10

platums 575 mm / augstums 70 mm / dziļums 85 mm

4 pakaramie

Artikuls MHW12

platums 375 mm / augstums 70 mm / dziļums 85 mm

2 pakaramie

Artikuls MHW14

platums 205 mm / augstums 70 mm / dziļums 85 mm

Dvieļu turētāji

5.7

Artikuls MHW17

Artikuls MHW03
platums 475 mm / augstums 52 mm / dziļums 75 mm

Artikuls MHW02
platums 575 mm / augstums 52 mm / dziļums 75 mm

platums 52 mm / augstums 115 mm / dziļums 490 mm

Artikuls MHW20
platums 170 mm
augstums 180 mm
dziļums 65 mm

Artikuls MHW01
platums 675 mm / augstums 52 mm / dziļums 75 mm

5.8

Spogulis / Plaukts

Ø 160 mm

Artikuls MHL01

augstums 473 mm
dziļums 240 mm

Artikuls MHW09

platums 575 mm
augstums 185 mm
dziļums 240 mm

18
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Šķidro ziepju dozators MINI

6.1

platums = 5 cm / augstums = 14 cm / dziļums = 7 cm

Artikuls D4B

–
–
–
–

tilpums - 170 ml
uzpildāms
aizslēdzams
ražots no triecienizturīgas plastmasas ABS

D4Z

Artikuls D4P

D4C

6.2

Artikuls BSB102

Metāla tualetes papīra turētājs

Turētājs MAXI
– maksimālais ruļļa diametrs 23 cm
– slēdzams

Turētājs MEGA
– maksimālais ruļļa diametrs 28 cm
– slēdzams

platums = 26 cm
augstums = 26 cm
dziļums = 11.5 cm

6.3

D4S

platums = 32 cm
augstums = 32 cm
dziļums = 11.5 cm

Artikuls BSB001

WC salvešu turētājs
platums = 22 cm / augstums = 29 cm / dziļums = 5 cm

Artikuls GP1

– slēdzams
– gatavots no triecienizturīgas plastmasas
– ietilpība 100 salvetes

WC salvetes
Artikuls GP11

– iepakojumā 100 gb.
– kastē 15 iepakojumi

19
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ELEKTRISKIE ROKU ŽĀVĒTĀJI
7.1

Elektriskais roku žāvētājs ECOFLOW
platums = 22.5 cm / augstums = 28.4 cm / dziļums = 14.8 cm

–
–
–
–

ieslēdzas automātiski
izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas
izslēdzot slēdzi roku žāvētājs darbojās ECO režīmā patērējot tikai 70 W
korpuss balts

Artikuls EJB101

7.2

Elektriskais roku žāvētājs SMARTFLOW
platums = 14.5 cm / augstums = 25.8 cm / dziļums = 13.8 cm

– ieslēdzas automātiski
– izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas
– korpuss balts
Artikuls M44A
7.3

Elektriskais roku žāvētājs MERIDA TOP
platums = 14.5 cm / augstums = 25.8 cm / dziļums = 13.8 cm

–
–
–
–

ieslēdzas automātiski
izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas
korpuss balts
lodziņi iespējami trīs krāsās: zils, caurspīdīgs, dūmots

Artikuls M55T

7.4

Elektriskais roku žāvētājs JUNIOR PLUS
platums = 25.3 cm / augstums = 30.2 cm / dziļums = 15.3 cm

– ieslēdzas automātiski
– izgatavots no triecienizturīgas 3 mm biezas ABS plastmasas
– balts
Artikuls M88AP

7.5

Elektriskais roku žāvētājs PRIMA
platums = 25.5 cm / augstums = 30.5 cm / dziļums = 15.4 cm

–
–
–
–

ieslēdzas automātiski
izgatavots no 4 mm bieza melamīna
pārklāts ar karstumizturīgu emalju, kas iztur cigarešu nodzēšanu
balts

Artikuls M96A

Tehniskie raksturlielumi

artikuls
jauda
svars
trokšņu līmenis
drošība pret mitrumu
siltā gaisa ražība
plūsmas ātrums
plūsmas temperatūra*
žāvēšanas laiks
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EJB101
1580 W
2,7 kg
60 dB
IPXI
2,5 m³/min
60 km/h
50 °C
38 s

M44A
1100 W
1,2 kg
60 dB
IP23
1,6 m³/min
85 km/h
47 °C
39 s

M55T
1100 W
1,2 kg
60 dB
IP23
1,6 m³/min
85 km/h
47 °C
39 s

* 10 cm, attālumā plūsmas temperatūra 21°C

www.merida.lv

piegāde 30 dienu laikā

M88AP
1640 W
3 kg
60 dB
IP23
4 m³/min
65 km/h
52 °C
38 s

M96A
1650 W
3,5 kg
60 dB
IP23
2,67 m³/min
60 km/h
51 °C
45 s

7.6

Elektriskais roku žāvētājs OPTIMA
platums = 25.5 cm / augstums = 30 cm / dziļums = 14 cm

matēts
Artikuls M99S

– ieslēdzas automātiski
– izgatavots no 1.5 mm bieza tērauda
– korpuss: balts, matēts vai hromēts tērauds
Artikuls M99A

hromēts
Artikuls M99C
7.7

Elektriskais roku žāvētājs MEDIFLOW
platums = 27.5 cm / augstums = 32 cm / dziļums = 16.5 cm

– ieslēdzas automātiski
– izgatavots no 2 mm bieza tērauda
– korpuss: balts, matēts vai hromēts tērauds

matēts
Artikuls M20S

Artikuls M20A

hromēts
Artikuls M20C

7.8

Elektriskais roku žāvētājs SANIFLOW PLUS
platums = 27 cm augstums = 25 cm / dziļums = 21 cm

– ieslēdzas automātiski
– izgatavots no 2 mm bieza tērauda
– korpuss:balta emalja, matēts vai hromēts tērauds

matēts
Artikuls E88SP

Artikuls E88AP
hromēts
Artikuls E88CP

7.9

Elektriskais roku žāvētājs MACHFLOW
platums = 21.3 cm / augstums = 33 cm / dziļums = 17 cm

–
–
–
–

ieslēdzas automātiski
izgatavots no 1,5 mm bieza tērauda
korpuss: balts, matēts vai hromēts tērauds
aprīkots ar turbīnu

matēts
Artikuls M30S

Artikuls M30A
hromēts
Artikuls M30C
Tehniskie raksturlielumi

ARTIKULS
jauda
svars
trokšņu līmenis
drošība pret mitrumu
siltā gaisa ražība
plūsmas ātrums
plūsmas temperatūra*
žāvēšanas laiks

M99A
1640 W
4,45 kg
60 dB
IP23
4 m³/min
65 km/h
52 °C
38 s

M99S / M99C
1640 W
4,25 kg
60 dB
IP23
4 m³/min
65 km/h
52 °C
38 s

M20A / M20S / M20C
2750 W
4,85 kg
65 dB
IP23
7,5 m3/min
95 km/h
49 °C
29 s

E88AP / E88SP / E88CP
2250 W
6,5 kg
65 dB
IP23
5,5 m³/min
100 km/h
53 °C
29 s

M30A / M30S / M30C
420 - 1150 W
4,7 kg
IP23
2,93 - 3,16 m³/min
200 - 325 km/h
-
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* 10 cm, attālumā plūsmas temperatūra 21°C
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Elektriskais roku žāvētājs DUALFLOW PLUS

7.10

platums = 32 cm / augstums = 65,6 cm / dziļums = 22,6 cm

–
–
–
–

ieslēdzas automātiski
izgatavots no ABS plastmasas
rokas nožāvē 8 sekundēs
korpuss:balts vai pelēks

Artikuls M72A

Artikuls M72P

Elektriskais matu žāvētājs baseiniem

7.11

platums = 28 cm / augstums = 25.5 cm / dziļums = 24.5 cm

matēts
Artikuls E85HS

– ieslēdzas automātiski
– korpuss: 6 mm biezs tērauds pārklāts ar baltu porcelānu,
nerūsējoša tērauda matēts vai hromēts
Artikuls E85H

hromēts
Artikuls E85HC

7.12

Elektriskais matu žāvētājs baseiniem, viesnīcām
platums = 9 cm / augstums = 70 cm / dziļums = 12 cm

– ieslēdzas un izslēdzas paņemot vai noliekot ‘klausulīti”
– izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas
– balts

Artikuls SLON

7.13

Elektriskais matu žāvētājs
platums = 19 cm / augstums = 18 cm / dziļums = 11 cm

– ieslēdzas un izslēdzas paņemot vai noliekot „klausulīti”, izgatavots
no triecienizturīgas ABS plastmasas

Artikuls M48H

Tehniskie raksturlielumi

ARTIKULS
jauda
svars
trokšņu līmenis
drošība pret mitrumu
siltā gaisa ražība
plūsmas ātrums
plūsmas temperatūra*
žāvēšanas laiks
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M30A / M30S / M30C
420 - 1150 W
4,7 kg
IP23
2,93 - 3,16 m³/min
200 - 325 km/h
-

M72A / M72P
420 W - 1100 W
8,3 kg
65 - 68 db
IP35
2,75 m³/min
max 410 km/h
8 - 10 s

E85H / E85HS / E85HC
2450 W
11,5 kg
70 dB
IP23
5,5 m³/min
96 km/h
53 °C
90 s

* 10 cm, attālumā plūsmas temperatūra 21°C
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SLON
700 W
1,02 kg
54 dB
klasa II
0,73 m³/min
100 km/h
37 °C
-

M48H
1600 W / 800 W

ATKRITUMU TVERTNES
8.1

Atkritumu tvertne ar pedāli

- tilpums: 7.5, 12, 20, 28 l
- gatavota no triecienizturīgas plastmasas

8.2

Artikuls KAB401
tilpums
7.5 l
24.5 cm
platums
32.5 cm
augstums
21 cm
dziļums
maisu
20 l
tilpums

KAB402
12 l

KAB403
20 l

KAB404
28 l

28.5 cm

24.5 cm

33.5 cm

39 cm

45.5 cm

52 cm

25 cm

21 cm

29 cm

20 l

35 l

35 l

Atkritumu tvertne ar pedāli

Artikuls KAB405
tilpums
50 l
35 cm
platums
68.5 cm
augstums
44.5 cm
dziļums
maisu
60 l
tilpums

- tilpums 50 l
- gatavota no triecienizturīgas plastmasas

8.3

Atkritumu tvertne

– tilpums 9 l, 15 l, 25 l, un 50 l
– gatavota no triecienizturīgas plastmasas

8.4

Atkritumu tvertne sieviešu tualetēm ar pedāli

- tilpums 20 l
- gatavota no triecienizturīgas plastmasas

8.5

Atkritumu tvertne MERIDA TOP

- tilpums 40 l
- gatavota no triecienizturīgas ABS plastmasas

Artikuls
KTN101

Artikuls
KTS101
8.6

Metāla stiepļu atkritumu tvertne

– balta
– stiprinās pie sienas
– tilpums 22 l

8.7
–
–
–
–

Artikuls B8A
tilpums
9l
21cm
platums
augstums 37 cm
20 cm
dziļums
maisu
20 l
tilpums

Metāla stiepļu atkritumu tvertne

balta
stiprinās pie sienas
tilpums 47 l
iespējams pasūtīt no nerūsējoša tērauda

B8B
15 l

B8C
25 l

B8D
50 l

25 cm

30 cm

38.5 cm

46 cm

55 cm

63.5 cm

24 cm

28 cm

33.5 cm

20 l

35 l

60 l

Artikuls B9A
tilpums
20 l
platums 15.5 cm
augstums 57 cm
54 cm
dziļums
maisu
W30T
artikuls
zils
KTN101
pelēks KTS101
tilpums
40 l
33 cm
platums
60 cm
augstums
22.5 cm
dziļums
maisu
60 l
tilpums
Artikuls
tilpums
platums
augstums
dziļums
maisu
tilpums

B1A
22 l

balts PCV
nerūsējošais
tilpums
platums
augstums
dziļums
maisu
tilpums

B2A
B2B
47 l

32 cm
35 cm
24 cm

35 l

34 cm
54 cm
26 cm

60 l
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8.8

Metāla atkritumu tvertne ar pedāli

– balta
– tilpums 5 l, 12 l, 20 l, 30 l
– iekšpusē plastmasas spainis

8.9

Artikuls
tilpums
augstums
platums
maisu
tilpums

Nerūsējoš tērauda atkritumu tvertne
ar pedāli

– tilpums 5 l, 12 l, 20 l, 30 l
– iekšpusē plastmasas spainis

8.10

8.12

- tilpums 45 l

8.13

Nerūsējoša tērauda atkritumu tvertne

– liesmu slāpējoša
– iekšpusē metāla spainis
– tilpums 25 l

8.14
–
–
–
–
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Nerūsējošā atkritumu tvertne

speciāls pārklājums, kas aizsargā no pirkstu nospiedumiem
25 litri
iekšpusē plastmasas spainis
uzspiežot uz atkritumu tvertnes vāka tas atverās automātiski

B3D
30 l

39 cm

44.5 cm

66 cm

25 cm

29.5 cm

29.5 cm

7l

20 l

35 l

60 l

B4C
B5C
20 l

B4D
B5D
30 l

matēts
hromēts
tilpums
augstums
platums
maisu
tilpums

Nerūsējošā tērauda atkritumu tvertne atvērta

Nerūsējošā tērauda atkritumu tvertne
ar vāku un pedāli

B3C
20 l

28 cm

Nerūsējoša tērauda atkritumu tvertne

- tilpums 10 l
* piegādes laiks 4 nedēļas

B3B
12 l

20.5 cm

– tilpums 7 l un 15 l

8.11

B3A
5l

B4A
B5A
5l

B4B
B5B
12 l

28 cm

39 cm

44.5 cm

66 cm

20.5 cm

25 cm

29.5 cm

29.5 cm

7l

20 l

35 l

60 l

matēts
hromēts
tilpums
augstums
platums
maisu
tilpums

B11A
B10A
7l

B11B
B10B
15 l

23 cm

31 cm

21 cm

26 cm

7l

20 l

matēts
tilpums
platums
augstums
maisu
tilpums

KSM103
10 l
23 cm

matēts
hromēts
tilpums
platums
augstums
dziļums
maisu
tilpums

KMS34
KMS33
45 l
37 cm

matēts
hromēts
tilpums
augstums
platums
maisu
tilpums

KMS20
KMS12
25 l

matēts
hromēts
tilpums
platums
augstums
dziļums
maisu
tilpums

26.5 cm

35 l

68.5 cm
49 cm

60 l

29.3 cm
68.6 cm

60 l

KMS44
KMS43
25 l
26.5 cm
72.5 cm
26.5 cm

60 l

8.15

ECONOMY

®

rullī

OPTIMUM

®

rullī

pakā

HYGIENIC

Melns
Zils
Melns
Zils
Sarkans
Caurspīdīgs
Zaļš
Dzeltens
Balts
Melns
Zils
Sarkans
Caurspīdīgs
Zaļš
Dzeltens
Balts

Vienreizējie atkritumu maisi
7 litrīgi

20 litrīgi

35 litrīgi

60 litrīgi

120 litrīgi

160 litrīgi

240 litrīgi

35 x 40 cm

44 x 50 cm

50 x 60 cm

60 x 90 cm

70 x 110 cm

90 x 110 cm

110 x 110 cm

W01
W01N

W11
W11N

W21
W21N
WOC101
WON101
WOR101
WOT101
WOZ101
WOY101
WOB101
W20
W20N
W20C
W20P
W20Z
W20Y
W20B

W31
W31N
WOC201
WON201
WOR201
WOT201
WOZ201
WOY201
WOB201
W30
W30N
W30C
W30P
W30Z
W30Y
W30B

W41
W41N
WOC301
WON301
WOR301
WOT301
WOZ301
WOY301
WOB301
W40
W40N
W40C
W40P
W40Z
W40Y
W40B

WOC401
WON401
WOR401
WOT401
WOZ401
WOY401
WOB401
W50
W50N
W50C
W50P
W50Z
W50Y
W50B

53 x 60 cm
20 gb.

70 x 75 cm
15 gb.

70 x 100 cm
10 gb.

W20T

W30T

W40T

®

rullī

Sudraboti
melns

W60

Katrā rullī 50 maisi, izņemot: OPTIMUM 160 l – 25 gb., 160 un 240 litrīgie pakā – 10 gb. un HYGIENIC W20T – 20 gb., W30T – 15 gb. ,W40T – 10 gb.

PELNUTRAUKI

8.16

Nerūsējoša tērauda pelnutrauks - atkritumu tvertne

– iekšpusē metāla spainis
– tilpums 9 l

8.17
-

matēts
augstums
platums
spainis

P1M
60.5 cm
22.5 cm

9l

Pelnutrauks - atkritumu tvertne

metāla
pulvera emaljas pārklājums
noņemams pelnu trauks
atsevišķa atkritumu tvertne
krāsa: melna, balta

balts
melns
augstums
platums
spainis

P1B
P1C
65 cm
20 cm

9l
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8.18

Pie sienas stiprināms pelnutrauks 1.5 l
platums = 15,2 cm / augstums = 25,5 cm / dziļums = 6,4 cm

– ietilpība līdz 150 izsmēķiem
– slēdzams
Artikuls KIS801

8.19

Pie sienas stiprināms pelnutrauks 3 l
platums = 19,1 cm / augstums = 35,5 cm / dziļums = 6,4 cm

– ietilpība līdz 450 izsmēķiem
– slēdzams

Artikuls KIS802

8.20

Pelnutrauks atkritumu tvertne 20 l
platums = 33 cm / augstums = 88 cm / dziļums = 28 cm

– ietilpība līdz 450 izsmēķiem
– slēdzams

Artikuls KIS806

8.21

Pelnutrauks atkritumu tvertne 8 l
platums = 40 cm / augstums = 104 cm / dziļums = 26 cm

– ietilpība līdz 250 izsmēķiem
– stabila pēda 7.4 kg
– slēdzams

Artikuls KIS805

Pelnutrauks

8.22

platums = 40 cm / augstums = 104 cm / dziļums = 26 cm

– ietilpība līdz 3750 izsmēķiem
– stabila pēda 7.4 kg
– slēdzams

Artikuls KIS804

8.23

Pelnutrauks pie zemes stiprināms
platums = 30 cm / augstums = 104 cm / dziļums = 30 cm

– ietilpība līdz 375 izsmēķiem
– 4 vietas kur izmest izsmēķi
– slēdzams

Artikuls KIS803
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SPOGUĻI
9.1

Spogulis

9.2

– 40 x 60 cm
– piedāvājam arī stiprinājumus
40 cm x 60 cm

– divi izmēri: 40 x 60 cm
un 50 x 60 cm
– piedāvājam arī stiprinājumus

Artikuls WS1
– stiprinājums

Artikuls LU1

Spogulis

40 cm x 60 cm

Artikuls LU2

50 cm x 60 cm

Artikuls LU4
9.3

40 cm x 60 cm

Spoguļi ar regulējamu slīpumu

- piemēroti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- LU10B metāla rokturis ar kuru var regulēt slīpumu

Artikuls LU9B

9.4

Spogulis metāla rāmī

– uz speciālas follijas, kas plīšanas
gadījumā satur lauskas
– divi izmēri
– stiprināms horizontāli un vertikāli
– iespējams pasūtīt sev vēlamā izmērā

GSM009
50 cm x 60 cm

Artikuls LU10B

40 cm x 60 cm

Artikuls LU5S

50 cm x 60 cm

Artikuls LU6S

WC birstes
WC birste ar turētāju

10.1

platums = 8 cm / augstums = 39 cm / dziļums = 10,1 cm

matēts
Artikuls SZ16S
Artikuls SZ18S

hromēts
stiprināms pie sienas
uz grīdas liekams

stiprināms pie sienas
uz grīdas liekams

Artikuls SZ16C
Artikuls SZ18C

WC birste ar turētāju

10.2

platums = 8 cm / augstums = 39 cm / dziļums = 10,1 cm

matēts
Artikuls SZ17S
Artikuls SZ19S

hromēts
stiprināms pie sienas
uz grīdas liekams

10.3

Artikuls SZ17C

stiprināms pie sienas
uz grīdas liekams

Artikuls SZ19C

matēts
hromēts

Artikuls SZ1MS
Artikuls SZ1S

WC birste ar turētāju
platums = 12 cm / augstums = 42.5 cm

- turētājs izgatavots no alumīnija
- krāsa: balta ,matēta vai hromēta

Artikuls SZ1B

piegāde 30 dienu laikā
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Tualešu telpu aprīkojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

GSM009

11.1

Paceļams atbalsta rokturis
Artikuls TPC10

11.2

Paceļams atbalsta rokturis
Artikuls TPC05

– garums 600 mm
120
250

ø32

120

750

Paceļams atbalsta rokturis
Artikuls TPC09

250

ø32

600

11.3

11.4

Paceļams atbalsta rokturis
Artikuls TPC12

– garums 600 mm
120
250

ø32

250

ø32

750

Stacionārs atbalsta rokturis
Artikuls TPC08

11.6

Stacionārs atbalsta rokturis
Artikuls TPC07

– garums 600 mm
120
250

ø32

– garums 750 mm

120
250

ø32

600

11.7

– garums 750 mm

120

600

11.5

– garums 750 mm

750

Stacionārs kreisās puses rokturis

11.8

Artikuls TPC14

Stacionārs labās puses rokturis
Artikuls TPC13

700

700
ø32
ø32

500

100

11.9

100

Stacionārs atbalsta rokturis
Artikuls TPC01

11.10

80

ø32

400

piegāde 30 dienu laikā

80

ø32

100
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Stacionārs atbalsta rokturis
Artikuls TPC02

– garums 400 mm

100

500

600

– garums 600 mm

11.11

Stacionārs kreisās puses rokturis
Artikuls TPC04

Stacionārs labās puses rokturis

11.12

Artikuls TPC03

– garums 550 mm

ø32

ø32

238

238

550

550
238

238

11.13

Stacionārs kreisās puses rokturis

11.14

Artikuls TPC24

750

800

350

800

230

11.15

Stacionārs labās puses rokturis
Artikuls TPC23

750

350

– garums 550 mm

230

MĀMIŅĀM AR BĒRNIEM

Paceļams atbalsta rokturis
Artikuls TPC06

Artikuls TPC11

ar tualetes papīra
turētāju
GSM010
11.17

Bērnu pārtinamais galdiņš
- maksimālais svars 23 kg
Artikuls BC1

ø32

- maksimālais svars 23 kg

796

158

240

725
520
490

11.16

Dušas sēdeklis

Vannas sēdeklis

Artikuls TPC21

Artikuls TPC22

80

910
510

120

450

250
400
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GAISA ATSVAIDZINĀTĀJI
12.1

Elektriskais gaisa atsvaidzinātājs PULSE II
platums = 9 cm / augstums = 22 cm / dziļums = 7.5 cm

Artikuls OE4

–
–
–
–
–
–
–

strādā autonomi no divām LR20 baterijām
baterijas jāmaina reizi gadā
liela efektivitāte (līdz 170 m³)
iespējams programmēt izsmidzināšanas intervālu (5 - 25 minūtes)
trīs darba režīmi: diena, nakts, diennakts
iespēja paziņot ar skaņu par bateriju vai aromatizatora nomaiņu
3 gadu garantija

12.2

Jaunie aromāti elektriskajiem gaisa atsvaidzinātājiem

– gaisa aromatizatoriem ir unikāla smaržu formula, kas darbojas kā nepatīkamo
smaržu neitralizētājs
– katrs flakons paredzēts 3000 izsmidzināšanas reizēm
– 8 dažādi aromāti
Artikuls OE31

BOUQUET

Artikuls OE32

DOVEL

Artikuls OE33

COCONUT

Artikuls OE34

EAST

Artikuls OE35

AQUA

Artikuls OE36

WHITE SATIN

Artikuls OE37

EROS

Artikuls OE38

MUSK

12.3

Aromāti elektriskajiem gaisa atsvaidzinātājiem

– gaisa aromatizatoriem ir unikāla smaržu formula, kas darbojas kā nepatīkamo
smaržu neitralizētājs
– katrs flakons paredzēts 3000 izsmidzināšanas reizēm
– 12 dažādi aromāti

Artikuls OE21

FIRST IMPRESSION

Artikuls OE22

EXOTIC FRUITS

Artikuls OE23

RIVIERA

Artikuls OE24

ORANGE

Artikuls OE25

CITRUS

Artikuls OE26

VIVA

Artikuls OE27

SUNSET

Artikuls OE29

ANTITABAC

Artikuls OE41

WILD FRUITS

Artikuls OE42

WILD FLOWERS

Artikuls OE77

DAVANIA

Artikuls OE79

BAHIA
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12.4

Gaisa atsvaidzinātājs dažādām telpām

Ļoti efektīvs, pietiek ar vienu devu - patīkams aromāts saglabājas 24 stundas.
Tilpums: 1l

Artikuls OE7H

DUFTSPRAY

12.5

Dezodorējoša smaržeļļa bieži izmantojamām tualetēm, piemēram, ēdināšanas
uzņēmumos. Jau pēc dažām sekundēm šis produkts iznīcina nepatīkamu smaku
tualetē. Koncentrāts ar ilgstošu iedarbību. Sakoptām tualetēm smaržeļļu pēc
ģenerāltīrīšanas izsmidzina reizi 2 dienās
( ēdināšanas uzņēmumu tualetēs vienreiz dienā) tualetes podā un pisuārā.
Iepakojums: 1 l pudelēs ar smidzinātāju, gatavs
lietošanai. pH = 8,6
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

30001
30002
30003
30004

1
1
1
1

l
l
l
l

ar
ar
ar
ar

apelsīnu smaržu
citronu smaržu
aprikožu smaržu
ābolu smaržu

BACY SAN

12.6

Artikuls BASAN 1/P

Antibakteriāls smaku iznīcināšanas līdzeklis. Bacy-San ir piemērots visām
ūdensizturīgām virsmām ēdināšanas uzņēmumu virtuvēs, pārtikas rūpniecībā,
veco ļaužu pansionātos, sporta iestādēs un sanitārās telpās. Iznīcina nepatīkamas
smakas un ir ļoti ekonomisks. Tam piemīt antibakteriālā iedarbība pret
mikroorganismiem, baktērijām un vīrusiem. Bacy-San ar izsmidzināšanas pistoles
palīdzību var ļoti ekonomiski neatšķaidītā veidā izsmidzināt uz objektiem. Nelielos
daudzumos produktu var pievienot tīrīšanas līdzekļiem vai veļas mazgājamā
mašīnā (piemēram, darba apģērba mazgāšanai). Iepakojums: 1 l pudelēs ar
smidzinātāju, gatavs lietošanai, pH = 8

12.7

Gaisa atsvaidzinātājs stiprināms pie sienas
platums = 9,5 cm / augstums = 14,5 cm / dziļums = 3.5 cm

Artikuls GOD001

–
–
–
–

darbība 30 dienas
iespējami divi aromāti
turētājs slēdzams
darbojās uz durvju virināšanas plūsmas

12.8

POMELOS
VERVEINE EUCALYPTUS

Artikuls ODS001
Artikuls ODS002

Aromāti mehāniskajam gaisa
atsvaidzinātājam

– divi veidi: jasmīns un parfīms
Artikuls OD11
Artikuls OD12

jasmīns
parfīms

12.9

ODOR GONE

Izsmidzināms gaisa atsvaidzinātājs
Iznīcina nepatīkamus aromātus birojā vai citās telpās, kas radušies no
cigarešu dūmiem, netīriem paklājiem, netīrām grīdām, ēdiena gatavošanas,
mājdzīvniekiem, kā arī sasmacis gaiss vannas istabās un tualetēs, gaisa
kondicionieros un ventilācijas sistēmās, kas ilgstoši saglabājas.
Artikuls MK002
Artikuls MK001

Iepakojums 500 ml
Iepakojums 125 ml
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PUTU UN ŠĶIDRĀS ZIEPES
13.1

Šķidrās putu ziepes
iepakojums

Artikuls

Šķidrās putu ziepes MERIDA BALI PLUS katram iepakojumam uzstādīts pumpīts
No viena iepakojuma 2000 devas ar ziepju putām. Paredzētas ziepju dozatoriem DF3TN, DF3TS.
Maigas ziepes, labi mazgā un patīkami smaržo.
Paredzētas visa ķermeņa un matu mazgāšanai. Iepildītas vienreizējas lietošanas kartridžā

svars 700 g M12P

Šķidrās putu ziepes MERIDA BALI LUX katram iepakojumam uzstādīts pumpīts
No viena iepakojuma 2000 devas ar ziepju putām. Paredzētas ziepju dozatoriem DF3TN, DF3TS.
Maigas ziepes, labi mazgā un patīkami smaržo. Gatavotas uz kokoseļļas bāzes.
Paredzētas visa ķermeņa un matu mazgāšanai. Iepildītas vienreizējas lietošanas kartridžā

svars 700 g M13P

Šķidrās putu ziepes MERIDA DELI LUX Bez smaržas katram iepakojumam uzstādīts pumpīts
No viena iepakojuma 2000 devas ar ziepju putām. Paredzētas ziepju dozatoriem DF3TN, DF3TS.
Šķidrās putu ziepes MERIDA BALI DEZINFICĒJOŠĀS katram iepakojumam uzstādīts pumpīts
No viena iepakojuma 2000 devas ar ziepju putām. Paredzētas ziepju dozatoriem DF3TN, DF3TS.

svars 900 g M12PB*

svars 900 g M13PB*

svars 700 g M13XP

svars 700 g M14P
svars 900 g M14PB*

Šķidrās putu ziepes MERIDA DELI PLUS
No viena iepakojuma 1500 devas ar ziepju putām.
Maigas ziepes, labi mazgā un patīkami smaržo. Iepildītas 880 ml vienreizējas lietošanas kartridžā.
Šķidrās putu ziepes MERIDA DELI LUX
No viena iepakojuma 1500 devas ar ziepju putām.
Maigas ziepes, labi mazgā un patīkami smaržo. Gatavotas uz kokoseļļas bāzes.
Paredzētas visa ķermeņa un matu mazgāšanai. Iepildītas 880 ml vienreizējas lietošanas kartridžā.
Šķidrās putu ziepes MERIDA DELI LUX Bez smaržas
No viena iepakojuma 1500 devas ar ziepju putām.
Maigas ziepes, labi mazgā. Paredzētas visa ķermeņa un matu mazgāšanai. Iepildītas 880 ml
vienreizējas lietošanas kartridžā.
13.2

880 ml

M10P

880 ml

M11P

880 ml

M11XP

* paredzētas ziepju dozatoram DF4TA 900 g = 2400 devas

Šķidrās ziepes
Glicerīna šķidrās ziepes
- baltas
- ādu saudzējošas
Šķidrās ziepes MERIDA CASTOR
– zaļas un lillā
– ādu saudzējošas

iepakojums

krāsa

Artikuls

5l

balta

M9

lillā

M7L

zaļa

M7S

5l

dzeltena
balta
rozā
zila

M2C
M2B
M2R
M2N

5l

balta

M4

5l

zaļa

APFEL5

1l

zaļa

APFEL1

500 ml

SENSITIVE

5002

500 ml

APRIKOT

5001

5l

zaļa

M5

5l

caurspīdīga

M3X

5l

Šķidrās ziepes MERIDA DEA
– četru veidu krāsa un smarža
– ādu saudzējošas
Krēmziepes MERIDA SILVA
- baltas
- ādu saudzējošas
- krēmziepes visam ķermenim
Krēmziepes LAVYLAN APFEL
– ādu saudzējošas
– neitrāls pH līmenis
– ar ābolu smaržu
Krēmziepes ar pumpīti

– ādu saudzējošas
– divu veidu
– patīkama smarža

Šķidrās ziepes MERIDA FORTE
– ļoti netīrām rokām
– ādu saudzējošas
Šķidrās ziepes pārtikas rūpniecībai MERIDA ALVA BEZ SMARŽAS

–
–
–
–
–

gatavotas uz kokoseļļas bāzes
piemērotas pārtikas ražotnēs
bez smaržas
konsistence bieza
ādu saudzējošas

Baktericīdās šķidrās ziepes
– maigas, ādai draudzīgas krēmziepes
– nesausina ādu
– iepakojums 5l un 1l
13.3
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1l
5l

DUŠAS GĒLS UN MATU ŠAMPŪNS
- ādu saudzējoši
- neitrāls pH līmenis
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Artikuls 1448
Artikuls 1449

5 l DUŠAS GĒLS
5 l MATU ŠAMPŪNS

balta

LAVYDES1
LAVYDES5

ROKU DVIEĻI LOKSNĒS
14.1

Roku dvieļi loksnēs salikti „Z” veidā
slāņi

īpašības

loksnes
izmērs

iepakojums

Artikuls

1

gofrēts

25 x 23 cm

kartona kastē, 4000 gb.
kastē 20 paciņas pa 200
loksnēm katrā

PZ21

1

gofrēts

25 x 23 cm

kartona kastē, 4000 gb.
kastē 20 paciņas pa 200
loksnēm katrā

PZ11

1

gofrēts

25 x 23 cm

kartona kastē, 5000 gb.
kastē 20 paciņas pa 250
loksnēm katrā

PZ14

1

gofrēts

25 x 23 cm

kartona kastē, 4000 gb.
kastē 20 paciņas pa 200
loksnēm katrā

PZ23

2

gofrēts
mīksts

25 x 23 cm

kartona kastē, 3200 gb.
kastē 16 paciņas pa 200
loksnēm katrā

PZ15

2

gofrēts
mīksts

24 x 23 cm

kartona kastē, 2860 gb.
kastē 20 paciņas pa 143
loksnēm katrā

PZ93.1

2

gofrēts
mīksts

24 x 23 cm

kartona kastē, 3210 gb.
kastē 15 paciņas pa 214
loksnēm katrā

PZ31

2

gofrēts
mīksts

25 x 23 cm

kartona kastē, 3200 gb.
kastē 16 paciņas pa 200
loksnēm katrā

PZ33

2

gofrēts
mīksts

kartona kastē, 4000 gb.
24 x 20,3 cm kastē 20 paciņas pa 200
loksnēm katrā

PZ94

slāņi

īpašības

loksnes
izmērs

iepakojums

Artikuls

1

gofrēts

31 x 25 cm

kartona kastē, 3000 gb.
kastē 20 paciņas pa 150
loksnēm katrā

PZ92

balts

2

gofrēts
mīksts

33 x 23 cm

kartona kastē, 2880 gb.
kastē 20 paciņas pa 144
loksnēm katrā

PZ91.1

materiāls

krāsa

slāņi

īpašības

loksnes
izmērs

iepakojums

Artikuls

100 % celuloze

balts

1

gofrēts
mīksts

17.7 x 16.3
cm

kartona kastē, 2000 gb.
kastē 20 paciņas pa 100
loksnēm katrā

PX008

materiāls

krāsa

Roku dvieļi loksnēs STANDARD
makulatūra

gaiši zaļš

Roku dvieļi loksnēs SALĀTZAĻŠ
makulatūra

zaļš

Roku dvieļi loksnēs SZARE
makulatūra

pelēks

Roku dvieļi loksnēs BALTS
makulatūra

balts

Roku dvieļi loksnēs IDEAL
100 % celuloze

balts

Roku dvieļi loksnēs Z TOP
100 % celuloze

balts

Roku dvieļi loksnēs SALĀTZAĻŠ
makulatūra

zaļš

Roku dvieļi loksnēs BALTS
makulatūra

balts

Roku dvieļi loksnēs BALTS
100 % celuloze

14.2

balts

Roku dvieļi loksnēs salikti „C” veidā
materiāls

krāsa

Roku dvieļi loksnēs „C” SALĀTZAĻŠ
makulatūra

zaļš

Roku dvieļi loksnēs C TOP
100 % celuloze

14.3

Galda salvetes
Galda salvetes

Galda salvešu turētājs
- korpuss balts
- ražots no triecienizturīgas ABS plastmasas

33

Artikuls DX131
www.merida.lv

ROKU DVIEĻI RUĻĻOS
15.1

Roku dvieļi ruļļos mehāniskajiem padevējiem
materiāls

krāsa

slāņi

īpašības

diametrs

augstums

Roku dvieļi ruļļos MERIDA ECONOMY AUTOMATIC
makulatūra

1

zaļš

gofrēts

balts

1

gofrēts

20 cm

250 m
909 loksnes*

4 cm

6 gb.

RAZ301

20 cm

20 cm

250 m
909 loksnes*

4 cm

6 gb.

RAB301

m
20.5 cm 980270
loksnes*

4 cm

6 gb.

RAB302

6 gb.

RAB309

Roku dvieļi ruļļos MERIDA TOP AUTOMATIC
100% celuloze

balts

1

20 cm

gofrēts

Roku dvieļi ruļļos MERIDA TOP AUTOMATIC
100% celuloze

balts

2

19 cm

gofrēts

Artikuls

20 cm

Roku dvieļi ruļļos MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC
makulatūra

garums un iekšējais
iepakojums
lokšņu skaits* diametrs

20 cm

140 m
509 loksnes* 3.9 cm

Roku dvieļi ruļļos MERIDA TOP AUTOMATIC
100% celuloze

balts

3

19 cm

gofrēts

m
20.3 cm 436120
loksnes*

4 cm

6 gb.

RAB303

Roku dvieļi ruļļos MERIDA ECONOMY AUTOMATIC
Makulatūra

1

zaļš

gofrēts

14.5 cm

20 cm

137 m
498 loksnes*

4 cm

11 gb.

RAZ401

14.5 cm

20 cm

137 m
498 loksnes*

4 cm

11 gb.

RAB401

m
20.5 cm 509140
loksnes*

4 cm

6 gb.

RAB402

Roku dvieļi ruļļos MERIDA OPTIMUM AUTOMATIC
Makulatūra

balts

1

gofrēts

Roku dvieļi ruļļos MERIDA TOP AUTOMATIC
100% celuloze

balts

1

gofrēts

15 cm

Roku dvieļi ruļļos MERIDA TOP AUTOMATIC
100% celuloze

balts

2

gofrēts

16 cm

20 cm

120 m
436 loksnes* 3.9 cm

6 gb.

RAB409

16 cm

20 cm

90 m
327 loksnes* 3.9 cm

6 gb.

RAB410

Roku dvieļi ruļļos MERIDA TOP AUTOMATIC
100% celuloze
15.2

balts

3

gofrēts

Roku dvieļi ruļļos
materiāls

krāsa

slāņi

īpašības

diametrs

augstums

Roku dvieļi ruļļos MERIDA ECONOMY
makulatūra

pelēks

1

gofrēts

13 cm
18 cm

18 cm

garums un iekšējais
iepakojums
lokšņu skaits diametrs

Artikuls

65 m

6 cm

12 gb.

RES204

140 m

6 cm

6 gb.

RES104

90 m

6 cm

12 gb.

RKZ202

180 m

6 cm

6 gb.

RKZ102

116 m

6 cm

12 gb.

RKB202

320 m

6 cm

6 gb.

RKB102

12 gb.

ROB203

6 gb.

ROB103

12 gb.

RTB201

6 gb.

RTB101

12 gb.

RTB203

6 gb.

RTB103

Roku dvieļi ruļļos MERIDA KLASIK
makulatūra

zaļš

1

gofrēts

13.5 cm
19 cm

20 cm

Roku dvieļi ruļļos MERIDA KLASIK
makulatūra

balts

1

gofrēts

13 cm
20 cm

20 cm

Roku dvieļi ruļļos MERIDA OPTIMUM
makulatūra

balts

2

gofrēts,
perforācija
pa 24 cm

13.5 cm
19.5 cm

Roku dvieļi ruļļos MERIDA TOP
100% celuloze balts

2

Roku dvieļi ruļļos MERIDA TOP
100% celuloze balts
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3

mīksts,
perforācija
pa 29 cm
gofrēts,
mīksts,
perforācija
pa 24,5 cm

12.5 cm
19.5 cm
14 cm
20 cm

20 cm

60 m
6 cm
250 loksnes
150 m
6 cm
625 loksnes

69 m
6 cm
237 loksnes
21.5 cm
157 m
6 cm
540 loksnes
67 m
6 cm
273 loksnes
134 m
20 cm
6 cm
546 loksnes
20 cm

16.1

Tualetes papīrs

Tualetes papīrs
materiāls

krāsa

slāņi

īpašības

diametrs

Tualetes papīrs MERIDA ECONOMY
makulatūra pelēks

1

balts

1

19 cm
23 cm
28 cm

9 cm
9,5 cm
9,5 cm

6 cm
6 cm
6 cm

180 m
230 m
350 m

12 gb.
6 gb.
6 gb.

PES204
PES104
PES004

gofrēts

19 cm
23 cm
28 cm

9 cm
9 cm
9 cm

6 cm
6 cm
6 cm

220 m
340 m
480 m

12 gb.
6 gb.
6 gb.

PKB202
PKB102
PKB002

19 cm

9 cm

6 cm

23 cm

9 cm

6 cm

19 cm

9,5 cm

6 cm

23 cm

9,5 cm

19 cm

10 cm

Tualetes papīrs MERIDA OPTIMUM
makulatūra

balts

2

Artikuls

gofrēts

Tualetes papīrs MERIDA KLASIK
makulatūra

ruļļa
iekšējais garums un
iepakojums
platums diametrs lokšņu skaits

gofrēts,
perforācija
pa 24 cm

Tualetes papīrs MERIDA TOP
100% celuloze balts

2

Tualetes papīrs MERIDA TOP
100% celuloze balts

3

mīksts,
perforācija
pa19 cm
mīksts,
perforācija
pa 14 cm

140 m
12 gb.
583 loksnes
210 m
6 gb.
875 loksnes

180 m
12 gb.
947 loksnes
245 m
6 gb.
6 cm
1289 loksnes
6 cm

120 m
12 gb.
857 loksnes

POB203
POB103
PTB201
PTB101

PTB203

Turētāji, kas paredzēti attiecīgajam tualetes papīram
papīra diametrs

19 cm
23 cm
28 cm

16.2

artikuls tualetes papīram

artikuli turetājiem

PES204, PKB202, POB203, PTB201, PTB203 PT2TN(S), PT4TN(S), BMC(S)201, BSM(P)201, BSM202, PT2
PES104, PKB102, POB103, PTB101
PT1TN(S), BSM101, PT1, BSB102
PES004, PKB002
PT0TN(S), BSB001

Tualetes papīrs (mājas ruļļi)
materiāls

krāsa

slāņi

īpašības

diametrs

ruļļa
platums

iekšējais garums un
iepakojums
diametrs lokšņu skaits

11 cm

9 cm

4 cm

50 m
454 loksnes

32 gb.

PKB503

11 cm

9 cm

4 cm

50 m
454 loksnes

32 gb.

POB502

12 cm

10 cm

4,5 cm

27.5 m
250 loksnes

72 gb.

PTB501

Artikuls

Tualetes papīrs MERIDA KLASIK

gofrēts,
perforācija pa
11 cm,
Tualetes papīrs MERIDA OPTIMUM
gofrēts,
makulatūra
balts
2
perforācija pa
11 cm,
Tualetes papīrs MERIDA TOP
gofrēts,
100 % celuloze balts
3
perforācija pa
11 cm
makulatūra

16.3

balts

1

Tualetes papīrs loksnēs
materiāls

krāsa

slāņi

īpašības

locījums

loksnes
izmērs

gofrēts

„Z”

23 x 10.5
cm

gofrēts,
mīksts

„Z”

21 x 11
cm

iepakojums

Artikuls

Tualetes papīrs loksnēs MERIDA OPTIMUM
makulatūra

balts

2

8 000 gb.

(kastē 40 paciņas pa 200
loksnēm katrā)

POB401

Tualetes papīrs loksnēs MERIDA TOP
100 % celuloze

balts

2

kartona kastē 8 960 gb.
(kastē 40 paciņas pa
224 loksnēm katrā)

PTB401

Tualetes papīrs loksnēs paredzēts turētājiem ar artikuliem: PT3TN(S), BMC(S)401 un BSM(P)401
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INDUSTRIĀLIE ROKU DVIEĻI UN TURĒTĀJI
17.1

materiāls

krāsa

slāņi

ruļļa
garums un iekšējais
iepakojums
platums lokšņu skaits diametrs

īpašības

daimetrs

Artikuls

1

gofrēts

28 cm

28 cm

400 m

6 cm

2 ruļļi

2

gofrēts
perforācija pa 38 cm

29 cm

29,3 cm

410 m
820 loksnes

6 cm

2 ruļļi

(ST11.1 x 2)

2

gofrēts
perforācija pa 35 cm

39 cm

26 cm

700 m
2000 loksnes

5 cm

1 ruļļi

(ST14.1 x 1)

2

nepūko
perforācija pa 30.5 cm

27 cm

26 cm

231.8 m
760 loksnes

6 cm

2 ruļļi

UTB004

4

paredzēts, ūdens, eļļu
un dažādu šķīdumu
uzsūkšanai
perforācija pa 38 cm

30 cm

28,6 cm

157 m
413 loksnes

6 cm

2 ruļļi

UTN001

1

perforācija pa 40 cm

22 cm

36 cm

110 m
275 loksnes

5 cm

2 ruļļi

UWB001

1

perforācija pa 30 cm

16.5 cm

30 cm

45 m
150 loksnes

6 cm

1 rullis

UWB002

Papīra dvielis MERIDA KLASIK

makulatūra

zaļš

UKZ001
(ST12 x 2)

Papīra dvielis MERIDA TOP
100% celuloze

balts

UTB001

Papīra dvielis MERIDA TOP
100% celuloze

balts

UTB002

Papīra dvielis MERIDA TOP
100% celuloze

balts

(ST17 x 2)

Papīra dvielis MERIDA TOP
100% celuloze

zils

(ST21 x 2)

Tipogrāfiju iekārtu tīrīšanai
celuloze 50%,
poliesters 25%,
viskoze 25%

balts

Auduma dvieļi ruļļos
70% viskoze
30% poliesters

balts

Auduma dvieļi loksnēs
materiāls

krāsa

slāņi

īpašības

loksnes
izmērs

iepakojums

Artikuls

70% viskoze
30% poliesters

balts

1

gofrēts

30 x 40 cm

iepakojumā 100 gb.

UWB401

17.2

Uz grīdas liekams dvieļu turētājs
platums = 50 cm / augstums = 85 cm / dziļums = 60 cm

– gatavots no metāla caurulēm
– nazis dvieļa noplēšanai

17.3

baltā krāsā:
Artikuls ST1B
zilā krāsā:
Artikuls ST1N

Pie sienas stiprināms dvieļu turētājs
platums = 50 cm / augstums = 35 cm / dziļums = 60 cm

– gatavots no metāla caurulēm
– nazis dvieļa noplēšanai
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baltā krāsā:
Artikuls ST2B
zilā krāsā:
Artikuls ST2N

ROKU KOPŠANAS, MAZGĀŠAS LĪDZEKĻI
18.1
–
–
–
–
–
–
–
Artikuls PA32
Artikuls PA33

Želeja ļoti netīru roku mazgāšanai MERIDA MECHANIK

labi attīra no eļlām, arī no izstrādātas eļļas
sastāvā ir lanolīns un citrusu eļļa, kas mīkstina rokas
dermatoloģiski testēta
droša attīrīšanas iekārtām
sastāvdaļas ekoloģiski drošas
iepakojumi: 500 ml, 5 l
PA32 kastē 12 gb.
500 ml iepakojums
5 l kanna

18.2

Manu Clean GEL

Roku mazgāšanas želeja ar krāsu atšķaidītāju
Artikuls 161

Artikuls DOSIER1

Īpašības:
Koncentrāts noturīgu netīrumu, krāsu un laku, kā arī eļļas un darvas atlikumu vieglai attīrīšanai.
Ar ļoti smalkām abrazīvām daļiņām. Pateicoties dabīgam lipīdam un maigām mazgājošām
aktīvām vielām īpaši draudzīgs ādai. Dermatoloģiski pārbaudīts.
Lietošana/dozēšana:
Manu Clean želeju izspiež sausās rokās un pamatīgi ierīvē. Noskalo ar tīru ūdeni.
Dozēšana: vislabāk ar dozēšanas sūkņa vai dozatora palīdzību. Viens piliens ir pietiekams vienai
mazgāšanas reizei.
Iepakojums: 1000 ml, pH koncentrātam = 8

18.3

Dozators roku pastai

– 1000 ml
Artikuls PA1B
18.4

HANDWASCHPASTE Pasta ļoti netīru roku mazgāšanai

– labi attīra no eļļām, arī no izstrādātas eļļas
– droša attīrīšanas iekārtām
– patīkama smarža
Artikuls HPWPN500
Artikuls HPWPN10

500 ml iepakojums
10 l iepakojums
18.5

Ziepju dozētājs 5 litru kannām

– ziepju dozētājs 5 litru kannām, uzstādāms tieši uz kannas
– pie sienas stiprināms rāmītis 5 litru kannai
– slēdzams nerūsējoša tērauda 5 litru kannas turētājs
Artikuls PA1
Artikuls PA2
Artikuls GSM005

dozētājs
kannas turētājs

18.6

Artikuls HMX38

–
–
–
–
–
–

ManuCare kopšanas krēms

ir īpaši izstrādāts biežai lietošanai un lielai slodzei pakļautai ādai

Kopj ādu darba laikā un pēc darba. Regulāri to lietojot, saglabā ādu gludu un samtainu.
– 100 ml
– iepakojumā 24 gb.

18.8

Artikuls MANUGARD

Krēms roku kopšanai

mīkstina, baro un aizsargā ādu
patīkama smarža
ar dozatoru
tilpums 0.5 l
iepakojumā 6 gb.
sastāvā: silikons, glicerīns, vitamīns E, provitamīns B5, citrusu eļļa.
18.7

Artikuls manucare

Artikuls GSM005

rāmītis kannai

MANUGARD Aizsargkrēms

– krēms veido uz roku ādas neredzemu aizsargkārtu, kas aizsargā rokas pret
mitrumu, netīrumiem, eļļu, taukiem, krāsām, slīpēšanas putekļiem
– neaizsprosto poras un netraucē ādas elpošanu
– tilpums 150 ml
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Medicīnas iestādēm

Papīra dvielis

19.1
–
–
–
–
–
–
Artikuls MP11.1
Artikuls MP12.1

60 cm plats, garums 80 m
50 cm plats, garums 80 m
2 slāņi
balts gofrēts
perforācija ik pa 38 cm
lietošanai medicīnas iestādēs, kosmētikas salonos, uc.

50 cm plats
60 cm plats
19.2

Turētājs papīra dvieļiem

19.3

Automātisks metāla dozators dezinfekcijai

Artikuls ST3

platums = 8 cm / augstums = 29.5 cm / dziļums = 22 cm

– tilpums 1000 ml
– strādā autonomi ar piecām R20 baterijām
– slēdzams

Artikuls D10A

19.4

Plastmasas dozators dezinfekcijai
platums = 8 cm / augstums = 29.5 cm / dziļums = 22 cm

– tilpums 1000 ml
– slēdzams
Artikuls D10P

Metāla dozatori dezinfekcijai

19.5

500 ml: platums = 8 cm / augstums = 29.5 cm / dziļums = 22 cm
1000 ml: platums = 9.5 cm / augstums = 34 cm / dziļums = 22 cm

– tilpums 500 vai 1000 ml
– slēdzams

Artikuls D9
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500 ml
1000 ml

piegāde 30 dienu laikā

Dozators dezinfekcijai

19.6

platums = 11 cm / augstums = 24 cm / dziļums = 18 cm

– tilpums 800 ml
– slēdzams
Artikuls D3A

Ātrās roku dezinfekcijas līdzekļa dozators MERIDA TOP

19.7

platums = 11.5 cm / augstums = 25 cm / dziļums = 11.5 cm

Artikuls DS1TC

–
–
–
–
–
–

dezinfekcijas līdzeklis tiek izsmidzināts
paredzēts maināmiem kartridžiem ar tilpumu 1000 ml
lietot tikai dezinfekcijas līdzekli ETAPROBEN
korpuss balts, lodziņš sarkans
ražots no triecienizturīgas plastmasas ABS
slēdzams

ETAPROBEN

19.8

Artikuls EP13

Līdzeklis uz spirta bāzes ar glicerīna piedevu ar plašu fungicīdu, tuberkulicīdu
un baktericīdu iedarbību, gatavs lietošanai, ātrai ādas un roku dezinfekcijai.
Iznīcina Gram (+) un Gram (-) baktērijas, vīrusus.
Iepakojums: 1000 ml
Paredzēts lietošanai DS1TC dozatoros

ProCura Sept

19.9

Spirtu saturošs dezinficēšanas līdzeklis

ProCura Sept ir ātras iedarbības spirta līdzeklis roku un ādas dezinfekcijai. Ātrai
instrumentu dezinfekcijai. Piemērots higiēniskai un ķirurģiskai roku dezinfekcijai,
ādas dezinficēšanai pirms injekcijām un ķirurģiskām operācijām. Kā arī paredzēts
lietošanai pārtikas aprites uzņēmumos, frizētavās un kosmētikas salonos.
Fungicīds, baktericīds, ieskaitot tuberkulozi, deaktivizē vīrusus, iedarbojas arī pret
HIV/hepatītu B. Ir iekļauts Vācijas Higiēnas un mikrobioloģijas sabiedrības (DGHM)
sarakstā. Higiēniskai roku dezinfekcijai: neatšķaidītā veidā apmēram 3-5 ml
iemasēt rokās vismaz 30 sekundes un ļaut iedarboties. Instrumentiem dezinfekciju
veikt iemērcot vai apsmidzinot, ekspozīcija 30 sekundes.
Iepakojums: 250 ml un 1 l, pH 2% šķīdumā = 7
Artikuls CURA250
Artikuls CURA1

250 ml smidzināmā pudelē
1 l pudelē

Baktericīdās šķidrās ziepes

19.10

– maigas, ādai draudzīgas krēmziepes
– nesausina ādu
– iepakojums 5l un 1l
Artikuls LAVYDES1
Artikuls LAVYDES5

iepakojumā 1l
iepakojumā 5l

19.11

Ātrās roku dezinfekcijas salvešu turētājs
platums = 15,5 cm / augstums = 25,5 cm / dziļums = 15 cm

–
–
–
–

paradzēts maināmiem maisiņiem (MS019)
korpuss balts, lodziņš sarkans
ražots no triecienizturīgas ABS plastmasas
slēdzams

Artikuls DW002
19.12
–
–
–
–

Artikuls MS020
Artikuls MS019

MERIDA DESMED

piesūcinātas salvetes roku un virsmu tīrīšanai un dezinficēšanai
nepieciešams visur, kur vajadzīga ātra tīrīšana un dezinficēšana
MS019 paradzēts lietošanai DW002 dozatorā
iepakojumā 200 gb./ plēvē

200 gb. / bundžā
200 gb. / plēvē
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19.13

PROCURA SPRAY

Ātras iedarbības virsmu dezinficēšanas līdzeklis

ProCura Spray ir ātras iedarbības spirta līdzeklis virsmu dezinfekcijai. Piemērots
virsmu un iekārtu dezinfekcijai, kas jutīgas pret ūdeni. Paredzēts lietot veselības
aprūpes iestādēs, pārtikas aprites uzņēmumos, frizētavās, kosmētikas salonos,
mācību iestādēs. Ir iekļauts Vācijas Higiēnas un mikrobioloģijas sabiedrības
(DGHM) sarakstā. Fungicīds, baktericīds, iznīcina vīrusus, ātri žūstošs, labi pārklāj
virsmu. Virsmas un priekšmeti jāapstrādā ar neatšķaidītu proCura Spray, izsmidzinot no 30 cm attāluma, pilnīgi pārklājot virsmu vai priekšmetu.
Lietošanas ieteikums:
Koncentrāts: 5 minūtes, Hepatīts B/HIV: 1 minūte
Iepakojums: 1 l un 5 l, pH = 5,7
Artikuls SPRAY1
Artikuls SPRAY5
Artikuls PISTOLE2

1l pudele
5l kanna
smidzinātājs 1l pudelei

19.14

BC-DES

Ātras dezinfekcijas līdzeklis

BC Sept ir aldehīdus nesaturošs virsmu dezinfekcijas līdzeklis ar plašu mikrobiocīdas
iedarbības spektru. BC Sept ir fungicīds, virucīds, baktericīds un HIV vīrusa
iznīcinātājs. Mikrobioloģiski nepiesārņotas virsmas (DVG) iedarbība 20 °C 1% 30
min., 10 grādos °C 1%
Mikrobioloģiski piesārņotas virsmas (DVG) iedarbība 20 grādos °C 1% 30
min., 10 grādos °C 1.5 %
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9 – 10

Artikuls BCDES
Artikuls BCDES10

1l
10 l

19.15

Artikuls ACRY1

ACRY-CLEAN- koncentrāts

Dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis virsmām. Speciāli pielāgots solārijiem

Ir slēdziens par iedarbību 30 sekunžu laikā. Īpaši piemērots solārijiem, fitnesa un
sporta centru iekārtām un soliem.
Acry-Clean ir ar plašu iedarbības spektru pret gram-pozitīviem un gramnegatīviem mikroorganismiem. Ātrai dezinficēšanai Acry-Clean tiek lietots
neatšķaidītā veidā. Atšķaidot, ir jāievēro attiecīgs iedarbības ilgums drošai
dezinfekcijai. Ja virsma ir ļoti netīra, iepriekš attīriet to ar neitrālu tīrīšanas līdzekli.
Dozēšana: Iedarbības ilgums (pēc DGHM/VAH kritērijiem)
koncentrāts - 30 sekundes, 10% - 5 minūtes
100 g satur: 0,75 g Bis (3-aminopropil) dodeciklamīna
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 8

19.16

BC SEPT - koncentrāts
Virsmu dezinfekcijas līdzeklis

BC Sept ir aldehīdus nesaturošs virsmu dezinfekcijas līdzeklis ar plašu mikrobiocīdas
iedarbības spektru. BC Sept ir fungicīds, virucīds, baktericīds un HIV vīrusa
iznīcinātājs. Mikrobioloģiski nepiesārņotas virsmas (DVG) iedarbība 20 grādos pēc
celsija 1% 30 min., 10 grādos pēc celsija 1%
Mikrobioloģiski piesārņotas virsmas (DVG) iedarbība 20 grādos pēc celsija 1% 30
min., 10 grādos pēc celsija 1.5 %
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9 – 10
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1l
10 l

LUX ANTIBACTERIAL

19.17

Trauku mazgāšanas līdzeklis ar baktericīdu iedarbību.
Dozēšana: 2ml uz 5 l ūdens.
Iepakojums: 500 ml, 5 l
Artikuls PL11
Artikuls PL12

500 ml iepakojums
5 l kanna

19.18

Artikuls BASAN 1/P

BACY SAN

Antibakteriāls smaku iznīcināšanas līdzeklis

Bacy-San ir piemērots visām ūdensizturīgām virsmām ēdināšanas uzņēmumu
virtuvēs, pārtikas rūpniecībā, veco ļaužu pansionātos, sporta iestādēs un
sanitārās telpās. Iznīcina nepatīkamas smakas un ir ļoti ekonomisks. Tam piemīt
antibakteriālā iedarbība pret mikroorganismiem, baktērijām un vīrusiem.
Bacy-San ar izsmidzināšanas pistoles palīdzību var ļoti ekonomiski neatšķaidītā
veidā izsmidzināt uz objektiem. Nelielos daudzumos produktu var pievienot
tīrīšanas līdzekļiem vai veļas mazgājamā mašīnā (piemēram, darba apģērba
mazgāšanai).
Iepakojums: 1 l pudelēs ar smidzinātāju, gatavs lietošanai, pH = 8

19.19

WC SEPT - koncentrāts

WC-Sept ir kombinēts sanitārais koncentrāts pārvietojamām tualetēm ar īpašām
smaku iznīcinošām substancēm. Novērš urīnakmens un kaļķakmens veidošanos,
kā arī nogulsnes uz plastmasas virsmām. Ļoti efektīvs arī pie augstām gaisa
temperatūrām. WC-Sept ir kombinēts produkts gan fekāliju rezervuāriem, gan
skalojamām kastēm!
Dozēšana: 50-70 ml atšķaidīt ar 1 litru ūdens un ieliet fekāliju rezervuārā. Šis
daudzums ir piemērots 10 litru rezervuāram (skalojamās kastēs)
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 8
Artikuls WCSEPT1
Artikuls WCSEPT10

1l
10 l

19.20

Tabletes pisuāriem

– dezinficē un novērš smakas
– iepakojums 1kg ( ap 35 tabletēm)
– kastē 10 iepakojumi
– divi aromāti un divas krāsas (augļu - sarkanas, priežu - zaļas)

Artikuls KZ13

Artikuls KZ14

19.21

Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

MKX06
MKX07
MKX08
MKX09

Piparmētru
Mango
Ābolu
Meloņu

Pisuāru sietiņi ar dažādiem aromātiem

Artikuls URINAL1
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UZKOPŠANAS RATIŅI UN PIEDERUMI
20.1

Artikuls MO2

–
–
–
–

Uzkopšanas ratiņi ar hromētu rāmi

viens plastmasas spainis 20 l
prese mopu nospiešanai
metāla grozs
svars 8.3 kg

20.2

dziļums = 80 cm
platums = 42 cm
augstums = 90 cm

Uzkopšanas ratiņi
dziļums = 96 cm
platums = 48 cm
augstums = 85 cm

– divi plastmasas spaiņi, 25 l un 6 l
– prese mopu nospiešanai
Artikuls MO2P
20.3

Artikuls MO3

–
–
–
–

Uzkopšanas ratiņi ar hromētu rāmi

divi plastmasas spaiņi 20 l
metāla grozs
prese mopu nospiešanai
svars 9.9 kg

20.4

dziļums = 80 cm
platums = 42 cm
augstums = 93 cm

Uzkopšanas ratiņi

– divi plastmasas spaiņi, 20 l katrs
– prese mopu nospiešanai
dziļums =103 cm
platums = 48 cm
augstums = 90 cm

Artikuls MO3P

20.5
–
–
–
–
–
–

Uzkopšanas ratiņi

120 l tvertne
četri plastmasas spaiņi 6 l
divi plastmasas spaiņi 20 l
prese mopu nospiešanai
divi plaukti
svars 36.3 kg

dziļums =163 cm
platums = 64 cm
augstums = 112 cm

Artikuls MO4P

20.6

Uzkopšanas ratiņi – spainis

– prese mopu nospiešanai
– spaiņa tilpums 17 l
Artikuls MO9

20.7

Spainis ar presi un mopa turētāju

– spainis 20 litri
– mopa turētājs 40 cm
Artikuls HFW103

20.8

JAUNUMS!

dziļums =24 cm
platums = 40 cm
augstums = 47 cm

dziļums =32 cm
platums = 38 cm
augstums = 38 cm

Ratiņi veļai

– 120 l tvertne
– svars 10.7 kg
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dziļums =43 cm
platums = 60 cm
augstums = 100 cm

21.1

Uzkopšanas mopi, turētāji un kāti

Uzkopšanas mops
– balts, no poliestera
– divi izmēri
– noturīgs pret dažādiem mazgāšanas līdzekļiem, izturīgs arī pret skābēm
Artikuls MO13
Artikuls MO14

mops 40 cm mopa turētājam ST022
mops 50 cm mopa turētājam ST023
Uzkopšanas mops (60 cm) un turētājs

Artikuls VL191
Artikuls VL192

mopam 60 cm
mopa turētājam
Uzkopšanas mops dezinfekcijai
– balts, 65% kokvilna, 35% poliesters
– divi izmēri
– noturīgs pret dažādiem mazgāšanas līdzekļiem, skābju izturīgs

Artikuls MO20
Artikuls MO21

mops 40 cm mopa turētājam ST024
mops 50 cm mopa turētājam ST025
21.2

Uzkopšanas mopi, turētāji un kāti

Mopu turētāji
– izgatavots no triecienizturīgas plastmasas

Artikuls ST022
Artikuls ST023
Artikuls ST024
Artikuls ST025
Artikuls SK005

mopa turētājs 40x11cm
mopa turētājs 50x13cm
turētājs dezinfekcijas mopam 40x11cm
turētājs dezinfekcijas mopam 50x13cm
alumīnija kāts mopu turētājiem

Artikuls HFF103

mopa turētājs 40x11cm

Artikuls HFF101
Artikuls HFF102

mopa turētājs 40x11cm
mopa turētājs 50x13cm

Mikrošķiedras mops
– balts
– garums 45 cm
– paredzēts mopa turētājam ST024
– lieliskas ūdens uzsūkšanas īpašības
Artikuls MO30

mops 40 cm mopa turētājam ST024
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21.3

Pārlokāma mopa turētājs un kāts

Pārlokāms mops
– divi izmēri
– balts, no poliestera
– paredzēti turētājam ST021

Artikuls ST021
Artikuls SK005
Artikuls MO11
Artikuls MO12

pārlokāma mopa turētājs
alumīnija kāts pārlokāmu mopu turētājam
350 g
500 g

21.4

Mikrošķiedras mopu PREMIUM turētāji un kāti

– izgatavoti no alumīnija
– kātu garums regulējams no 105 cm līdz 180 cm
– turētāji 40 cm un 90 cm

Artikuls ST011
Artikuls ST009
Artikuls HFF301
Artikuls HFK301
Artikuls SK004

mikrošķiedras mopa turētājs 55 cm
mikrošķiedras mopa turētājs 90 cm
mikrošķiedras mopa turētājs 40 cm
teleskopisks kāts PREMIUM mopu turētājam
teleskopisks kāts PREMIUM mopu turētājam ar izsmidzināšanas iespēju (tilpums kātā 500 ml)
mopa premium maināmā lenta pieejama 40 cm, 60 cm un 90 cm mopa turētājiem

Mikrošķiedras mopi PREMIUM
–
–
–
–
–

Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

MM001
MM002
MM012
MM006
MM008
MM017
MM021
MM022
MM023
MM005
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trīs krāsās: sarkans, zils un krēmkrāsā
garums 47 cm, 62 cm vai 1 m
garantēto mazgāšanas reižu skaits 500 pie 95 °C
laba absorbcijas spēja
no mopa nepil

mops
mops
mops
mops
mops
mops
mops
mops
mops
mops

sarkans 47 cm
zils 47 cm
krēmkrāsā 47 cm
sarkans mikrošķiedras PREMIUM 62 cm
zils mikrošķiedras PREMIUM 62 cm
krēmkrāsā mikrošķiedras PREMIUM 62 cm
sarkans 47 cm
zils 47 cm
balts 47 cm
sarkans 1m

21.5

Mopa sistēma MINI

– turētājs alumīnija
– mops miekrošķiedras (mazgāt līdz 60 °C)
– kāts regulējams līdz 90 cm

Artikuls HFF302
Artikuls HFK302

mopa turētājs 23 cm
teleskopisks kāts

Artikuls MM024

mops 32 x 24 x 15,5 cm

21.6

Artikuls SR020
Artikuls SR010
Artikuls 670013

Mops virvju 250 g un koka kāts ar vītni 120

koka kāts ar vītni 120 cm
uzkopšanas mops 250 g
spainis ar nospiedēju 12 l

22.1

Grīdas sliede ūdens savākšanai

– divi izmēri 45 cm un 75 cm
– gatavota no berzes izturīga kaučuka
– noturīga pret dažādiem mazgāšanas līdzekļiem, skābju izturīga

Artikuls SS001
Artikuls SS002
Artikuls SK005

Artikuls HDF601
Artikuls HDF602
Artikuls HDK601

45 cm
75 cm
alumīnija kāts

grīdas sliede 45 cm
grīdas sliede 75 cm
kāts alumīnija

22.2
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

Abrazīvu turētājs un abrazīvi virsmu beršanai
DX172
DX132
SK005
SPR311
SPC311

turētājs ar rokturi
turētājs ar kātu
alumīnija kāts
sarkans abrazīvs 15,5 cm x 9,5 cm
melns abrazīvs 15,5 cm x 9,5 cm
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22.3

Saslauku liekšķere ar kātu

Plastmasas liekšķere
ar gumijas maliņu

Artikuls HDD001

Artikuls GJC401

Plastmasas Birste
grīdas uzkopšanai

Artikuls 520485

Artikuls 1340409

Artikuls 524844

22.4
Artikuls GIC401

Plastmasas birstīte
ar rokturi

–
–
–
–

Metāla kāts ar vītni

Artikuls HFK005

Rāmītis kātu turētājiem un kātu turētāji

rāmītis stiprināms pie sienas
GIC401 60 cm ( plastmasas)
CJC401 47 cm ( alumīnija)
rāmītī 4 kātu turētāji ø 20÷30 mm

22.5

Gružu savācējs

– garums 96 cm

Artikuls HRK001

23.1

Artikuls SV011

–
–
–
–
–

MERIDA DEX

profesionālais sausās uzkopšanas putekļusūcējs
komplektā ar aksesuāriem
kluss darbībā (zem 60db)
korpuss no izturīgas plastmasas
ērti novietojas uz kāpnēm

Filtri putekļu sūcējiem

23.2

Artikuls SV163
Artikuls SV100
Artikuls SV165

Filtrs 10 l
Filtrs 19 l
Filtrs HEPA
24.1

Profesionālais logu mazgāšanas komplekts

Komplektā ietilpst:

Artikuls L001
Artikuls L002
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logu mazgāšanas mops
logu mazgāšanas mopa turētājs

Tehniskie raksturlielumi:
jauda
dzinēju skaits

1100 W
1

iesūkšanas jauda

2650 mm H2O

iesūkšanas ražība

200 m³/h

trokšņu līmenis

<60 dB

drošības pakāpe

II

tverttnes tilpums

8l

svars

8 kg

Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

L003
L005
L006
L011

gumijas
gumijas
gumijas
gumijas

sliedes turētājs
sliede, cieta
sliede, mīksta
sliedes turētājs ar maināmu leņķi

Artikuls L007
Artikuls L008

logu tīrīšanas asmeņa turētājs
maiņas asmeņi, 10 gb/iep.

Artikuls L004

turētājs ar mopu un sliedi

Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

L009
L010
L012
L013

Artikuls L019
Artikuls L018

Artikuls SR003

teleskopisks kāts 2.5 m
teleskopisks kāts 4.5 m
kāta pagarinātājs ar maināmu leņķi
spainis

kāts alumīnija
birste stūru un šuvju mazgāšanai

logu mazgāšanas sūklis ar kātu un gumijas sliedi

Spaiņi
Artikuls ZS008
Artikuls ZS009
Artikuls ZS010
Artikuls 525
Artikuls ZS012
Artikuls ZS013
Artikuls ZS004
Artikuls ZS005
Artikuls ZS006
Artikuls ZS007

tilpums
tilpums
tilpums
tilpums
tilpums
tilpums
tilpums
tilpums
tilpums
tilpums

13 l (sarkans)
13 l (zils)
17 l (sarkans)
25 l (oranžs)
25 l (sarkans)
25 l (zils)
6 l (sarkans)
6 l (zils)
6 l (zaļš)
6 l (dzeltens)
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25.1

Švammītes un lupatiņas

Švammītes

– iepakojumā 10 gb.
– kastē 10 iepakojumi
– izmērs 15x7 cm
Artikuls SRR704

Švammītes
–
–
–
–
Artikuls ZM3M
Artikuls ZM3D

divu izmēru, 9.5x7 cm un 15x9 cm
viena puse asa, ieēdušos netīrumu tīrīšanai
iepakojumā 3 gb.
kastē 30 iepakojumi

švammītes mazās
švammītes lielās

Lupatiņas

– divu izmēru, 39x40 cm, un 51x68 cm
– iepakojumā; mazās 5 gb, lielās 2 gb.
– lielais iepakojums = 30 mazie iepakojumi
Artikuls SU11
Artikuls SP11

lupatiņas mazās
lupatiņas lielās

Universālā mikrošķiedras lupatiņa PREMIUM
–
–
–
–

Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

MS001
MS002
MS003
MS004

profesionālai lietošanai
nepūko
izmērs: 37.5x37.5 cm
paciņā 5 gb.

zila
sarkana
zaļa
bēšīga

Mikrošķiedras lupatiņa PREMIUM stiklam

Artikuls MS005

–
–
–
–
–

profesionālai lietošanai
nepūko
zilā krāsā
izmērs: 37.5x37.5 cm
paciņā 5 gb.

PREMIUM bagete

– paradzēta putekļu slaucīšanai grūti pieejamās vietās
Artikuls SR001
Artikuls MS010

bagete
mikrošķiedras lupata bagetei

Lupatiņa no neausta materiāla

Artikuls UWB401

–
–
–
–
–

30 x 40 cm
100 gb/iep
balta
70% viskoze
30% poliesters

Lupatiņa no neausta materiāla
– 30 x 40 cm
– 20 gb/iep
– sarkana

Artikuls UWR402

Lupatiņa gumijota
– 35 x 35.5 cm
– 25 gb/iep
– dzeltena
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Lupatiņa kokvilnas
– 50 x 70 cm
– 1 gb
– balta

Artikuls SRB601

Švammītes nerūsējoša metāla izstrādājumiem
– 5 gb/ iep

Artikuls MX193

Melamīna švammīte
– 12 gb / iep

Artikuls SRB702

Mikrošķiedras lupatiņas
– 35 x 35 cm

Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

MS012
MS013
MS014
MS015

zila
sarkana
zaļa
dzeltena

25.2

Vienreizējas lietošanas cimdi

– L izmērs
– divi veidi: ar perforāciju un bez
– iepakojumā 100 gb.
Artikuls RK12
Artikuls RK11

bez perforācijas
ar perforāciju cimdu turētājam GSM004 un GSP004

Gumijas cimdi
Artikuls TRY510
Artikuls TRY511
Artikuls TRY512

S izmērs
M izmērs
L izmērs

Vinila cimdi

– 100 gb. iepakojumā
Artikuls TRT560
Artikuls TRT561
Artikuls TRT562

S izmērs
M izmērs
L izmērs
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PROFESIONĀLIE MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI
26.1

TURBO MYSTRAL - koncentrāts

Intensīvs tīrīšanas līdzeklis plastmasai, nerūsējošam tēraudam, sārmizturīgiem metāliem (automobiļi un
iekārtas) utt. Piemērots kravas automobiļu tentu, plastmasas mēbeļu, dzīvojamo piekabju, telšu un dārza
mēbeļu tīrīšanai. Noņem taukainus, eļļainus un sakaltušus netīrumus. Ideāli pielietojams ēku tīrīšanā un
rūpniecībā. Pielietojams augsta spiediena tīrīšanas aparātos un mazgāšanas mašīnās.
Dozēšana: Parasta tīrīšana: 1:200 , Pamatīga tīrīšana: 1:5
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 14
Artikuls 1101
Artikuls 1110

1l
10 l

26.2

Pro 580

Grīdu mazgāšanas līdzeklis

Īpašības:
Ātrai, higiēniskai pamatīgai vai uzturošai tīrīšanai visiem ūdensizturīgiem un sārmizturīgiem grīdas segumiem.
Noņem taukainus, eļļainus netīrumus, kā arī švīkas no papēžiem no PVC un plastmasas. Piemērots arī vecu
spīduma un vaska kārtu noņemšanai, kā arī darbnīcu un rūpnīcu grīdu tīrīšanai. Līdzeklis gandrīz neveido
putas un tāpēc ir piemērots arī pielietošanai mazgāšanas iekārtās

Artikuls 5801

Lietošana/dozēšana:
Pro 580 ir koncentrāts, un to lieto atšķaidītu ar ūdeni. Darbnīcu un rūpnīcu grīdu pamatīgai tīrīšanai atkarībā
no netīruma pakāpes 50-100 ml atšķaida ar 8 litriem ūdens. Īpaši netīrām grīdām dozēšanu paaugstina uz
100-150 ml un ļauj iedarboties 15 minūtes. Izšķīdinātus netīrumus nomazgāt ar ūdeni.
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 14

26.3

Artikuls KR76/5

KALTREINIGER

K.R.76 ir ideāls augstas tīrīšanas līdzeklis, kurš ātri un pamatīgi noņem eļļas un tauku netīrumus no jebkura
veida motoriem, mašīnām, rūpnīcu un darbnīcu grīdām. K.R.76 var tikt izmantots arī detaļu mazgāšanas
ierīcēs un ir piemērots arī spoļu tīrīšanai. Šķaidīšanas procesā darbojas intensīvi un efektīvi. Atšķaidītus
netīrumus var bez atliekām nomazgāt ar spēcīgu ūdens strūklu vai ar augsta spiediena mazgāšanas
mašīnu.
Izsmidzināt K.R.76 uz netīriem priekšmetiem vai virsmām vai uzklāt ar otas vai birstes palīdzību (piemēram,
motoriem vai mašīnu detaļām).
Iepakojums: 5 l, pH = 13.8

26.4

Schimmel-Ex

Nosēdumu un pelējuma noņēmējs

Īpašības:
Schimmel-Ex labi notīra nosēdumus un pelējumu no visām pret sārmiem noturīgām virsmām.
Lietošana / dozēšana:
Viegli vai vidēji nosēdumi:
Pagatavot 5 – 10% stipru šķīdumu un uzklāt virsmai. Ļaut iedarboties vismaz 10 minūtes un noskalot ar tīru
ūdeni.
Artikuls 125
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Spēcīgi nosēdumi:
Darbību atkārtot vai ļaut uz virsmas iedarboties nešķaidītam līdzeklim.
Uzmanību: Pirms izmantošanas uz kādas virsmas pārbaudiet, vai tā panes šo produktu!
Neuzņemamies atbildību par neuzmanības radītiem zaudējumiem.
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 13

26.5

Artikuls 102

CONCENTRYL ACTIVFOAM

Augsti sārmains putojošs līdzeklis tauku
noņemšanai un konvekcijas krāšņu tīrīšanai

Concentryl ActiveFoam ir augsti sārmains tīrīšanas līdzeklis ēdināšanas uzņēmumu virtuvēm,
gastronomijai un pārtikas rūpniecībai. Ātri un pamatīgi noņem visus taukainus, eļļainus un
sakaltušus netīrumus no cepšanas mašīnām, cepešpannām, griliem, konvekcijas krāsnīm, izlietnēm,
flīzēm, darba galdiem. Pateicoties biezām putām, īpaši labi piemērots vertikālu virsmu tīrīšanai.
Jutīgām virsmām: jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:20 – 1:50.
Iepakojums: 1 l ar smidzinātāju, gatavs lietošanai, pH = 14

26.6

CONCENTRYL - koncentrāts

Augsti sārmains līdzeklis piedegušu tauku
noņemšanai un konvekcijas krāšņu tīrīšanai

Concentryl ir augsti sārmains tīrīšanas līdzeklis ēdināšanas uzņēmumu virtuvēm, gastronomijai un
pārtikas rūpniecībai. Ātri un pamatīgi noņem visus taukainus, eļļainus un sakaltušus netīrumus no
cepšanas mašīnām, cepešpannām, griliem, konvekcijas krāsnīm, izlietnēm, flīzēm, darba galdiem.
Dozēšana: Sadzīves tīrīšanai: jāatšķaida proporcijā 1:20 – 1:50
Svaigiem taukainiem netīrumiem (cepeškrāsnīm): jāatšķaida proporcijā 1:10
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 14
Artikuls 104
26.7

Artikuls 134

ROHRREINIGER PULVER

Augstas koncentrācijas, kanalizācijas tīrīšanas līdzeklis

Visa veida aizsērējušu notekcauruļu, izlietņu, vannu noteku tīrīšanai, kā arī aizsalušu notekcauruļu
atkausēšanai.
Ja ir aizsērējušās notekcaurules, izsmelt ūdeni no izlietnes vai vannas. Iebērt ½ - 1 vāciņu līdzekļa
blakus atverei un ieskalot. Uzmanību: izšļakstīšanas bīstamība! Ļaut iedarboties pusstundu un
noskalot. Nepieciešamības gadījumā procesu atkārtot.
Iepakojums: 1 kg.
pH 1 % šķīdumā 14

26.8

Rohrreiniger flüssig

Augstas koncentrācijas līdzeklis

Īpašības:
Patstāvīgi tīra visa veida aizsērējušas notekcaurules, izlietnes, vannu notekas, kā arī ātri atkausē
aizsalušas notekcaurules. Likvidē matu, tauku un jebkādu noturīgu nogulsnējumu radītos
aizsprostojumus objektos ar lielu apmeklētāju skaitu.

Artikuls 133/1

Lietošana/dozēšana:
Ja ir aizsērējušās notekcaurules, izsmelt ūdeni no izlietnes vai vannas. Ieliet 100-200 ml līdzekļa
notekā. Uzmanību: izšļakstīšanas bīstamība! Ļaut iedarboties 5-10 minūtes un noskalot.
Nepieciešamības gadījumā procesu atkārtot.
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 14
26.9

MERIDA IMPET PLUS + – koncentrāts

Līdzeklis vecu, ieēdušos netīrumu un eļļainu grīdu mazgāšanai

Sastāvā ir aktīvās vielas, kas labi šķīdina eļļas un taukus. Piemērots mehānisko cehu grīdu mazgāšanai.
Rekomendējam arī mazgāšanai ar spiedienu. Nedrīkst lietot koka un plastikāta grīdām, kā arī paklājiem.
Dozēšana: 50 ml - 5l uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 13

Artikuls NMS105
Artikuls NMS605

1l
10 l
26.10

MERIDA FATEX PLUS + – koncentrāts
Taukainu virsmu tīrīšanas līdzeklis

Populārs mazgāšanas līdzeklis ar plašu pielietojumu. Labi tīra taukainas un eļļainas virsmas. Ar to tīra
un mazgā taukainas virsmas virtuvēs, mazgā darba drēbes, ļoti netīrus aizkarus, dažādus aizslietņus,
automašīnu ritošo daļu, krāsotos logu rāmjus un sienas. Labi mazgā automašīnu tentus un tirdzniecības
teltis.
Dozēšana: 50 ml - 500 ml uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 13
Artikuls NMS108
Artikuls NMS608

1l
10 l
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26.11

MERIDA STRIPET PLUS + – koncentrāts
Stiprs mazgāšanas līdzeklis

Labi attīra ļoti netīras, taukainas, eļļainas, ar polimēriem pārklātas grīdas. Paredzēts grīdu mazgāšanai
pirms polimēru klāšanas. Tīra traipus no linoleja. Mazgājot eļļainas grīdas, novērš eļļas smaržu. Maz
putojošs, var lietot mazgāšanas iekārtās.
Dozēšana: 0,5 l - 3,3 l uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 11
Artikuls NMS104
Artikuls NMS604

1l
10 l
26.12

MERIDA MARBLIN PLUS + – koncentrāts

Mazputojošs mazgāšanas līdzeklis dažādām akmens grīdām

Pēc mazgāšanas virsmas iegūst spīdumu, lielāka efekta panākšanai grīdas pulēt. Īpaši iesakām
akmens, klinkera un marmora grīdām.
Dozēšana: 50 ml - 100 ml uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 10,5
Artikuls NMS101
Artikuls NMS601

1l
10 l

26.13

ALLESREINIGER CITRO – koncentrāts
Spēcīgs tīrīšanas līdzeklis ar svaigu aromātu

Intensīvs tīrīšanas līdzeklis visām ūdensizturīgām virsmām. Noņem taukainus, eļļainus, sakaltušus netīrumus
un piešķir spīdumu. Ideāli piemērojams gastronomijā, ēku tīrīšanā, ēdināšanas uzņēmumu virtuvēs un
rūpniecībā. Noņem taukainus traipus no flīzēm virtuvē.
Dozēšana: Parasta tīrīšana: 60-100 ml uz 8 l ūdens, Pamatīga tīrīšana: 150-200 ml uz 8 l ūdens
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 12
Artikuls AR1C
26.14

Artikuls FET1

FETTLOSER BIO- koncentrāts
Tauku šķīdinātājs jutīgām virsmām

Fettlöser Bio ir speciāls tīrīšanas līdzeklis ēdināšanas uzņēmumu virtuvēm, pārtikas rūpniecībai,
gastronomijai, maizes ceptuvēm utt. Noņem taukainus, eļļainus netīrumus no mašīnām un iekārtām.
Šis līdzeklis var tikt izmantots jutīgu virsmu, piemēram, alumīnija vai krāsotu koka virsmu tīrīšanai. Nebojā
plastmasu un krāsotas virsmas. Noņem nikotīna nosēdumus no logu rāmjiem. Nesamazina tauku
uztvērēju darbības efektivitāti pie koncentrācijas zem 5%.
Fettlöser Bio pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni. Pēc tīrīšanas jānoslauka ar tīru ūdeni. Ģenerālā
tīrīšana: 150-200 ml uz 8 litriem ūdens (spainis). Regulārā tīrīšana: 50-100 ml uz 8 litriem ūdens (spainis).
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 10

26.15

BC-MAT Premium

Bezfosfātu universāls veļas mazgāšanas pulveris

Ļoti ekonomisks mazgāšanas līdzeklis. Mazgā efektīvi, saudzējot audumus. Ātri un droši noņem pat ļoti
noturīgus netīrumus, piemēram, kakao, tēju, sarkanvīnu utt. Piemērots krāsainas,baltas, smalkas veļas un
sintētikas mazgāšanai. Veļas mazgāšanas pulveris Premium ir paredzēts profesionāliem patērētājiem,
piemēram, veļas mazgātavām, slimnīcām, veco ļaužu pansionātiem, gastronomijas uzņēmumiem.
Iepakojums: 10 kg, pH 2% šķīdumā 9
Artikuls BCMAT10

26.16

Artikuls 041
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WÄSCHESTEIFE

Veļas ciete satur dabīgo cieti, padara veļu ādai patīkamu ar svaigu aromātu paredzēta mazgāšanai
ar rokām un veļas mazgājamajās mašīnās.Piešķir veļai formu un elastīgumu, atvieglo gludināšanu. Veļa
ilgāk paliek tīra. Mazgājot ar rokām: 20 ml apmēram uz 3 l aukstā ūdens, ielikt izgrieztu veļu un labi
apstrādāt ar rokām.
Veļas mazgājamā mašīna: 10-20 ml uz 1 kg sausas veļas pievienot pēdējā skalošanas ciklā, ļaut
iedarboties 5 minūtes, Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 4,5

26.17

SAMTY
Veļas mīkstinātājs ar svaigu aromātu

Pateicoties īpašai aktīvo vielu kombinācijai, līdzeklis ir saudzīgs arī pret jutīgām šķiedrām, vilnu un smalko
veļu. Veļa vienkāršā veidā kļūst mīksta un patīkama. Dozēšana:
Mazgājot ar rokām: 20 ml / 5 l ūdens.
Veļas mazgājamā mašīna: 30-50 ml / 4-5 kg sausas veļas.
Iepakojums: 4 l, pH koncentrātam = 8-9
Artikuls 037
26.18

Profi Color
Šķidrs mazgāšanas līdzeklis krāsainai veļai ar krāsas aizsardzību

Īpašības:
Šķidrs koncentrāts krāsu saudzējošai mazgāšanai. Īpaši piemērots eļļainu, taukainu traipu noņemšanai.
Saudzē krāsas un šķiedras. Piemērots vilnai, trikotāžai un citiem jutīgiem materiāliem. Pilnīgi efektīvs pie
temperatūras jau no 30o. Krāsas paliek svaigas, jo nesatur optiskus balinātājus. Ļoti ekonomisks, var
lietot nelielā daudzumā. Jāievēro tekstilizstrādājumu ražotāju rekomendācijas par mazgāšanu.

Artikuls COLOR1

Lietošana/dozēšana:
Dozēšanas vāciņa tilpums ir 35 ml.
Veļas mazgājamā mašīnā ar trumuli (ietilpība 4-5 kg sausas veļas) pievienot 60 ml līdzekļa pie normāli
netīras veļas, ja ūdens ir mīksts vai vidēji ciets.
Ekonomiskums: 1 litrs Color Waschmittel pie nelielas ūdens cietības pakāpes (1. un 2.) ir pietiekams 60
kg, bet pie augstas ūdens cietības pakāpes (3. un 4.) 45 kg normāli netīras sausas veļas mazgāšanai
pie veļas mazgājamās mašīnas ielādes 4,5 kg pamatmazgāšanas ciklā.
Iepakojums: 1.5 l, pH koncentrātam = 10

26.19

SPULAN

Trauku mazgāšananas līdzeklis ar svaigu aromātu

Īpašības:
Universāls trauku manuālās mazgāšanas līdzeklis ar svaigu aromātu un labu ādas aizsardzību. Šis
produkts profesionāli šķīdina taukus, arī tad, ja trauki ir ļoti netīri. Īpašas augu izcelsmes vielas novērš
ādas izžūšanu un nodrošina optimālu ādas aizsardzību.
Lietošana/dozēšana:
2 ml uz 5 l ūdens. Nepieciešamības gadījumā devu palielināt.
Iepakojums: 1 l, 5 l, pH koncentrātam = 8-9
Artikuls SP1
Artikuls 010

1 l pudele
5 l kanna

26.20

Artikuls 012P

Īpašības:
Stipri koncentrēts trauku manuālās mazgāšanas līdzeklis ar svaigu aromātu un labu ādas aizsardzību.
Šis produkts profesionāli šķīdina taukus, arī tad, ja trauki ir ļoti netīri. Īpašas augu izcelsmes vielas novērš
ādas izžūšanu un nodrošina optimālu ādas aizsardzību.
Lietošana/dozēšana:
2 ml uz 5 l ūdens. Nepieciešamības gadījumā devu palielināt.
Iepakojums: 10 l, pH koncentrātam = 9

26.21

Artikuls 118

SPULAN PLUS

Trauku mazgāšanas līdzeklis ar svaigu aromātu

Spülan KS

Trauku mazgāšanas līdzeklis trauku mazgājamajām mašīnām

Īpašības:
Skābs trauku mazgāšanas līdzeklis visām trauku mazgājamajām mašīnām uz organiskas skābes bāzes,
kas mazāk piesārņo vidi. Ļoti laba mitrinoša iedarbība porcelānam, stiklam, nerūsējošam tēraudam un
plastmasai. Saglabā savu iedarbību jebkuras ūdens cietības pakāpes gadījumā.
Lietošana/dozēšana:
Dozēšana parasti notiek caur trauku mazgājamo mašīnu automātiskām dozēšanas sistēmām. Atkarībā
no ūdens cietības ir nepieciešami 0,1 – 0,8 g uz 1 litru ūdens.
Ja uz traukiem paliek ūdens pilieni, deva jāpalielina. Ja uz traukiem ir spīguļojošas svītras, deva attiecīgi
jāsamazina. Ja mašīnā veidojas lielas putas, deva tāpat ir jāsamazina.
Iepakojums: 5 l, pH koncentrātam = 1-2

53
www.merida.lv

26.22

Artikuls GSM14/10C

GSM 14 clorfrei

Šķidrais līdzeklis trauku mazgājamām mašīnām

Īpašības:
GSM 14 clorfrei ir piemērots lietošanai trauku mazgājamās mašīnās ar automātisko dozēšanu.
Izmantojams iekārtām, kas darbojas ar ieprogrammētām vērtībām. Arī īsos piegājienos nomazgā ļoti
taukainus un iekaltušus netīrus traukus. Labi noņem kaļķa nogulsnes. Labi darbojas arī ļoti cietā ūdenī
(20° dH). Notīra tējas un kafijas pārpalikumus no porcelāna un akmens. Nerada smaku telpās ar sliktu
ventilāciju. Piemērots alumīnijam.
Lietošana / dozēšana:
Dozēšanu veic automātiskā dozēšanas iekārta. Labam rezultātam nepieciešami 2 – 4 grami vielas uz
litru ūdens. Papildus dozēšana atkarīga no ūdens piekļuves un tā, cik trauki ir netīri
Iepakojums: 10 l (14 kg), pH koncentrātam = 14

26.23

SALZ SPULAN

Sāls trauku mazgāšanas mašīnām

Sāls efektīvi mīkstina ūdeni, pastiprinot mazgāšanas līdzekļa sniegumu un neļaujot uz traukiem rasties
traipiem un ūdens pēdām.
Sāls tīrība nodrošina jūsu trauku mazgājamās mašīnas iebūvētās ūdens mīkstināšanas ierīces efektīvu
darbību, kas novērš traipu un ūdens pēdu rašanos uz traukiem.
Iepakojums: 2 kg
Artikuls SALZ2G

26.24

PROFI-TABS

Sāls trauku mazgāšanas mašīnām

Profi-Tabs tabletes var tikt izmantotas visās sadzīves trauku mazgājamajās mašīnās. Efektīvs 2-fāžu trauku
mazgāšanas koncentrāts tablešu formā, mazgā un skalo. Šim produktam piemīt augsts ekonomiskums
un liela tīrīšanas efektivitāte. Vienam mazgāšanas ciklam nepieciešama viena tablete.
Iepakojums: 60 gb, pH vērtība 2% šķīdumā 10,5
Artikuls TAB60

26.25

Artikuls TAB51

Profi-Tabs „5 in 1”

Trauku mazgāšanas tabletes

Īpašības:
Profi-Tabs „5 in 1” tabletes var tikt izmantotas visās sadzīves trauku mazgājamajās mašīnās.
Augstas efektivitātes trauku mazgāšanas koncentrāts tablešu formā. Šim produktam piemīt augsts
ekonomiskums un liela tīrīšanas efektivitāte. Ērti, tīri un vienkārši lietojamas. Iesaiņotas celofānā
aizsardzībai pret mitrumu. Ar skalošanas, sāls, nerūsējošā tērauda un stikla aizsardzības funkcijām,
pateicoties īpašajam korozijas inhibitoram. Ar enzīmiem, kas pastiprina attīrīšanas efektivitāti noturīgu
netīrumu gadījumā.
Lietošana / dozēšana:
Noņemt celofāna iesaiņojumu. Vienu tableti vienkārši ielikt trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas
līdzekļa nodalījumā. Vienam mazgāšanas ciklam nepieciešama viena tablete.
Uzmanību: tabletēm nepieciešams minimālais mašīnas darbības cikls 30 minūtes. Pusprofesionālajās
mašīnās, kurās cikls ir mazāks par 15 minūtēm, mašīnā var palikt tablešu atlikumi.
Iepakojums: 1 kg , pH vērtība 1% šķīdumā: 10,5
26.26

KRISTALL KLAR

Stiklu tīrīšanas līdzeklis

Visu stikla virsmu, piemēram, logu, spoguļu, flīžu tīrīšanai. Nevainojami noņem pat eļļainus, taukainus
netīrumus un nikotīna pēdas, neatstāj svītras un piešķir virsmām spīdumu.
Tiek lietots neatšķaidītā veidā. Pudeles ar smidzinātāju vai smidzināšanas pistoli ļauj lietot līdzekli ļoti
ekonomiski. Izsmidzināt 1-2 devas uz objekta vai uz sausas lupatiņas, kas nepūkojas, un nospodrināt.
Iepakojums: 1 l pudelēs ar smidzinātāju, gatavs lietošanai
pH 2 % šķīdumā - 10
Artikuls 208
Artikuls 212
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1 l ar smidzinātāju
5 l kanna

26.27

Artikuls 206/1

Glasspray

Stiklu tīrīšanas līdzeklis

Īpašības:
Eilfix Glasspray attīra visas stikla virsmas, piemēram, logus, spoguļus, flīzes no visa veida netīrumiem.
Nevainojami noņem pat eļļainus, taukainus netīrumus un nikotīna pēdas, neatstāj svītras un piešķir
virsmām jaunu spīdumu.
Lietošana/dozēšana:
Eilfix Glasspray tiek lietots neatšķaidītā veidā. Uzklāt uz tīrāmas virsmas un noslaucīt ar lupatiņu, kas
nepūkojas. Lielām platībām Eilfix Glasspray var atšķaidīt ar ūdeni.
Iepakojums: 1 l , pH vērtība 2% šķīdumā: 10

26.28

MERIDA VITRINEX PLUS + – koncentrāts
Stiklu mazgāšanas līdzeklis

Paredzēts spoguļiem, logiem, vitrīnām un citām stikla virsmām. Uz nomazgātām virsmām nepaliek pleķi.
Dozēšana: 1: 20 – 1: 100
Iepakojums: 1 l un 10 l, 100 ml - 500 ml uz 10 l ūdens
pH koncentrātam = 10,5
Artikuls NMU105
Artikuls NMU605

1l
10 l

26.29

SELBSTGLANZWACHS/Wischwachs
Tīrīšanas līdzeklis ar dabisku vasku

Īpašības
Tīrīšanas vasku var lietot visu veidu ūdensizturīgām grīdām, piemēram, akmens, linoleja, PVC un
flīžu grīdām. Tīra un kopj virsmas darba procesā. Piemērots viegli līdz vidēji netīrām grīdām. Piešķir
jaunu spīdumu, pateicoties dabiskajam cietajam vaskam. Var pulēt pēc nožūšanas. Pastiprināts ar
polimēriem.
Lietošanas/devas
Tīrīšanas vasks ir koncentrēts un tiek atšķaidīts ar ūdeni.
Pirmreizējā kopšana: 400 ml iejauciet 8 l ūdens spaiņa/tvertnes tilpumā.
Uzturoša tīrīšana: 150‑300 ml uz 8 l ūdens spaiņa/tvertnes tilpumā.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9
Artikuls 067
Artikuls 070

1l
10 l

26.30

Pro‑200

Gruntēšanas dispersija

Īpašības:
Pro‑200 ir gruntēšanas dispersija visu veidu ūdensizturīgām grīdām. Pro‑200 aizkavē slidenumu un ir ļoti
izturīga pret ūdeni un mitriem netīrumiem. Dispersija rada nesmērējošos, slidenumu aizkavējošu plēvīti, kas
nedzeltē. Aizkavē mikroorganismu augšanu. Pro‑200 var lietot visu veidu ūdensizturīgām grīdām. Jo īpaši
grīdām ar augstām prasībām vai lielu slodzi.
Lietošanas/devas
1. Pārklāšana: Pro‑200 vienmērīgi uzklājiet uz grīdas. Kārtai ļaujiet labi nožūt. Ja nepieciešams, atkārtojiet
procesu.
2. Uzturoša tīrīšana/papildu tīrīšana: 60‑80 ml iejauciet 8 l ūdens. Pēc tīrīšanas papildus notīriet ar tīru ūdeni.
Iepakojums: 5 l , pH koncentrātam = 9
Artikuls 2005
26.31

Poly-Gard

Polimēru dispersijas pārklājums

Īpašības:
Poly-Gard ir izstrādāts visu ūdensizturīgu grīdas segumu izturīgai un ilgstošai apstrādei. Poly-Gard ir
akrilāta polimērs, kas satur metāla sāļus, un ir piemērots izturīgai, bet elastīgai attīrīto grīdas segumu
pārklāšanai. Pārklāšanu var pēc gruntēšanas atsvaidzināt, pievienojot nelielu daudzumu parastajam
ūdenim, kas paredzēts grīdas mazgāšanai. Nav slīdošs un ir ūdensizturīgs. Ar zīdaini matētu spīdumu.
Lietošana/dozēšana:
Grīdu gruntēšana: Poly-Gard neatšķaidītā veidā uzklāj uz grīdas seguma, nodrošinot vienlaidu
pārklājumu. Atkarībā no gaisa temperatūras telpā pa grīdu var atkal staigāt apmēram pēc vienas
stundas.
Mazgāšana: 150-200 ml Poly-Gard pievienot 8 l ūdens (spainis).
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 8
Artikuls 085
Artikuls 087

1l
10 l

55
www.merida.lv

26.32

Metallic AG

Ātrdarbīga dispersija ar pretslīdēšanas efektu

Īpašības:
Ātrdarbīga dispersija ar pretslīdēšanas efektu. Veido spīdīgu ūdensnoturīgu aizsargkārtu ar pirmklasīgu
pildspēju. Augsta dilumizturība, noberzes izturība un dubļu atgrūšanas spēja. Izturīga pret spirtu
saturošiem un dezinfekcijas līdzekļiem. Novērš slīdēšanu saskaņā ar DIN 18032.
Pielietošanas sfēra:
Visas ūdensizturīgas cietas grīdas (nav piemērota parketam bez pārklājuma).
Lietošana:
Priekšnosacījumi: iztīrīts, neitralizēts (brīvs no tenzīdiem) un sauss grīdas segums. Pirms lietošanas izslēgt
apkures ierīces (radiatorus, grīdas apsildi).
Uzklāšana: 1-3 reizes uzklāt plānā un vienmērīgā kārtā. Katrai kārtai ļaut labi nožūt.
Dozēšana:
Metallic AG uzklāt neatšķaidītā veidā plānā kārtā ar grīdas mopu.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9
Artikuls 9022/1
Artikuls 9022/10

1l
10 l

26.33

Wischpflege Super

Uzturošas mitrās uzkopšanas līdzeklis

Īpašības:
Koncentrāts uz polimēru un vaska bāzes ar intensīvu tīrīšanas un kopšanas efektu. Izveido caurspīdīgu,
labi pulējamu aizsargkārtu ar maksimālu pretslīdēšanas drošību.
Pielietošanas sfēra:
Uzturoša tīrīšana un kopšana visām ūdensizturīgām grīdām, īpaši kā ilgstoša aizsardzība grīdas
segumiem. Īpaši labi piemērots gumijas vai sporta grīdas segumiem.
Lietošana:
Kā parasti veikt mitru uzkopšanu ar aukstu ūdeni, nenoskalot. Labi piemērots arī automātiskām grīdas
mazgāšanas iekārtām (paaugstināt dozēšanu) un mazgājošiem putekļusūcējiem. Ātrdarbīga pulēšana
pēc izžūšanas nodrošinās spīdumu.
Dozēšana:
Uzturoša uzkopšana: 40-80 ml uz 10 litriem auksta ūdens.
Automātiem: 100-200 ml uz 10 litriem auksta ūdens.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9.7
Artikuls 9017/1
Artikuls 9017/10

1l
10 l

26.34

Glanzwischpflege

Spīduma un tīrīšanas līdzeklis

Īpašības
Spīduma un tīrīšanas līdzeklis ir moderns virsmu uzturēšanas un tīrīšanas līdzeklis uz ūdenī šķīstošu polimēru
bāzes. Tīra un kopj virsmas darba procesā. Pēc līdzekļa lietošanas radusies aizsargplēvīte pasargā no
jauniem netīrumiem un aizkavē slidenumu. Līdzeklis neveido nevēlamus slāņus. Pirms lietošanas nav
nepieciešama iepriekšēja tīrīšana. Līdzeklis ir piemērots lietošanai ar rokām un tīrīšanas mašīnās. Ātri
žūstošs un neputojošs. Rada svaigu smaržu.
Lietošanas/devas
Piemērots visu veidu ūdensizturīgām grīdām. Lakotu parketu tīriet vidēji mitrā režīmā. Nelietojiet
nelakotām koka grīdām.
1. Pirmreizējā kopšana: 150‑250 ml iejauciet 8 l ūdens. Uz iepriekš notīrītas grīdas uzklājiet līdzekli mitrā
tīrīšanas režīmā un pēc nožūšanas nopulējiet (izmantojiet mīkstu pulēšanas disku).
2. Uzturoša tīrīšana: mitrā tīrīšana (katru dienu). Devas: 20‑30 ml uz 8 l ūdens.
Spīduma pastiprināšana. Pēc vajadzības nopulējiet ar viendiska pulēšanas mašīnu un mīkstu pulēšanas
disku.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9
Artikuls 090
Artikuls 092
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1l
10 l

26.35

Pro‑480

Polimēru tīrīšanas līdzeklis lamināta grīdām

Īpašības
Pro‑480 ir moderns virsmu uzturēšanas un tīrīšanas līdzeklis uz ūdenī šķīstošu polimēru bāzes. Tīra un kopj
virsmas darba procesā. Pēc līdzekļa lietošanas radusies aizsargplēvīte pasargā no jauniem netīrumiem
un aizkavē slidenumu. Pro‑480 neveido nevēlamus slāņus. Pirms Pro‑480 lietošanas nav nepieciešama
iepriekšēja tīrīšana. Pro‑480 ir piemērots lietošanai tīrīšanas mašīnās. Ātri žūstošs un neputojošs. Rada
svaigu smaržu.
Piemērots visu veidu ūdensizturīgām grīdām. Lakotu parketu tīriet vidēji mitrā režīmā. Nelietojiet
nelakotām koka grīdām.
Lietošanas/devas
Pirmreizējā kopšana: 150‑250 ml iejauciet 8 l ūdens. Uz iepriekš notīrītas grīdas uzklājiet līdzekli mitrā
tīrīšanas režīmā un pēc nožūšanas nopulējiet (izmantojiet mīkstu pulēšanas disku).
Uzturoša tīrīšana
Mitrā tīrīšana (katru dienu). Devas: 20‑40 ml uz 8 l ūdens.
Spīduma pastiprināšana.
Pēc vajadzības nopulējiet ar viendiska pulēšanas mašīnu un mīkstu pulēšanas disku.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9
Artikuls 4801
Artikuls 4810

1l
10 l
26.36

Pro‑490

Tīrīšanas līdzeklis uz ūdenī šķīstošu polimēru bāzes

Īpašības
Pro‑490 ir moderns virsmu uzturēšanas un tīrīšanas līdzeklis uz ūdenī šķīstošu polimēru bāzes. Tīra un kopj
virsmas darba procesā. Pēc līdzekļa lietošanas radusies aizsargplēvīte pasargā no jauniem netīrumiem
un aizkavē slidenumu. Neveido nevēlamus slāņus. neapstrādātām grīdām nav nepieciešama
iepriekšēja tīrīšana. Pro‑490 ir piemērots arī lietošanai tīrīšanas mašīnās. Ātri žūstošs un neputojošs. Rada
svaigu smaržu.
Piemērots visu veidu ūdensizturīgām grīdām. Lakotu parketu tīriet vidēji mitrā režīmā. Nelietojiet
nelakotām koka grīdām.
Lietošanas/devas
Pirmreizējā kopšana: 180‑300 ml iejauciet 8 l ūdens. Uz iepriekš notīrītas grīdas uzklājiet līdzekli mitrā
tīrīšanas režīmā.
Uzturoša tīrīšana
Mitrā tīrīšana (katru dienu). Devas: 20‑40 ml uz 8 l ūdens.
Spīduma pastiprināšana.
Pēc vajadzības nopulējiet ar viendiska pulēšanas mašīnu un mīkstu pulēšanas disku.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9
Artikuls 4901
Artikuls 4905

1l
5l
26.37

Artikuls SRA10

Seifenreiniger

Ziepju tīrīšanas līdzeklis ar spirtu

Īpašības:
Ziepju tīrīšanas līdzeklis ar spirtu ir profesionāls tīrīšanas līdzeklis visu ūdensizturīgu grīdas segumu
automātiskai tīrīšanai. Īpaši piemērots lielu platību ekonomiskai tīrīšanai ar mazgāšanas iekārtām.
Noņem taukainus, eļļainus netīrumus un švīkas no papēžiem no PVC, akmens, linoleja, flīžu un lamināta
grīdas segumiem. Spīdums bez svītrām arī uz jutīgiem grīdas segumiem! Var uzpulēt. Ziepju tīrīšanas
līdzeklis ar spirtu gandrīz neveido putas un tāpēc ir īpaši piemērots pielietošanai mazgāšanas iekārtās.
Lietošana/dozēšana:
Koncentrātu lieto atšķaidītu ar ūdeni. Nav nepieciešams nomazgāt ar tīru ūdeni.
Regulārā tīrīšana: 40ml uz 8 l ūdens spainī/iekārtas tvertnē
Ģenerālā tīrīšana: 100 ml uz 8 l ūdens spainī/iekārtas tvertnē.
Iepakojums: 10 l, pH koncentrātam = 9

26.38

Scheuermilch un Scheurblitz

Šis līdzeklis attīra, neskrāpējot virsmu. Smalki attīrošie mikrokristāli optimāli attīra visa veida virsmas.
Ir piemērots virtuves virsmu, nerūsējoša tērauda virsmu un izlietņu, katlu, santehnikas elementu
un plastmasas tīrīšanai. Aktīvās mazgāšanas vielas efektīvi noņem taukus un piedegušus pārtikas
produktus, saudzējot ādu.
Iepakojums: 1 l, pH 2% šķīdumā = 9

Artikuls SM1
Artikuls 008

Scheuermilch
Scheurblitz
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26.39

Artikuls 142

Šis līdzeklis attīra, neskrāpējot virsmu. Smalki attīrošie mikrokristāli optimāli attīra
visa veida virsmas. Ir piemērots virtuves virsmu, nerūsējoša tērauda virsmu un izlietņu, katlu, santehnikas
elementu un plastmasas tīrīšanai. Aktīvās mazgāšanas vielas efektīvi noņem taukus un piedegušus
pārtikas produktus, saudzējot ādu.
Dozēšana: nelielu pulvera daudzumu uzbērt uz lupatiņas vai tieši uz netīras
Virsmas. Pēc tīrīšanas noskalot ar tīru ūdeni.
Iepakojums: 1 kg, pH 2% šķīdumā - 9
26.40

Artikuls 021

NEUTRALWASCHREME
Neitrāls mazgāšanas krēms

Eilfix-Seife var izmantot visām ūdensizturīgām virsmām. Īpašai virsmaktīvo vielu kombinācijai piemīt
laba attīroša un attaukojoša iedarbība visu parasto netīrumu noņemšanā. Augsta koncentrācija,
tāpēc līdzeklis ir ekonomisks. Ādai draudzīgs, jo satur dabīgas vielas, kas novērš ādas izžūšanu. Gandrīz
nekaitīgs videi, jo satur bioloģiski noārdāmas virsmaktīvas vielas. Mēs iesakām šadu dozēšanu:
1. Trauku mazgāšanai; 1 tējkarote uz 5 l ūdens; 2. Regulārai mazgāšanai: 1-2 ēdamkarotes uz 8. l
ūdens (spainis); 3. Grīdu mazgāšana: 1 ēdamkarote uz 8. l ūdens; 4. Noturīgu netīrumu noņemšana:
neatšķaidot, uzklāt uz lupatas nelielu Eilfix-Seife daudzumu un apstrādāt netīru vietu; 5. Tekstiliju
kopšana: kreklu apkaklēs vai traipos ierīvēt nelielu Eilfix-Seife daudzumu un ļaut iedarboties dažas
stundas. Pēc tam mazgāt veļas mazgājamā mašīnā; 6. Veļas mašīnā (līdz 60°C): 2 ēdamkarotes.
Iepakojums: 1000 ml., pH = 8-9
26.41

Artikuls 950

SCHEUERPULVER

Abrazīvs tīrīšanas pulveris

PV CLEAN - koncentrāts
Plastmasas tīrīšanas līdzeklis

PV Clean paredzēts anodēta, ar apdedzināšanas metodi krāsota alumīnija vai alumīnija ar pārklājumu
tīrīšanai. Piemērots arī plastmasas vai akrila virsmu tīrīšanai. Līdzeklis noņem visus noturīgus netīrumus un
konservē apstrādātas virsmas. Plastmasa tiek dziļi attīrīta, nebojājot virsmu. Pulēšanas daļiņas no smalka
minerāla materiāla noņem arī vecus, iestāvējušos netīrumus. PV Clean konservē un mazina statisko
uzlādēšanos, pateicoties īpašai antistatiskai sastāvdaļai. PV Clean tiek uzklāts neatšķaidītā veidā uz tīras
lupatiņas, kas nepūkojas. Iztīrīt un nospodrināt virsmu, lai tā kļūtu tīra, sausa un spīdoša
Iepakojums: 500 ml, pH koncentrātam = 9
26.42

ELFIX2000

Metāla mazgāšanas krēms

Eilfix 2000 – tas nozīmē: ārkārtīgi viegla Jūsu nerūsējoša tērauda izlietnes un daudzu citu metāla, stikla
un plastmasas priekšmetu tīrīšana un kopšana. Ar Eilfix 2000 var viegli iztīrīt arī vara, melhiora un sudraba
izstrādājumus, tas kavē atkārtotu aplikuma veidošanos. Nav nepieciešama nogurdinoša berzēšana!
Ļoti netīras vannas, flīzes, logi, hromētas automašīnu detaļas, apsūbējusi krāsa
Uzklāt uz mitra sūkļa nelielu Eilfix 2000 daudzumu un apstrādāt priekšmetu ar apļveida kustībām, pēc
tam noskalot ar tīru ūdeni un nospodrināt.
Iepakojums: 500 ml, pH 2 % šķīdumā 10
Artikuls 231

500 ml iepakojums

26.43

THEKENGLANZ KUPFER

Šķidrs intensīvs tīrīšanas līdzeklis varam un citiem metāliem

Līdzeklis vara, melhiora, hroma, nerūsējoša tērauda un alumīnija virsmu tīrīšanai. Tīra, kopj un konservē
vienlaicīgi. Netīras vara virsmas atkal būs spodras un aizsargātas pret atkārtotu zaļā apsūbējuma
rašanos.
Līdzeklis nav jāatšķaida. Jāuzklāj uz mitras lupatiņas vai mitra sūkļa, pēc apstrādes virsmas jānomazgā
ar tīru ūdeni.
iepakojums 1 l, pH 2 % šķīdumā 9
Artikuls 245

1l

26.44

GLASKERAMIKREINIGER

Speciāls tīrīšanas līdzeklis keramiskā stikla virsmām

Pamatīgi attīra, neskrāpējot virsmu. Viegli noņem taukainus, piedegušus netīrumus un piešķir jaunu
spīdumu. Piemērots visām keramiskā stikla virsmām.
Dažus pilienus uzklāt uz mitras lupatas vai uz mitra sūkļa un iztīrīt virsmu ar apļveida kustībām. Pēc tam
noņemt atliekas ar tīrā ūdenī samitrinātu lupatiņu un noslaucīt ar sausu lupatiņu.
Iepakojums: 250 ml, pH = 9
Artikuls CERAN250
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26.45

Artikuls 126

Mobelpolitur

Mēbeļu pulēšanas līdzeklis

Īpašības
Moderns kopšanas līdzeklis visu veidu jutīgām un lakotām virsmām. Ar lielu tīrīšanas spēju. Šo kvalitatīvo
produktu izceļ mirdzošs spīdums un aizsardzība pret jauniem netīrumiem.
Lietošanas/devas
Lakotām, pulētām koka virsmām. Var lietot arī plastmasas virsmām. Līdzekļa pilienu uzpiliniet uz drānas.
Nopulējiet ar apļveida kustībām.
Iepakojums: 250 ml, pH līmenis 1% šķīdumā: 8

26.46

LEDERPFLEGE
Ādas tīrīšanas līdzeklis

Svaigs bišu vaska aromāts.
Krāsa dzeltena.
Iepakojums: 300 ml ,pH koncentrātam = 8.5

Artikuls 238

26.47

Artikuls FELG1

FELGENREINIGER - koncentrāts
Šķidrs koncentrāts

Intensīvs tīrīšanas līdzeklis automobiļu alumīnija un tērauda diskiem. Ar neitrālu smaržu un ļoti efektīvs.
Jau pēc neilga kontakta tiek sasniegta maksimāli iespējamā iedarbība. Noņem ceļa netīrumus,
bremžu putekļus, rūsas pēdas.
Izsmidzināt līdzekli uz automašīnas diskiem, kuriem pēc iespējas jābūt sausiem.
Ļaut iedarboties apmēram 1 minūti un pamatīgi nomazgāt ar tekošu ūdeni vai ar augsta spiediena
mazgāšanas mašīnu.
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 0 - 1

26.48

Almo-Ex

Zaļaļģu un sūnu iznīcinātājs

Īpašības:
Almo-Ex® var tikt izmantots uz visām mazgājamām, ūdens noturīgām virsmām, piemēram, māju sienām,
sliekšņiem, trotuāriem, betona, koka žogiem, jumtiem, mākslīgajām vielām un akmeņiem.
Almo-Ex® likvidē aļģes un sūnas un nepieļauj to atkārtotu veidošanos. Visas aļģu apaugušās vietas ātri
tiek notīrītas. Tiek samazināta paslīdēšanas iespējamība uz trotuāriem, koka terasēm un kāpnēm.
Lietošana / dozēšana:
Pamata tīrīšana: 50 – 100 ml uz litru ūdens
Uzturošā tīrīšana: 30 – 60 ml uz litru ūdens
Vislabāk pārklāt virsmas izmantojot dārza ķimikāliju izsmidzināmo iekārtu. Vienkārši uzsmidziniet
pieprasīto šķīduma koncentrāciju un ļaujiet tam pastāvēt. Nenoskalot ar ūdeni! Virsmai jāļauj nožūt pēc
iespējas lēnāk. Mirušās zaļaļģes noskalos lietus. Nogulsnes pazudīs dažu stundu laikā.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 7- 8
Artikuls almo1
Artikuls almo10

1l
10 l

26.49

Auto-Shampoo
Auto šampūns

Īpašības:
Šampūns vieglo automašīnu mazgāšanai ar rokām. Tīra un kopj visas krāsotas virsmas un piešķir jaunu
spīdumu. Noņem taukainus, eļļainus traipus ar aktīvām putām. Īpašas hidrofobas aktīvās vielas aizsargā
krāsu pret atkārtotu nosmērēšanos un nodrošina noturīgu efektu, kas liek ūdenim savākties pilienos.
Lietošana/dozēšana:
150 – 200 ml uz 8 l ūdens.
Pēc mazgāšanas noskalot ar tīru ūdeni. Uzreiz kļūst redzams efekts, kas liek ūdenim savākties pilienos.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 9

Artikuls autos1
Artikuls autos10

1l
10 l
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26.50

Teppich Shampoo

Paklāju šampūns visiem tekstiliju grīdas segumiem

Īpašības:
Augsti koncentrēts līdzeklis var tikt izmantots visiem krāsnoturīgiem tekstiliju grīdas segumiem un
mīkstajām mēbelēm. Noņem visa veida netīrumus no mīkstajiem grīdas segumiem, mīkstajām
mēbelēm, tepiķiem un automašīnu sēdekļu pārvalkiem. Noņem netīrumu un ūdens plankumus un
atsvaidzina krāsas. Ar antistatisku piedevu.
Lietošana/dozēšana:
Pirms lietošanas kārtīgi iztīrīt paklāju vai polsterējumu ar putekļusūcēju. Izmantojot mazgāšanas iekārtas,
pievienot apmēram 80-100 ml iekārtas tvertnē. Uzputot uz virsmas un pēc tam izžāvēt ar mazgājošu
putekļusūcēju. Manuālai lietošanai vislabāk izmantot tīrīšanas birsti ar uzpildāmo rezervuāru.
Dozēšana: 1:10
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 7
Artikuls 122
Artikuls tp10

1l
10 l
26.51

DUFTOL CITRONE – WUNDER
Dezodorējoša smaržeļļa

Dezodorējoša smaržeļļa bieži izmantojamām tualetēm, piemēram, ēdināšanas uzņēmumos. Jau pēc
dažām sekundēm šis produkts iznīcina nepatīkamu smaku tualetē. Koncentrāts ar ilgstošu iedarbību.
Izsmidzināt tualetes smaržeļļu pēc ģenerāltīrīšanas reizi 2 dienās (ēdināšanas uzņēmumu tualetēs
vienreiz dienā) tualetes podā un pisuārā. Smaržeļļa novērš urīnakmens un netīrumu nogulšņu
veidošanos, kā arī uzreiz iznīcina nepatīkamas smakas.
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 8.6
Artikuls 009
26.52

TOILETTENOL
Tualetes eļļa

Dezinficējoša, dezodorējoša eļļa bieži izmantojamām tualetēm, piemēram, ēdināšanas uzņēmumos.
Jau pēc dažām sekundēm šis produkts iznīcina nepatīkamu smaku tualetē. Koncentrāts ar ilgstošu
iedarbību. Sakoptām tualetēm ēdināšanas uzņēmumos. Pieejamas divas smaržas.
Izsmidzināt tualetes eļļu pēc ģenerāltīrīšanas reizi 2 dienās (ēdināšanas uzņēmumu tualetēs vienreiz
dienā) tualetes podā un pisuārā.
Iepakojums: 1 l, pH = 8,6
Artikuls 300
Artikuls 301

1 l iepakojums roze
1 l iepakojums orhideja

26.53

Artikuls eis10

Īpašības:
Ātri un droši atbrīvo visas brauktuves un ietves no sniega un ledus. Nesatur kaisāmo sāli. Pilnībā izšķīst ūdenī –
neizraisa aizsērējumus kanalizācijā vai notekūdeņu caurulēs. Augiem draudzīgs. Efektīvs pie temperatūras līdz
pat –40oC ar ātru un noturīgu atledošanas iedarbību. Nav kaitīgs dzīvnieku ķepām.
Lietošana / dozēšana:
Schnee + Eisfrei izkaisa uz apledojušām virsmām (apmēram 20 g uz m2). Kušanas process sākas nekavējoties.
Schnee + Eisfrei nesatur kaisāmo sāli un nav agresīvs pret dabas akmeņiem, betona bruģakmeņiem un
asfaltu.
Schnee + Eisfrei ilgi saglabā savu efektivitāti, ja nekrīt jauns sniegs.
Schnee + Eisfrei nerada bīstamību ūdenim, būdams atšķaidīts ar sniega kušanas ūdeni.
Iepakojums: 10 kg , pH vērtība (pie 20 OC): 8
26.54
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Schnee + Eisfrei

Atledošanas granulāts

Merida Multi Floor PLUS +
NANO mazgašānas līdzeklis

Apraksts:
Moderns antistatisks līdzeklis visu ūdensizturīgu virsmu mazgāšanai ar atsvaidzinošu apelsīnu smaržu.
Pateicoties pievienotā spirta saturam, ātri izgaro, neatstājot uz mazgātās grīdas svītras un netīrumus. Nav
nepieciešama nosusināšana un pulēšana. Modernā silīcija nanodaļiņu tehnoloģija pasargā tīrītās virsmas
no jaunas netīrumu nosēšanās un ļauj ievērojami vieglāk saglabāt grīdu tīru. Piešķir nomazgātajām virsmām
vieglu spīdumu. Sevišķi iesakām marmora, glazētu flīžu, keramikas, PCV un visa veida plastmasu virsmām.
Līdzekli var lietot pārtikas rūpniecības uzņēmumos. Paredzēts mazgāšanai ar rokām un mazgāšanas ierīcēm.
Atkarībā no netīrumu pakāpes koncentrātu šķaida: 1 : 70 līdz 1 : 200
Ekoloģija Nesatur formaldehīdus un konservantus
Iepakojums: 1 l un 10 l, 50 ml - 150 ml uz 10 l ūdens
pH koncentrātam = 8
1l
10 l

26.55

MERIDA LUXIN PLUS + – koncentrāts
Universāls mazgāšanas līdzeklis cietām virsmām

Lieliski attīra mazgājamo virsmu no netīrumiem. Rekomendējam lietot grīdām, durvīm, logiem.
Nomazgātā virsma iegūst mirdzumu un patīkamu smaržu.
Dozēšana: 1: 70 – 1: 200, 50 ml - 150 ml uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l
pH koncentrātam = 8
Artikuls NMU101
Artikuls NMU601

1l
10 l
26.56

MERIDA FURNIX PLUS + – koncentrāts
Mēbeļu mazgāšanas līdzeklis

Paredzēts visa veida mēbeļu mazgāšanai, gan matētām, gan lakotām. Nomazgātā virsma iegūst
patīkamu smaržu.
Dozēšana: 1: 150 – 1: 250, 40 ml - 70 ml uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l
pH koncentrātam = 7
Artikuls NMU103
Artikuls NMU603

1l
10 l
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MERIDA ANTYSTATIN PLUS + – koncentrāts
Mazgāšanas līdzeklis ar antistatisku efektu

Antystatin darba šķīdums ir bez smaržas, paredzēts dažādām virsmām. Biroja tehnikas tīrīšanai (faksi,
kopētāji, u.c.), automašīnu paneļu tīrīšanai, autobusu sēdekļu plastikāta virsmu tīrīšanai, dažādu vitrīnu
tīrīšanai. Labi tīra tabakas dūmu atstātos netīrumus.
Dozēšana: 1: 100, 100 ml uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l
pH koncentrātam = 8.3
Artikuls NMU104

1l

26.57

MERIDA ANTISMEL PLUS +

Tīrīšanas līdzeklis, kas novērš nepatīkamas smakas

Pielietojams koplietošanas telpās: veselības aprūpes iestādēs, viesnīcās, restorānos, sporta komlpeksos,
pirtīs, baseinos, ģērbtuvēs, tualetēs, attīrīšanas iekārtās un atkritumu tvertnēs, fermās, utt. Labi iznīcina
deguma smaku.
Efektīvi attīra no taukiem, eļļām, dažādiem naftas produktiem.
Dozēšana: 1:10 – 1:100, 10 ml - 100 ml uz 10 l ūdens, attīrīšanas iekārtās 1:100000 (10 ml uz 1m³ ūdens)
Iepakojums 1 l un 5 l
pH koncentrātam = 7
Artikuls NMS110
Artikuls NMS510

1l
5l
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MERIDA UNIWERSALIN PLUS + – koncentrāts
Tīrīšanas līdzeklis visām mitrumizturīgām virsmām

Koncentrēts tīrīšanas līdzeklis ar patīkamu smaržu. Lietot grīdām, mēbelēm, flīzēm. Labi tīra porcelāna
un stikla virsmas.
Dozēšana: līdz 1: 400, 25 ml uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l
pH koncentrātam = 6

Artikuls NMU102
Artikuls NMU602

1l
10 l
26.59

NEUTRALREINIGER - koncentrāts

Universāls tīrīšanas līdzeklis ar svaigu aromātu un labu ādas aizsardzību

Šis produkts profesionāli noņem taukus pat no ļoti netīrām virsmām. Sastāvā esošās augu izcelsmes
vielas novērš ādas izžūšanu un nodrošina optimālu ādas aizsardzību.
Dozēšana: Parasta tīrīšana; 40-60 ml uz 8 l ūdens
Pamatīga tīrīšana; 80-100 ml uz 8 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 7

Artikuls NR1
Artikuls NR10

1l
10 l
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26.60

ORANGENOEL – koncentrāts
Koncentrēts universāls tīrīšanas līdzeklis

Pateicoties savai ļoti lielai efektivitātei, Eilfix Orangenöl universāls tīrīšanas līdzeklis teicami piemērots
visu ūdensizturīgu virsmu dziļai tīrīšanai – virtuvē un vannas istabā. Noņem košļājamās gumijas, tintes un
pildspalvas traipus no audumiem, mīkstajām mēbelēm un mīkstajiem grīdas segumiem. Eilfix Orangenöl
universāls tīrīšanas līdzeklis noņem kukaiņu, sveķu, vara zaļā un daudzus citus traipus no automobiļiem
un piekabēm.
Dozēšana: 2 izsmidzināšanas uz 5 l ūdens ( ikdienišķai mazgāšanai)
Iepakojums: 500 ml pudelēs ar smidzinātāju.
Artikuls NAR500

26.61

Artikuls 46500

Pro‑460

Lietošanai gatavs biroja tīrīšanas līdzeklis

Īpašības
Lietošanai gatavs tīrīšanas līdzeklis tādu ūdensizturīgu virsmu kā plastmasa, hroms, nerūsējošs tērauds
un lakota koksne ikdienas tīrīšanai uzturēšanas nolūkā. Pro‑460 notīra taukainus netīrumus, flomāsteru un
zīmuļu pēdas, kā arī pildspalvu svītrojumus uz biroja mēbelēm. Taupīga lietošana.
Lietošanas/devas
Izstrādājumu lieto neatšķaidītā veidā. Taupīgi caur sprauslu uzklājiet uz tīrāmas virsmas un notīriet ar
papīra salveti.
Iepakojums: 500 ml, pH koncentrātam = 6.5

26.62

Fliesen- und Sanitärreiniger

Flīžu un santehnikas tīrīšanas līdzeklis uz citronskābes bāzes

Īpašības:
Tīrīšanas līdzeklis visām sanitāro telpu virsmām. Ekonomisks lietošanā. Tīra bez papildus apstrādes un
atstāj patīkamu aromātu.
Noņem kaļķa un ūdens traipus, kā arī ziepju atlikumus no armatūras, dušas kabīnes sienām, stikla,
keramikas, akrila un flīzēm. Piemērots visām sanitāro telpu ūdensizturīgām virsmām. Saudzē materiālu.
Lietošana/dozēšana:
Produkts pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni. Dozēšana: 1:20.
Kaļķakmens nogulšņu noņemšanai lietot neatšķaidītā veidā. Tualetes podu vai pisuāru tīrīšanai
izsmidzināt zem iekšējas malas un ļaut iedarboties.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 1-2
Artikuls FS1
Artikuls FS10

1l
10 l
26.63

BC 1 Sanitärreiniger

Iekļauts pārbaudīto keramikas tīrīšanas līdzekļu sarakstā

Īpašības:
Tīrīšanas līdzeklis visai santehnikai ar dezinficējošām īpašībām. Ekonomisks lietošanā. Tīra bez papildus
apstrādes un atstāj patīkamu aromātu.
Noņem kaļķa un ūdens traipus, kā arī ziepju atlikumus no armatūras, dušas kabīnes sienām, stikla,
keramikas, akrila un flīzēm. Piemērots visām ūdensizturīgām virsmām. Piemērots izsmidzināšanas
sistēmām, putu veidotājiem un augstspiediena mazgāšanas iekārtām.
Lietošana/dozēšana:
Produkts pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni. Dozēšana: atkarībā no netīrumu pakāpes 30-100 ml uz 8
litriem ūdens.
Kaļķakmens nogulšņu noņemšanai lietot neatšķaidītā veidā. Tualetes podu vai pisuāru tīrīšanai
izsmidzināt zem iekšējas malas un ļaut iedarboties.
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 1
Artikuls 151
Artikuls 153

1l
10 l
26.64

SGR

Sanitāro zonu tīrīšanas līdzeklis

Īpašības
Īpašs tīrīšanas līdzeklis visām sanitārajām zonām. Notīra kaļķa un ūdens traipus, kā arī ziepju atliekas no
flīzēm, armatūras, dušas sienām, stikla, keramikas un akrila. Taupīgi lietojams. Notīra patstāvīgi un rada
patīkamu higiēnisku svaigu aromātu. Mikrobiocīda iedarbība.
Lietošanas/devas
Sanitāro zonu tīrīšanas līdzekli lieto atšķaidītu ar ūdeni proporcijā 1:20. Ļoti lielu netīrumu/liela kaļķa
aplikuma gadījumā lietojiet neatšķaidītu. Uzmanību! SGR ir ļoti koncentrēts līdzeklis. Šaubu gadījumos,
lūdzu, noteikti izmēģiniet uz nelielas materiāla virsmas!
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 1.2
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1l
10 l

Urinex

26.65

Urīna un kaļķakmens šķīdinātājs

Īpašības:
Pisuāru un tualetes podu, kā arī citas keramikas santehnikas tīrīšanai. Urinex noņem urīna un kaļķakmens
nogulsnes, kā arī rūsu no keramiskām virsmām. Piemērots ātrai regulārai un ģenerālai tīrīšanai.
Lietošana/dozēšana:
Parasta tīrīšana: nelielu līdzekļa daudzumu izsmidzināt uz sūkļa vai tieši uz objekta. Rūsas traipus un
noturīgas urīna nogulsnes apstrādāt ar līdzekli un ļaut iedarboties. Pēc tam noskalot ar tīru ūdeni.
Uzmanību: Urinex satur skābi. Nav piemērots armatūrai. Jutīgām virsmām iepriekš veikt testu!
Dozēšana; 20-30 ml uz litru ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 0-1
Artikuls 305
Artikuls 307

1l
10 l

WC SANITARREINIGER ROT

26.66

Tualetes un santehnikas tīrīšanas līdzeklis
Dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis jebkurai santehnikai. Ekonomisks lietošanā. Tīra bez papildus apstrādes un
atstāj patīkamu aromātu.
Noņem kaļķa un ūdens traipus, kā arī ziepju atlikumus no armatūras, dušas kabīnes sienām, stikla,
keramikas, akrila un flīzēm. Piemērots visām ūdensizturīgām virsmām.
Dozēšana: 1:20
Iepakojums: 1 l un 10 l, pH koncentrātam = 1 - 2
Artikuls WC1R
Artikuls WC10R
Artikuls WC1
Artikuls WC10

1 l sarkans
10 l sarkans
1 l zaļš
10 l zaļš

26.67

MERIDA SUPER SANITIN PLUS + – koncentrāts
Rūsas un kaļķu nosēdumu tīrītājs

Efektīvi notīra ieēdušos netīrumus, rūsu, nosēdušos sāļus, kaļķakmeni, urīnakmeni un novērš to izraisītos
aromātus. Dezinficē. Stiprā koncentrācijā var bojāt emalju.
Dozēšana: 1: 10 – 1: 40, 250 ml - 1000 ml uz 10 l ūdens
Iepakojums: 1 l un 10 l
pH koncentrātam = 1

Artikuls NML104
Artikuls NML604

1l
10 l

26.68

Artikuls NML103

Piemērots koplietošanas telpu un aprīkojuma ikdienas tīrīšanai. Efektīvi notīra rūsu,taukainu
netīrumu,ziepju un kaļķa nosēdumus no stikla un citām mitrumizturīgām virsmām. Īpaši rekomendējam
santehnikas,duškabīnes,vannas,keramiskām un fajansa virsmām.Līdzeklis pēc tīrīšanas atstāj patīkamu
smaržu.Modernā silīcija nano tehnoloģija labāk notīra un pasargā tīrītās virsmas no jaunas netīrumu
nosēšanās, ļauj ievērojami vieglāk saglabāt tīrību.
Atkarībā no netīrumu un nogulšņu pakāpes koncentrātu šķaida: 1 : 10 līdz 1 : 100, 100-1000 ml uz 10 l
ūdens. Īpaši noturīgus netīrumus tīrīt ar koncentrātu atstājot to dažas minūtes uz tīrāmās virsmas, tad
nomazgāt.
Iepakojums: 1 l, pH koncentrātam = 1

26.69

Artikuls wcp1

MERIDA NANO SANITIN PLUS + – koncentrāts

Antistatisks tīrīšanas līdzeklis ar dezinficējošām īpašībām un greifrūtu smarža.

WC-Reiniger
Pulveris

Īpašības:
Piemērots visām keramiskām virsmām vannas istabā un tualetē. Bez pūlēm noņem ūdens traipus
un urīnakmens nogulsnes. Pateicoties putojošai iedarbībai tiek izšķīdināti arī netīrumi virs ūdens
līmeņa. Dezinficē un neitralizē nepatīkamu smaku.
Lietošana/dozēšana:
Vakarā iebērt tualetes podā un ļaut iedarboties, vēlams atstāt uz visu nakti. Noturīgu aplikumu
gadījumā atkārtot procesu. Uzmanību: nelietot emaljai, cinkam un alumīnijam!
Flakonu pēc lietošanas atkal cieši aiztaisīt.
Iepakojums: 1 kg, pH koncentrātam = 1
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26.70

Artikuls 216

ENTKALKER

Koncentrēts atkaļķotājs

Ēdināšanas uzņēmumu virtuvēm, gastronomijai un pārtikas rūpniecībai. Efektīvi atkaļķo ūdens
sildīšanas ierīces, kafijas aparātus un veļas mazgājamās mašīnas, boilerus, ierīces no nerūsējošā
tērauda, flīzes utt. Ievērot materiālu skābjizturību!
Ar korozijas inhibitoru.
Lietošana/dozēšana:
Koncentrātu atšķaida ar ūdeni.
Parasta tīrīšana: 1:10
Ja nepieciešams, atkārtot procesu. Pēc tīrīšanas nomazgāt ar tīru ūdeni! Obligāti ievērot attiecīgo
iekārtu ražotāju ieteikumus!
Iepakojums: 1 kg, pH koncentrētām = 0-1

Smidzinātāji

27.1

- 0,5 vai 1 litra pudeles

0,5 l (melns)
0,5 l (melns)
0,5 l (zils)
0,5 l (sarkans)
0,5 l (dzeltens)
1 l (zils)

Artikuls PA1

Putu smidzinātājs

Artikuls BT3

27.2

Pumpis

- uzskrūvējams uz kannas (doza 30 ml)

Artikuls MD1
27.3

- dozēšana 5 līdz 20 ml

Artikuls PM1
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Dozētājs

Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls
Artikuls

BT1
BT6
BT5
BT7
BT8
BT2

