
 

 

 

Vam neprijetne vonjave v okolici smetnjakov, kuhinjskih  in sanitarnih odtokov otežujejo 
vaše delo? Iščete rešitev …? 
 
                     

                              
 

 

 

 

 

Ne skrbite, pri nas jo imamo! Vsi vemo kako nemogoče je delati ob 
neprijetnih vonjavah. Žal tudi redno čiščenje z običajnimi čistili ter razne 
dišave vedno ne pomagajo vedno. Dejstvo je, da toplejši meseci običajno 
stanje še poslabšajo. Neprijetne vonjave privabijo še nadležne insekte in 
problem lahko postane precej neznosen. 
  
Predstavljamo vam SMELLEX – učinkovito čistilno sredstvo, ki vam za 
razumno ceno reši težave z trdovratno umazanijo, neprijetnimi vonjavami in 
nadležnimi mušicami hkrati. 
 

   

 

 

 

                      
                                                           

 

 
                                                                    

            1L   
            koncentrat 

                                                                                                                              
SMELLEX® je edinstven in zanesljiv izdelek, ki v 1 koraku:  
 

1. Uniči spojine organskega razkroja, ki povzročajo neprijeten vonj  

2. Očisti trdovratne maščobne obloge in ostale nečistoče 

3. Odganja insekte in preprečuje njihovo razmnoževanje 

4. Do 48 ur deluje in prostor odišavi z eteričnim oljem pomaranče in limone 

 

Najbolj pogosta področja uporabe so hotelski, gostinski, športni, bolnišnični, negovalni in izobraževalni objekti. 
 

      
     

    Zbiralniki odpadkov              Odtoki                    Garderobe                       WC-ji                   Bazeni/savne 

 

Tehnična kemija  

        Ekološka tehnologija 
                      www.florechemie.si  

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a ,4270 Jesenice 

Tel (+386 4) 5865 400    Fax (+386 4) 5865 401 
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http://www.florechemie.si/


 

 

 

V boju s trdovratnimi maščobnimi  oblogami in smradom je SMELLEX tako efektiven, da ga uporabljajo celo v 

komunalni dejavnosti npr. na deponijah, pri ločevanju odpadkov, za pranje podhodov in pred popravilom 

komunalnih vozil. 

 

 
 

 

 

Naj Vam naštejemo še nekaj njegovih dodatnih prednosti: 
 

 

 Ni drag! Iz 1L pripravite najmanj 10L efektivne delovne raztopine  

  

 Uporaba je preprosta:  

- razredčite ga z vodo 1:10 najbolje v ročni pršilki  ------------------------------> 

- v odtoke, smetnjake, wc-je… dozirate 3-5 brizgov  

-     razredčen 1:5 z vročo vodo odmaši in odišavi odtok zamašen z maščobo 

 

 Varen je za uporabnika in okolje (90% biološko razgradljiv) 

 Je izdelek ekološke tehnologije certificirane z DEKRA ISO 9001:2000  

 Ima slovenska navodila in varnostni list 

 Preizkušen in odobren je pri nemški zvezi javnih kopališč. 

 Uspešno ga uporabljajo že nekatera slovenska zdravilišča, športno rekreacijski centri in komunalna podjetja. 

 

 

Star pregovor pravi »Poskusiti ni greh.« Zato ne odlašajte, naročite ga zdaj! Zagotovite si SMELLEX® še pred 

poletjem, Vaše stranke in sodelavci bodo navdušeni.  

 
 
Dostava je brezplačna za vsa naročila nad 100 EUR.  

Rok dobave 3 delovne dni, za večje količine 21 dni.  

 

Za kakršnekoli dodatne informacije nas lahko pokličete vsak delovnik med 8.00-15.00 uro na TEL: 04/586 -54-00. 

 
 

   


