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Seebidosaatorid 
 

MERIDA TOP vahuseebi dosaator 
- seep doseeritakse õrna vahuna 
- efektiivne – üle 1500 portsjoni vahtu ühest vahetatavast seebipakist 
- ette nähtud vahetatavatele täitepakkidele mahuga 880ml  
- kasutada ainult seepe MERIDA DELI PLUS ja MERIDA DELI LUX 
- valge korpus, kolme värvi kontrollaken: sinine, läbipaistev, suitsuhall 
- hõbedasele ainult suitsuhall 
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust  
- lukustatav 
 
 
MERIDA TOP vedelseebi dosaator 
- maht 800ml 
- taastäidetav 
- kontrollaken seebivaru jälgimiseks – läbipaistev, sinine, suitsuhall, 
- valmistatud plastikust 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
MERIDA KOMFORT vedelseebi dosaator 
- maht 800ml 
- lukustatav 
- saadaval eri värvi survenuppudega: valge, punane, sinine, hall 
- valmistatud valgest löögikindlast plastikust  
- kaks kontrollakent seebi jälgimiseks 
- saadaval küünarnuki kang (D1AR) 
 
 
 
 
MERIDA I vedelseebi dosaator 
- maht 800ml 
- lukustatav 
- taastäidetav 
- erinevat värvi dekoratiivsed survenupud ja dekoratiivne tahvlike 
- roheline, punane, pruun, valge, hall ja sinine 
- valmistatud löögikindlast plastikust  
- kaks kontrollakent seebi jälgimiseks 
- saadaval küünarnuki kang (D1R) 
 
 
MINI vedelseebi dosaator 
- maht 170ml 
- taastäidetav 
- lukustatav 
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- väikeste mõõtmetega 
 
 
 
 
 
 
MIDI vedelseebi dosaator 
- maht 350ml 
- taastäidetav 
- ei ole lukustatav 
- valmistatud löögikindlast ABC plastikust  
 
 
 
 
 
 
 MINI MERIDA TOP vedelseebi dosaator 
- taastäidetav 
- maht 400ml 
- korpus valge, kontrollaken –sinine, hall 
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
Vedelseebi dosaator 
- maht 500ml 
- taastäidetav 

 
 

Tootekood: DF1TS  DF1TP DF1TSC 
 

Laius=11,5 cm, kõrgus=25 cm, sügavus=11,5 cm Tootekood: DF1TN 

1 

Tootekood: DN1TS DN1TP 
 

Laius=11,5 cm, kõrgus=25 cm, sügavus=11,5 cmTootekood: DN1TN 

2 

3 

Tootekood:  D1BC    D1BN    D1BS 
Laius=14 cm, 

kõrgus=23 cm, 
sügavus=10 cm 

Tootekood:D1BW  

Küünarnuki kang 
Tootekood: D1AR    

Tootekood:D1N  

4 

Tootekood: D1Z    D1S    D1C   D1B    D1W 
Laius=11 cm, 

kõrgus=24 cm, 
sügavus=10 cm 

Küünarnuki kang 
Tootekood: D1R    

5 

Tootekood:  D4P  D4Y  D4O  D4Z  D4C  D4N  D4S 
 

Laius= 5 cm, kõrgus=14 cm, sügavus=7 cm 
 

Tootekood:D4B  

Laius=9 cm, 
kõrgus=17 cm, 

sügavus=9,5 cm 

Tootekood:D17  
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Tootekood:DN2TN  

Tootekood: DN2TS 
 

Laius=9 cm, kõrgus=19 cm, sügavus=9,8 cm 

8 

Laius=10 cm, 
kõrgus=16 cm, 
sügavus=8 cm 

Tootekood:D12P  

3



 

Vedelseebid 
 
 
Vahuseep MERIDA DELI PLUS 
Seep doseeritakse õrnade vahudoosidena, ühest pakist 1500 doosi. 
Kasutamiseks vahuseebi dosaatoritega DF1TP, DF1TN, DF1TS, DF1TSC. 
Õrnatoimeline seep, jätab meeldiva aroomi. Sisaldab nahka kaitsvat lanoliini.  
Ühekordse täitepaki maht 880ml. 
 
 
 
 
Vahuseep MERIDA DELI LUX 
Seep doseeritakse õrnade vahudoosidena, ühest pakist 1500 doosi.  
Kasutamiseks vahuseebi dosaatoritega DF1TP, DF1TN, DF1TS, DF1TSC 
Meeldiva aroomiga, õrnatoimeline pehme seep. 
Toodetud kookosõli baasil. 
Sobib keha ja juuste pesemiseks. Ühekordse täitepaki maht 880ml. 
 
 
 
Vedelseep MERIDA CASTOR 
Heade puhastus-  ning hooldusomadustega üldkasutatav seep ööpäevaringseks kasutamiseks. 
Roheline ja lilla. 
Nahka kaitsev.  
Pakendiks 5L kanister. 
 
 
 
 
Vedelseep MERIDA DEA 
Nelja erineva värvitooni ja lõhnaga vedelseep pidevaks kasutamiseks.  
Sisaldab nahka kaitsvat lanoliini.  
Pakendiks 5L kanister. 
 
 
 
 
 
Kreemjas vedelseep MERIDA SILVA 
- eksklusiivne vedelseep, mis on rikastatud betakarotiini ja B5 provitamiinidega ning sobib nii keha kui käte pesuks 
- tihe konsistents  
- meeldiv aroom ning erinevad nahka kaitsvad ja niisutavad elemendid jätavad  suurepärase värske tunde  
- pakendiks 5L ja 2L. 
 
 
 
Kreemjas vedelseep LAVYLAN APFEL 
- nahka hooldav  
- neutraalse pH tasemega 
- õunalõhnaline  
- dermatoloogiliselt testitud  
- pakendiks1 L ja 5L 
 
 
 
Kreemjas vedelseep pumbaga 
- nahka kaitsev 
- kahte tüüpi 
- pakend 500 ml 
- meeldiva lõhnaga 
- dermatoloogiliselt testitud 
 
 
 
Vedelseep MERIDA FORTE 
- vedelseep eriti määrdunud käte pesuks  
- eemaldab määrdeained, õlid jne. 
- nahka kaitsev 
- pakend 5L  
 
 
 
 
Lõhnatu vedelseep MERIDA ALVA toiduainetööstuses kasutamiseks 
- valmistatud kookosõli baasil 
- toiduainetööstuses kasutamiseks 
- lõhnatu   
- tihe konsistents 
- nahka kaitsev 
- pakend 5L 
 
 
Bakteritsiidne vedelseep 
- õrnatoimeline, nahasõbralik kreemjas vedelseep 
- ei kuivata nahka 
- dermatoloogiliselt testitud, neutraalse pH tasemega. 
- pakend 5L ja 1L  

  

9 

Tootekood: M10P 

10 

Tootekood: M11P 

11 

Tootekood: M7L 

Tootekood: M7S 

12 

Tootekood: M2C 

Tootekood: M2B,  M2R,  M2N 

13 

Tootekood: M4 Tootekood: M4A 

14 

Tootekood: APFEL1 Tootekood: APFEL5 

15 

500 ml SENSITIVE: Tootekood 5002 
500 ml APRIKOT: Tootekood 5001 

16 

Tootekood: M5 

17 

Tootekood: M3X 

18 

Pakend 1 l: Tootekood LAVYDES1 
Pakend 5 l: Tootekood LAVYDES5 
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Paberkäterätikute hoidjad 
 
Paberrätikute hoidja MAXI MERIDA TOP 
- mahutavus 500 kätepaberit 
- korpus valge, kolme värvi kontrollaknad: sinine, läbipaistev, suitsuhall  
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paberrätikute hoidja MINI MERIDA TOP 
- mahutavus 250 kätepaberit 
- korpus valge, kolme värvi kontrollaknad: sinine, läbipaistev, suitsuhall  
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paberrätikute hoidja MERIDA KOMFORT 
- mahutavus 250 paberrätikut 
- valge  
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rullpaberrätikute hoidja MAXI MERIDA TOP 
- rulli max Ø 20,5cm  
- rulli max kõrgus 23cm 
- korpus valge, kolme värvi kontrollaknad: sinine, läbipaistev, suitsuhall 
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rullpaberrätikute hoidja MINI MERIDA TOP 
- rulli max Ø 14,4cm 
- rulli max kõrgus 23cm 
- piiraja takistab üleliigse paberi mahajooksmist 
- korpus valge, kolme värvi kontrollaknad: sinine, läbipaistev, suitsuhall 
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvrätikute hoidja 
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- salvrätikutele 59100 

   - värvus helehall 
  

19 

Tootekood:    PZ1TS     PZ1TP 
 
 

Laius=29 cm, kõrgus=41,8 cm, sügavus=13,8 cm 

Tootekood: PZ1TN 

20 

Tootekood: PZ2TN 

Tootekood: PZ2TS       PZ2TP 
 
 
 

Laius=28,3 cm, kõrgus=26,8 cm, sügavus=14,1 cm 
 

21 

22 

Tootekood: PZ8 

Laius=29 cm, 
kõrgus=28 cm, 

sügavus=14 cm 

Tootekood: PR1TS      PR1TP 
 
 

Laius=22,4 cm, kõrgus=35 cm, sügavus=22,7 cm 
Tootekood: PR1TN 

23 

Tootekood: PR2TS    PR2TP 
 
 
 

Laius=17,3 cm, kõrgus=32,8 cm, sügavus=17,5 cm

Tootekood: PR2TN 

24 

Tootekood: 96201 
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Paberrätikud 
 
Paberkäterätikud lehtedena 
- Z-kokkumurre 
- laineline reljeefne paber, roheline 
- rätiku mõõtmed 25x23cm 
- pakitud pappkasti,  4000 tk. 
- kastis 20 pakki, igas pakis 200 lehte 
- sobivad paberrätikute jagajatele: AMC(S)101, ASM(P)101, ASM(P)201, PZ1T(S, P), PZ2T(S, P), PZ8 
 
 
 
Paberkäterätikud lehtedena 
- Z-kokkumurre, laineline reljeefne paber, valgendamata 
- rätiku mõõtmed 25x23cm 
- pakitud pappkasti, 5000 tk. 
- kastis 20 pakki, igas pakis 250 lehte  
- sobivad paberrätikute jagajatele: AMC(S)101, ASM(P)101, ASM(P)201, PZ1T(S, P), PZ2T(S, P), PZ8 
 
 
 
 
Paberkäterätikud lehtedena 
- Z-kokkumurre, laineline reljeefne paber, valge 
- rätiku mõõtmed 25x23cm 
- pakitud pappkasti, 4000 tk. 
- kastis 20 pakki, igas  pakis 200 lehte  
- sobivad paberrätikute jagajatele: AMC(S)101, ASM(P)101, ASM(P)201, PZ1T(S, P), PZ2T(S, P), PZ8 
 
 
 
 
IDEAL paberkäterätikud 
- 100% tselluloos 
- Z-kokkumurre  
- rätiku mõõtmed 25x21,5cm 
- pakitud pappkasti, 3200 tk. 
- kastis 16 pakki, igas pakis 200 lehte  
- sobivad paberrätikute jagajatele: AMC(S)101, ASM(P)101, ASM(P)201, PZ1T(S, P), PZ2T(S, P), PZ8 
 
 
Z TOP kätepaberid 
- 100% tselluloos 
- 2-e kihiline, laineline reljeefne paber, pehme, valge 
- Z-kokkumurre 
- rätiku mõõtmed 24x23cm 
- pakitud pappkasti, 2880 tk. 
- kastis 20 pakki, igas pakis 144 lehte  
- sobivad paberrätikute jagajatele: AMC(S)101, ASM(P)101, ASM(P)201, PZ1T(S, P), PZ2T(S, P), PZ8 

 
 
GREEN C-fold paberkäterätikud 
- C-kokkumurre, laineline reljeefne paber, roheline 
- rätiku mõõtmed 25x31cm 
- pakitud pappkasti, 3000 tk. 
- kastis 20 pakki, igas pakis 150 lehte  
- sobivad paberrätikute dosaatorile 
 
 
 
 
C TOP paberkäterätikud 
- 100% tselluloos 
- 2-e kihiline, laineline reljeefne paber, pehme, valge 
- C-kokkumurre 
- rätiku mõõtmed 33x23cm 
- pakitud pappkasti, 2880 tk. 
- kastis 20 pakki, igas pakis 144 lehte  
- sobivad paberrätikute dosaatorile 
 
 
Salvrätikud 
- valged salvrätikud pakis 
- lehe mõõt 16x24 cm 
- volditud vaheliti 
- pakis 300tk, kastis 28 pakki 

       - sobib dosaatorile 96201  

Tootekood: PZ11 

Tootekood: PZ14 

Tootekood: PZ12 

Tootekood: PZ15 

Tootekood: PZ93.1 

Tootekood: PZ92 

Tootekood: PZ91.1 

Tootekood: 59100 

25 
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30 
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32 
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Rullpaberrätikud 
  

Rullpaberrätikud 
- laineline reljeefne paber, roheline 
- sobib jagajatele MINI ja MAXI  
- MINI - Ø 13cm, laius 20,5 cm, pikkus 90m 
- MAXI - Ø 20 cm, laius 20,5 cm, pikkus 180m 
- pakendis 6 tk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WHITE rullpaberrätikud 
- laineline reljeefne paber, valge 
- sobib jagajatele MINI ja MAXI  
- MINI - Ø 13cm, laius 20,5 cm, pikkus 116 m 
- MAXI - Ø 20 cm, laius 20,5 cm, pikkus 320 m 
- pakendis 6 tk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA PLUS kätepaber rullis 
- 2-e kihiline perforeeritud laineline reljeefne kätepaber 
- sobib jagajatele MINI ja MAXI  
- MINI - Ø 13,5 cm, laius 20 cm, pikkus 60 m 
- MAXI - Ø 19,5 cm, laius 20 cm, pikkus 150m 
- pakendis 6 tk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPER WHITE rullpaberrätikud 
- 100% tselluloos 
- 2-e kihiline, laineline reljeefne, valgendatud, perforeeritud paber 
- sobib jagajatele MINI ja MAXI  
- MINI - Ø 12,5 cm, laius 21,5 cm, pikkus 70 m 
- MAXI - Ø 19,5 cm, laius 21,5cm, pikkus 157,5 m 
- pakendis 6 tk (PR32) / 12 tk (PR31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDEAL rullpaberrätikud 
- 100% tselluloos 
- 3-e kihiline, perforeeritud, laineline reljeefne paber 
- sobib jagajatele MINI ja MAXI  
- MINI - Ø 13,5 cm, laius 21 cm, pikkus 65 m 
- MAXI - Ø 20 cm, laius 23cm, pikkus 140 m 
- pakendis 6 tk  
 

  

EEMALDADES RULLI 
SÜDAMIKU, SAAB 
PABERRÄTIKUT TÕMMATA 
RULLI KESKELT.  
 

EEMALDADES RULLI 
SÜDAMIKU, SAAB 
PABERRÄTIKUT TÕMMATA 
RULLI KESKELT.  
 

EEMALDADES RULLI 
SÜDAMIKU, SAAB 
PABERRÄTIKUT TÕMMATA 
RULLI KESKELT.  
 

EEMALDADES RULLI 
SÜDAMIKU, SAAB 
PABERRÄTIKUT TÕMMATA 
RULLI KESKELT.  
 

EEMALDADES RULLI 
SÜDAMIKU, SAAB 
PABERRÄTIKUT TÕMMATA 
RULLI KESKELT.  
 

Paberrätik hoidjale MINI: Tootekood PR13 
Paberrätik hoidjale MAXI: Tootekood PR14 

Paberrätik hoidjale MINI: Tootekood PR15 
Paberrätik hoidjale MAXI: Tootekood PR16 

Paberrätik hoidjale MINI: Tootekood PR41 
Paberrätik hoidjale MAXI: Tootekood PR42 

Paberrätik hoidjale MINI: Tootekood PR31 
Paberrätik hoidjale MAXI: Tootekood PR32 

Paberrätik hoidjale MINI: Tootekood PR81 
Paberrätik hoidjale MAXI: Tootekood PR82 

33 
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36 

37 
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Tualettpaberi hoidjad 
 

Tualettpaberi hoidja MAXI MERIDA TOP 
- lukustatav 
- korpus valge, kolme värvi kontrollaken: sinine, läbipaistev, suitsuhall 
- valmistatud löögikindlast ABS plastist 
- kontrollaken paberivaru jälgimiseks 
- maksimaalne rulli Ø 26cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tualettpaberi hoidja MINI MERIDA TOP 
- lukustatav 
- korpus valge, kolme värvi kontrollaken: sinine, läbipaistev, suitsuhall 
- valmistatud löögikindlast ABS plastist 
- kontrollaken 
- maksimaalne rulli Ø 20cm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tualettpaberi hoidja MERIDA COMFORT 
- valge 
- lukustatav 
- valmistatud löögikindlast ABS plastist 
- kontrollaken paberivaru jälgimiseks 
- maksimaalne rulli Ø 20cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tualettpaberi hoidja MAXI  
- lukustatav 
- korpus valgeks värvitud lehtterasest 
- metall 
- kontrollaken 
- maksimaalne rulli Ø 33cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tualettpaberlehtede jagaja 
- mahutab 400 lehte tualettpaberit  
- korpus valge, kolme värvi kontrollaken: sinine, läbipaistev, suitsuhall 
- lukustatav 
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 

 
 

Tootekood: PT1TS        PT1TP 
 
 

Laius = 28,2 cm; kõrgus = 35,5 cm; sügavus 14,5 cm 
Tootekood PT1TN 

Tootekood: PT2TS       PT2TP 
 
 

Laius = 21,7 cm; kõrgus = 27,3 cm; sügavus 13,9 cm 

Tootekood PT2TN 

Tootekood PT8 

Laius = 24 cm; 
kõrgus = 28 cm; 
sügavus 13 cm 

Laius = 36 cm; 
kõrgus = 36 cm; 
sügavus 11 cm 

Tootekood PTM3 

Tootekood PT3TN 

Tootekood: PT3TS     PT3TP 
 
 

Laius = 14,4 cm; kõrgus = 27,8 cm; sügavus 12,1 cm 

38 

39 

40 

41 

42 
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Tualettpaber 
 
Tualettpaber STANDARD 
- laineline reljeefne, 1-kihiline tualettpaber 
- hall, pehme 
- sisediam. 6cm 
- kilepakendis 6 rulli 
- diameeter: 19cm, pikkus 160m, hoidjatesse BMC(S)201, BSM(P)201, PT2TN(S, P), PT8 
  23cm, pikkus 230m, hoidjasse PT1TN(S, P) 
  28cm, pikkus 350m, hoidjasse PTM3 
- 19 ja 23 cm diameeter, pakendis 6 tk. 32 cm diameeter 3 tk.  
 
 
Tualettpaber MERIDA PLUS 
- kahekordne laineline reljeefne tualettpaber 
- valge, pehme 
- sisediam. 6cm 
- diameeter: 19cm, pikkus 140m, hoidjatesse BMC(S)201, BSM(P)201, PT2TN(S, P), PT8 
  23cm, pikkus 210m, hoidjasse PT1TN(S, P) 
  30cm, pikkus 360m, hoidjasse PTM3 
- 19 ja 23 cm diameeter, pakendis 6 tk. 30 cm diameeter 3 tk.  
 
Tualettpaber VALGE TOP 
- 100% tselluloos 
- kahekordne laineline reljeefne tualettpaber 
- valge, pehme 
- sisediam. 6cm 
- diameeter: 19cm, pikkus 190m, hoidjatesse, BMC(S)201, BSM(P)201, PT2T, PT8 
  23cm, pikkus 245m, hoidjasse PT1TN(S, P) 
  30cm, pikkus 
- pakendis 12 tk., 23 ja 30 cm diameeter 6 tk. 
 
Tualettpaber IDEAL 
- kolmekordne pehme laineline reljeefne, perforeeritud paber  
- sisediam. 6cm  
- diam. 19cm, pikkus120m, hoidjatele BMC(S)201, BSM(P)201, PT2TN(S, P), PT8 
- pakendis 6 tk 
 
 
 
 
 
Tualettpaber lehtedena  
- 100% tselluloos 
- Z-murdega laineline reljeefne paber 
- paberlehe mõõtmed 21x11cm 
- pakend: pappkast, 9000 tk. 
- kastis 40 pakki, igas pakis 225 lehte 
- sobilik jagajatele BMS(C)401, BSM(P)401, PT3TN(S, P) 
 
 

 
Tualettpaber lehtedena 
– ühekordne laineline reljeefne paber  
– Z-murdega  
– paberlehe mõõtmed, 23x10 cm 
– pakend:  pappkast, 10000 tk. 
– kastis 40 pakki, igas pakkis 250 lehte 
– sobilik jagajale BMS(C)401, BSM(P)401, PT3TN(S, P) 
 
 
 
Tualettpaber (väike rull) 
- 100% tselluloos 
- kahekihiline, perforeeritud, valge, pehme 
- pakis 64 tk. 
 
 
 
 
 
 
Tualettpaber TOP8 (väike rull) 
- 100% tselluloos 
- kolmekihiline, perforeeritud, valge, pehme 
- pikkus 27,5 m 
- 250 lehte 
- pakis 8 tk. 
 
 
 
 
Tualettpaber (väike rull) 
- ühekihiline, gofreeritud 
- hall, pehme 
- pakis 36 tk 

  

19 cm diameeter: Tootekood PT10 
23 cm diameeter: Tootekood PT20 
28 cm diameeter: Tootekood PT30 

19 cm diameeter: Tootekood PT41 
23 cm diameeter: Tootekood PT42 
30 cm diameeter: Tootekood PT43 

19 cm diameeter: Tootekood PT31 
23 cm diameeter: Tootekood PT32 
30 cm diameeter: Tootekood PT33 

19 cm diameeter: Tootekood PT81 

Tootekood: PT70 

Tootekood PT72 

Tootekood: PTX38 

Tootekood: PT60 

Tootekood: PT61 

43 
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Roostevabast terasest seebi-, kätepaberi- ja tualettpaberi dosaatorid  
 
Vedelseebi dosaator 
- lukustatav, taastäidetav 
- tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
- kontrollaken seebi taseme jälgimiseks 
- maht 1L 
 
 
 
 
 
Vedelseebi dosaator 
- lukustatav, taastäidetav 
- tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
- kontrollaken seebi taseme jälgimiseks 
- ideaalne kitsastesse ruumidesse 
- maht 0,5 l 
 
 
 
 
 
Kätepaberi hoidja 
- mahutab 500 paberrätikut 
- kontrollaken paberikoguse jälgimiseks 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
Kätepaberi hoidja 
- mahutab 250 paberrätikut 
- kontrollaken paberikoguse jälgimiseks 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
Kätepaberi hoidja 
- paberrulli max Ø 22cm,  
- paberrulli max kõrgus 25cm 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
 
Tualettpaberi hoidja 
- lukustatav  
- kontrollaken paberi olemasolu tuvastamiseks 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
- maksimaalne rulli diameeter 19 cm 
 
 
 
 
 
Tualettpaberlehtede jagaja 
- mahutab 400 tualettpaberlehte 
- mõlemal poolel kontrollaken paberihulga jälgimiseks 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
- lukustatav 
 
 
 

Tootekood DSP101 
 

Laius=12 cm, kõrgus=26 cm, sügavus=11 cm 
Toode DSM101 – matt 
Toode DSP101 – kroom*Tootekood: DSM101  

Tootekood: DSM102  

Toode DSM102 – matt 
Toode DSP102 – kroom*

Tootekood DSP102 
 

Laius=10 cm, kõrgus=19 cm, sügavus=7,5 cm 

Tootekood: ASM101 
Toode ASM101 – matt 
Toode ASP101 – kroom*

Tootekood ASP101 
 

Laius=25,5 cm, kõrgus=26,5 cm, sügavus=12 cm 

Tootekood: ASM201 
Toode ASM102 – matt 
Toode ASP102 – kroom*

Tootekood ASP201 
 
 
 

Laius=25,5 cm, kõrgus=15,5 cm, sügavus=12 cm

Tootekood: CSM101 
Toode CSM101 – matt 
Toode CSP101 – kroom*

Tootekood CSP101 
 

Laius=21 cm, kõrgus=33 cm, sügavus=20,5 cm 

Tootekood: BSM201 
Toode BSM201 – matt 
Toode BSP101 – kroom*

Tootekood BSP201 
 

Laius=22,3 cm, kõrgus=23,4 cm, sügavus=11,5 cm

Tootekood: BSM401 
Toode BSM401 – matt 
Toode BSP401 – kroom*

Tootekood BSP401 
 

Laius=12,5 cm, kõrgus=26 cm, sügavus=11 cm

(* märgitud tooted ettetellimise alusel) 
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 Roostevabast terasest aksessuaarid 
 

Prügikast  
- mahutavus 47L 
- varustatud eemaldatava kaanega 
- võimalik kinnitada seinale 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
 
 
 
 
 
 
 
Prügikast 
- mahutavus 27L 
- varustatud eemaldatava kaanega/äärisega 
- võimalik kinnitada seinale 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
 
 
 
 
 
 
WC hügieensalvrätikute hoidja 
- lukustatav 
- vahetatavates pakkides 100 ühekordset salvrätikut 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
 
 
 
 
 
 
Hügieenikottide dosaator 
- väikesed mõõtmed 
- mahutavus 30 hügieenikotti 
- korpusega tasapinnas vastupidav terasest lukk 
- varjatud hinged 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
RV WC-hari hoidikuga 
- kinnitatav seinale 
- eemaldatav põhi puhastamiseks 
- vahetatav hari (SZ11) 
- saadaval nii mattpinna kui poleeritud viimistlusega 
 
 
 
 
 
 
 
RV WC-hari hoidikuga 
- kinnitatav seinale või paigaldatav põrandale 
- eemaldatav plastikust sisu puhastamiseks 
- hari on varustatud klapiga, mis takistab ebameeldivate lõhnade levikut 
- saadaval mati või poleeritud pinnaviimistlusega 
 
 
 
 
 
 
Tuhatoos-prügikast, seinale kinnitatav 
- valmistatud roostevabast terasest 
- avatav kaas 
- eemaldatav sisekonteiner 
- lukustatav 
 
 
 
 
 
 
RV seinale kinnitatavad nagid  
- saadaval nii ühe- kui kahekohalised 
- matt 
 
 

  

Tootekood: KSM201 

Toode KSM201 – matt 
Toode KSP201 – kroom*

Tootekood KSP201 
Laius=33,4 cm, kõrgus=59,5 cm, sügavus=16,5 cm 

 

Tootekood: KSM101 

Tootekoos KSP101 
Laius=33,8 cm, kõrgus=64 cm, sügavus=16,1 cm 

Toode KSM101 – matt 
Toode KSP101 – kroom*

Tootekood: GSM001 

Toode GSM001 – matt 
Toode GSP001 – kroom*

Tootekood GSP001 
Laius=21,5 cm, kõrgus=29 cm, sügavus=4 cm 

Tootekood: GSM002 

Toode GSM002 – matt 
Toode GSP002 – kroom*

Tootekood GSP002 
 

Laius=9,5 cm, kõrgus=17 cm, sügavus=2,4 cm

Tootekood: SZ15 

laius = 10 cm 
kõrgus = 39 cm 

sügavus =10 cm 

Tootekood: TAS02 
Toode TAS02 – matt 
Toode TAS01 – kroom*

Tootekood TAS01 
Laius=10,8 cm, kõrgus=42,6 cm, sügavus=11,9 cm 

Tootekood: P1WS 

laius = 24 cm 
kõrgus = 27,4 cm 

sügavus =12,9 cm 

laius =5 cm laius = 5 cm 
sügavus =5,5 cm sügavus =5,5 cm 

Toode MHW30 Toode MHW31 

(* märgitud tooted ettetellimise alusel) 
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MERIDA MERCURY seeria 
 
MERIDA MERCURY vahuseebi dosaator 
- efektiivne – üle 1500 portsjoni vahtu ühest vahetatavast seebipakist 
- seebipaki maht 880ml 
- valmistatud plastist ja roostevabast terasest 
- kasutada ainult seepe MERIDA DELI PLUS ja MERIDA DELI LUX 
- korpus valmistatud löögikindlast ABS plastikust, eespool roostevaba teras 
- korpus hall, võimalik tellida must korpus 
- lukustatav, kontrollaknaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA MERCURY kätepaberi hoidja 
- mahutab 400 lehte 
- korpus valmistatud löögikindlast ABS plastist ja roostevabast terasest 
- korpus hall, võimalik tellida  must korpus 
- lukustatav, kontrollaknaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA MERCURY tualettpaberi hoidja 
- max rulli Ø25cm 
- korpus valmistatud löögikindlast ABS plastist ja roostevabast terasest 
- korpus hall, võimalik tellida  must korpus 
- lukustatav, kontrollaknaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA MERCURY tualettpaberlehtede hoidja 
- mahutavus 400 lehte 
- korpus valmistatud löögikindlast ABS plastist ja roostevabast terasest 
- korpus hall, võimalik tellida  must korpus 
- lukustatav, kontrollaknaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prügikast 
- maht 25L 
- korpus valmistatud löögikindlast ABS plastist ja roostevabast terasest 
- korpus hall, võimalik tellida  must korpus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootekood: DMC201 

Tootekood: DMS201 
 
 
 

laius = 12 cm, kõrgus= 23, sügavus =11 cm 

Tootekood: AMC101 

Tootekood AMS101 
 
 
 

laius = 33 cm, kõrgus= 33, sügavus =13 cm 

Tootekood: BMC201 

Tootekood BMS201 
 
 
 

laius = 32 cm, kõrgus= 25,5 cm, sügavus =12 cm 

Tootekood: BMC401 

Tootekood BMS401 
 
 
 

laius = 17 cm, kõrgus= 31 cm, sügavus =12 cm 

Tootekood: KMC101 

Tootekood KMS101 
 
 
 
 

laius = 39,5 cm, kõrgus = 60 cm, sügavus =17 cm 
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Elektrilised kätekuivatid 
 

Kätekuivati MERIDA TOP ja SMARTFLOW 
- automaatne  
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust 
- valge korpus 
- MERIDA TOP: 
- kahte värvi dekoratiivaknad (sinine, suitsuhall) 
Tehnilised andmed: 
võimsus   -  1100W, 
Mass  - 1,2 kg 
müratase   -  60dB  
kaitseklass   -  IP23 
sooja õhu tootlikkus -  1,6m3/min 
õhukiirus   -  85km/h  
õhutemp.  -  47ŗC  
kuivatusaeg  -  u. 39 s 
* 10 cm kaugusel õhutemperatuur 21°C 

 
Elektriline kätekuivati JUNIOR PLUS 
- automaatne  
- valmistatud löögikindlast 3mm ABS plastikust 
- valge 
Tehnilised andmed: 
võimsus   -  1650W 
mass   -  3kg 
müratase   -  60dB 
kaitseklass   -  IP23/IP21 
sooja õhu tootlikkus  - 2,67m3/min 
õhukiirus   -  60km/h 
õhutemp.   - 51ŗC 
kuivatusaeg   -  u. 45 s 
* 10 cm kaugusel õhutemperatuur 21°C 

 
Elektriline kätekuivati PRIMA 
- automaatne  
- valmistatud 4mm melamiinist 
- kaetud kuumuskindla emailiga, sigarettide kustutamiskindel 
- valge 
Tehnilised andmed: 
võimsus   -  1650W 
mass   -  3,5kg 
müratase   -  60 dB 
kaitseklass   -  IP23 
sooja õhu tootlikkus -  2,67 m3/min 
õhukiirus   -  60 km/h 
õhutemp.   -  51 ŗC 
kuivatusaeg   -  u. 45 s 
* 10 cm kaugusel õhutemperatuur 21°C 

 
Elektriline kätekuivati OPTIMA 
- automaatne  
- valmistatud 1,5 mm terasest 
- korpus: valge, matt või kroomitud teras 
Tehnilised andmed: 
võimsus  -  1640W 
mass   -  4,25kg (4,45 kg valge) 
müratase  -  60 dB 
kaitseklass   -  IP23 
sooja õhu tootlikkus -  4 m3/min 
õhukiirus   -  65 km/h 
õhutemp.   -  52 ŗC 
kuivatusaeg  -  u. 38 s 
* 10 cm kaugusel õhutemperatuur 21°C 

 
Elektriline kätekuivati MEDIFLOW 
- automaatne  
- valmistatud 2mm terasplekist  
- korpus: valge, matt või kroomitud teras 
Tehnilised andmed: 
võimsus   -  2750W 
Mass  -  4,85kg 
müratase   -  65 dB 
kaitseklass   -  IP23 
sooja õhu tootlikkus  -  7,5 m3/min 
õhukiirus  -  95km/h 
õhutemp.   -  49 ŗC 
kuivatusaeg  -  u. 29 s 
* 10 cm kaugusel õhutemperatuur 21°C 

Elektriline kätekuivati SANIFLOW PLUS 
- automaatne 
- valmistatud 2mm terasplekist  
- pööratav otsik võimaldab näo kuivatust 
- korpus: valge emailitud, matt või kroomitud teras 
Tehnilised andmed: 
võimsus   -  2250W  
Mass  -  6,5kg 
Müratase  - 65 dB 
kaitseklass   -  IP23 
sooja õhu tootlikkus  -  5,5 m3/min 
õhukiirus   -  100km/h 
õhutemp.   -  53 ŗC 
kuivatusaeg   -  u. 29 s 
* 10 cm kaugusel õhutemperatuur 21°C 

Föön  
- elektriline föön ujulatesse, hotellidesse  
- automaatne sisse-ja välja lülitumine, tõstes ja asetades fööni otsikut 
- valmistatud löögikindlast ABS plastikust  
- valge 
Tehnilised andmed: 
võimsus   -  700W 
mass   -  1,02 kg 
müratase  -  54dB 
kaitseklass   -  II 
sooja õhu tootlikkus  -  0,73 m3/min 
õhuvoolu kiirus  -  100km/h 
õhutemp.   -  37 ŗC 
* 10 cm kaugusel õhutemperatuur 21°C 

 
 
 
 

Tootekood: M55T 

MERIDA TOP     SMARTFLOW 
Tootekood M55T  Tootekood M44A 

 
 

laius=15,5 cm, kõrgus =26,5 cm, sügavus = 15 cm 

Tootekood: M88AP 

laius=25,2 cm, 
kõrgus =30 cm, 

sügavus = 13,3 cm 
 

Tootekood: M96A 
laius=25,5 cm, kõrgus =30,5 cm, sügavus = 15,4 cm 

Tootekood: M99A 

matt - Tootekood M99S 
kroomitud teras - Tootekood M99C 

 
laius=22,5 cm, kõrgus =30,5 cm, sügavus = 14 cm

Tootekood: M20A 

matt – Tootekood: M20S  
kroomitud teras – Tootekood: M20C 

 
laius=27,5 cm, kõrgus =32 cm, sügavus = 16,5 cm

Tootekood: E88AP 

matt – Tootekood: E88S  
kroomitud teras – Tootekood: E88C 

 
laius=27,5 cm, kõrgus =25 cm, sügavus = 21 cm

Tootekood: SLON 

laius=9,2 cm, 
kõrgus =25 cm, 

sügavus = 11 cm 
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Õhuvärskendajad 
 
Elektriline õhuvärskendaja PULSE II 
- töötab automaatselt  
- patareide vahetamine kord aastas 
- vastupidav elegantne korpus  
- tööpiirkond (kuni 170m3) 
- võimalik programmeerida pihustamise intervalli ( 5 – 25min) 
- kolm töörežiimi: päev, öö ja ööpäev 
– helialarm patareide või värskendaja vahetamise kohta 
- garantii 3 a 
 
 
 
 
Täitekapslid õhuvärskendajasse 
- õhuvärskendajatel on ainulaadne lõhnade valem, mis töötab 
ebameeldivate lõhnade neutraliseerijana 
- ühest täitepudelist jätkub 3000 pihustuskorraks 
- saadaval 10 erinevat lõhna, mis sobivad kasutamiseks 
kontorites, hotellides, restoranides, vastuvõtus, 
konverentsiruumides ja tualettides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õhuvärskendaja, seinale kinnitatav 
- toimeaeg 30 päeva  
- saadaval 2 aroomi  
- lukustatav hoidik 
- töötab ukse avamise õhuvooluga 
 
 
 
 
 
 
 
Õhuvärskendaja SELECT+  
- täisautomaatne toimimine 
- vastupidav elegantne korpus  
- tööpiirkond kuni 170m3  
- erinevate programmide võimalus - täitekapsel tühjaks 30, 60 või 90 päevaga - tööaeg 12/24h (12h režiimil määrata algusaeg) - 
tööpäevade arv (min. 5 tööpäeva nädalas) 
- LCD ekraan patarei indikaatoriga ning päevade arvuga taastäitmiseni 
- audioalarm  
- garantii 3 a 
 
 
Õhuvärskendaja erinevates ruumides 
- väga tõhus, piisab ühest doosist – meeldiv aroom kestab 24 tundi 
- maht: 1L, 250 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODOR GONE  
Pihustatav õhuvärskendaja 
Hävitab täielikult ebameeldivad lõhnad kontoris või muudes tööruumides, mis on tekkinud sigaretisuitsust, määrdunud vaipadest  
ja põrandatest, küpsetamisel, lemmikloomadest, liisunud õhust vannitoas ja WC’s ning kliimaseadmetes ja 
ventilatsioonisüsteemides.  
Pakend: 125 ml ja 500 ml. 

 
 

Tootekood: OE4 

laius=9 cm, 
kõrgus =22 cm, 
sügavus = 7 cm 

 

First Impresion: Tootekood OE21 
Exotic Fruits: Tootekood OE22 

Riviera: Tootekood OE23 
Orange: Tootekood OE24 
Citruss: Tootekood OE25 

Viva: Tootekood OE26 
Sunset: Tootekood OE27 

Cinnamon: Tootekood OE28 
Antitabac: Tootekood OE29 

Wild Fruits: Tootekood OE41 
Davania: Tootekood OE77 

Tootekood: GOD001 

laius=9,5 cm, 
kõrgus =14,5 cm, 
sügavus = 3,5 cm

POMELOS: Tootekood ODS001 
VERVEINE EUCALYPTUS: Tootekoos ODS002 

Õhuvärskendaja 1l: Tootekood OE7H 

ODOR GONE 125ml: Tootekood MK001 
ODOR GONE 500ml: Tootekood MK002 
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Tootekood: OE3 



 

Metallist prügikastid ja tuhatoosid 
 

Traadist paberikorv 
- seinale paigaldatav 
- valmistatud kergekaalulisest valge PVC kattega traadist; 
- maht 22 L 
- saadaval sobivad prügikotid 
 
 
 
 
 
 
 
Traadist paberikorv 
- seinale paigaldatav 
- valmistatud kergekaalulisest valge PVC kattega traadist või  roostevabast traadist (B2B) 
- maht 47 L 
- saadaval sobivad prügikotid 
 
 
 
 
 
 
Metallist prügikast jalgpedaaliga 
- saadaval 4 suurust  
- kaas avaneb pedaalile vajutusega 
- eemaldatav plastikust sisekonteiner 
 
 
 
 
 
 
 
Prügikast jalgpedaaliga 
- saadaval 4 suurust 
- korpus kroomitud, kaas avaneb pedaalile vajutusega 
- eemaldatav plastikust sisekonteiner 
- saadaval sobivad prügikotid 
 
 
 
 
 
 
Roostevabast terasest prügikast 
- saadaval 2 suurust 
- saadaval sobivad prügikotid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roostevabast terasest prügikast 
- maht 30L 
- spetsiaalselt disainitud kaas summutab kõikvõimalikud põlengud 
- metallist sisekonteiner 
- eemaldatav kaas 
 
 
 
 
 
 
Roostevabast terasest tuhatoos – prügikast 
- eemaldatav kate 
- eemaldatav ning lihtsalt puhastatav tuhatoos 
- eemaldatav sisekonteiner 9L 
 
 
 
 
 
 
 
Roostevabast terasest prügikast kaanega 
- spetsiaalne näpujälgede vastane pinnatöötlus 
- maht 30L 
- plastmassist sisekonteiner 
– vajutades prügikasti kaanele, avaneb see automaatselt  
 

 
  

Tootekood: B1A 

Laius=32 cm, 
kõrgus=35 cm, 

sügavus=24 cm 

valge: Tootekood: B2A 
roostevaba teras: Tootekood B2B 

Laius=34 cm, 
kõrgus=54 cm, 

sügavus=26 cm 

5l 
kõrgus=28 cm 

diameeter=20,5 cm 
Tootekood: B3A 

 

12l 
kõrgus=39 cm 

diameeter=25 cm 
Tootekood: B3B 

 

20l 
kõrgus=44,5 cm 

diameeter=29,5 cm 
Tootekood: B3C 

 

30l 
kõrgus=66 cm 

diameeter=29,5 cm 
Tootekood: B3D 

5l 
kõrgus=28 cm 

diameeter=20,5 cm 
Tootekood: B4A 

 

12l 
kõrgus=39 cm 

diameeter=25 cm 
Tootekood: B4B 

 

20l 
kõrgus=44,5 cm 

diameeter=29,5 cm 
Tootekood: B4C 

 

30l 
kõrgus=66 cm 

diameeter=29,5 cm 
Tootekood: B4D 

7l 
kõrgus=23 cm 

diameeter=21 cm 
Tootekood: B11A 

 

15l 
kõrgus=31 cm 

diameeter=26 cm 
Tootekood: B11B 

 

Tootekood KMS20 

kõrgus=68,6 cm 
diameeter=29,3 cm 

Tootekood P1M 

kõrgus=60,5 cm 
diameeter=22,5 cm 

Tootekood KMS44 

kõrgus=72,5 cm 
diameeter=26,5 cm 
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PRÜGIKASTID JA ÜHEKORDSED PRÜGIKOTID  
 

 
Prügikast jalgpedaaliga, plastist 
- saadaval 2 suurust (6L, 15L) 
- valmistatud löögikindlast plastikust 
- kaas avaneb pedaalile vajutusega 
- eemaldatav plastikust sisekonteiner 
- saadaval sobivad prügikotid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prügikast klappkaanega 
- saadaval 2 suurust (10L, 25L) 
- valmistatud löögikindlast plastikust 
- saadaval sobivad prügikotid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prügikast kaanega, plastist 
- maht 9l, 15l, 25l, 50l 
- valmistatud löögikindlast plastikust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ühekordsed prügikotid 

 

 
Maht/värv 

20l 
45x50 cm 

35l 
50x60 cm 

60l 
60x80 cm 

120l 
70x110cm 

160l 
90x110 cm 

240l 
110x110 cm

  Prügi- 
konteinerite 

jaoks 

B3A, B3B, B4A, 
B4B, B6A, B6B, 
B7A, B8A, B8B 

B1A, B3C, 
B4C, B7B, B8C

B2A, B8D  B52A, B52B  

ECONOMY® must, rullis 
Sinine, rullis 

W11 
W11N 

W21 
W21N 

W31 
W31N 

W41 
W41N 

- 
- 

- 
- 

PRAKTIK® must, rullis - W26 W36 - - - 

PREMIUM® Must, pakis - W20 W30 W40 W50 W60 

 
Igas rullis on 50 kotti, v.a. 160 ja 240 l kotid – 10 tk. 

6l 
kõrgus=28 cm 

diameeter=20,5 cm 
Tootekood: B6A 

15l 
kõrgus=36 cm 

diameeter=27,5 cm 
Tootekood: B6B 

10l 
laius=26 cm 

kõrgus=36 cm 
sügavus=16 cm 

Tootekood: B7A 

25l 
laius=36 cm 

kõrgus=47 cm 
sügavus=28 cm 

Tootekood: B7B 

9l 
laius=21 cm 

kõrgus=37 cm 
sügavus=20 cm 

Tootekood: B8A 

15l 
laius=25 cm 

kõrgus=46 cm 
sügavus=24 cm 

Tootekood: B8B 

25l 
laius=30 cm 

kõrgus=55 cm 
sügavus=28 cm 

Tootekood: B8C 

50l 
laius=38,5 cm 

kõrgus=63,5 cm 
sügavus=33,5 cm 
Tootekood: B8D 
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Muud hügieenitarbed 
 

Paberilehed rullis 
- kahekordne, perforeeritud, supervalge 
- 100% tselluloos 
- kaal vähemalt 2 x 17 g/m2 

- saadaval mõõdud: laius - 50cm (MP11), 60cm (MP12); pikkus – 80m 
- perforeering iga 38cm järgi 
- sobilik haiglatesse, ilusalongidesse, tervishoiu valdkonda 
 
 
WC salvrätikute hoidja 
– lukustatav 
– valmistatud löögikindlast plastikust 
– mahutavus 100 salvrätikut 
 
 
 
 
 
WC salvrätikud 
– pakendis 100 tk. 
– karbis 15 pakendit 
 
 
 
 
 
 
Peegel 
– kaks suurust: 40 x 60 cm ja 50 x 60 cm 
– pakume ka kinnitusi 
- paigaldatakse kahe kinnituskonksuga WS1 
 
 
 
 
 
Peegel metallraamis 
– spetsiaalse fooliumi peal, mis hoiab peegli purunedes tükid koos  
- satiinviimistlusega metallraam 
- kaks suurust 
- kinnitatav nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt 
- võimalik tellida erimõõtude järgi 
 
 
 
Tualettpaberi hoidja  
- terasest  
- valge emailiga või kroomitud 
 
 
 
 
 
 
WC-hari hoidikuga 
- hoidik valmistatud valgest keraamikast  
- saadaval põrandale kui ka seinale paigaldatav variant 
- vahetatav hari 
 
 
 
 
 
Hügieenikottide dosaator  
- kompaktne, löögikindlast plastist korpus 
- taastäidetav 30 koti kaupa  
 
 
 
 
 
 
Hügieenikotid 
- varukotid (30tk pakis) 
- kastis 50 pakki 
 
 
 
 
Urinaali tabletid 
- desinfitseerib ja likvideerib ebameeldiva aroomi 
- pakendis 1kg tablette (ca. 35tk), kastis 10 pakendit 
- takistavad lubja- ning uriinisetete teket 
- kaks aroomi ja kaks värvi (puuviljapunased, männirohelised) 
- keskkonnasõbralik tänu lagunevatele pindaktiivsetele elementidele 
- surub maha ebameeldivat aroomi tekitavate bakterite tegevust 
- tabletid on valatud (mitte pressitud), mis tagavad pikema eluea 
- ei sisalda para-diklorobenseeni 

 
 
 
 
 

Tootekood MP12 
50 cm lai: Tootekood MP11 
60 cm lai: Tootekood MP12

Tootekood GP1 

laius=22 cm 
kõrgus=29 cm 
sügavus=5 cm 

Tootekood GP11 

40 x 60 cm 
Raamiga 

Tootekood LU1 

40 x 60 cm 
Lihvitud servaga  
Tootekood LU2 

50 x 60 cm 
Lihvitud servaga 
Tootekood LU4 

Kinnitus 
Tootekood WS1 

40 x 60 cm 
Tootekood LU5S 

50 x 60 cm 
Tootekood LU6S 

Tootekood U1B 
Tootekood U1S* 

(* märgitud tooted ettetellimisel)

põrandale paigutatav: Tootekood SZMS 
seinale kinnitatav: Tootekood SZMW 

vahetatav hari: Tootekood SZ11 

Tootekood TO1 

laius=10 cm 
kõrgus=14 cm 
sügavus=2 cm 

Tootekood TO11 

Plastist pissuaari sõel 
Tootekood URINAL1 

Rohelised 
Tootekood KZ13 

Punased 
Tootekood KZ14 
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Käte hooldus- ja puhastusained 
Kätekreem 
- pehmendab, toidab ja kaitseb nahka 
- meeldiva lõhnaga 
- dermatoloogiliselt testitud 
- 0,5 l pakendis dosaatoriga 
- 0,5 l ja 1 l pudelid 
- pakendis 5 pudelit 
- koostis: silikoon, glütseriin, vitamiin E, provitamiin B5, tsitrusviljade õli 
 
ManuClean kätepesuvahend 
- eemaldab tugeva mustuse, lakid, värvi jäägid, tõrva 
- nahasõbralik 
- dermatoloogiliselt testitud 
- loodud värvijatele, lakkijatele, teetööde tegijatele 
- sisaldab lahusteid 
 
 
 
ManuGuard nahakaitsekreem 
- kaitseb nahka igasuguse mustuse eest, nt. õlid, värvid, rasvad ja lihvimise tolm 
- tekitab nahale nähtamatu kaitsekihi ehk bioloogilise kinda 
- ei ummista nahapoore ega takista naha hingamist 
- kaitseb nahka mitme tunni vältel 
- kerge maha pesta seebi ja veega 
- dermatoloogiliselt testitud 
– maht 150 ml 

MERIDA MECHANIC kätepesuvahend tugeva mustuse eemaldamiseks 
- eemaldab tugeva mustuse, määrdeained ja õlid jne. 
- sisaldab lanoliini ja tsitrusviljade õli, mis pehmendab käenahka 
- dermatoloogiliselt testitud 
- pasta ei ummista kanalisatsiooni 
- keskkonnaohutud biolagunevad komponendid 
- pakendid: 500ml, 5 l 
– PA32 karbis 12 tk. 
 
Dosaator – hoidik 5L kanistritele 
- seebi dosaator 5 L kanistritele, paigaldatav otse kanistrile  
- seinale kinnitatav kinnitusraam 5L kanistrile 
- lukustatav roostevabast terasest 5L kanistri hoidja  
 
 
 
 
HANDWASCHPASTE Pasta väga mustade käte pesemiseks 
Klassikaline kätepesupasta tugeva mustuse eemaldamiseks nagu määrded, õline mustus, raskeid 
elemente sisaldav mustus. Tõestanud oma headust juba aastakümneid. Puhastab tõhusalt kõik 
poorid olles samal ajal õrn naha vastu.  Sisaldab aktiivselt nahka kaitsvaid komponente ja madalat 
pH taset. 
– ei ummista kanalisatsiooni 
– meeldiv lõhn 
– pakend: 500 ml, 10 l 
 
MERIDA CLEANER Niisked puhastuslapid käte, tööriistade ja seadmete puhastamiseks  
- kiireks, põhjalikuks puhastamiseks ilma veeta  
- kasutamiseks töökodades, tehastes, transpordi- ja ehitusvaldkonnas 
– eemaldab tõhusalt määrdeained, õlid, peitsid, liimid, rasvad, vahad, vahtpolüuretaani, silikooni, emulsioonvärvid, trükivärvid, 
kivisöetolmu ning teised raskesti eemaldatavad ained  
- samal ajal sisaldab nahka kaitsvaid elemente 
- salvrätiku mõõtmed 26x27cm 
– pakend: 35 tk., 100 tk. 
 
Dosaator niiskete puhastuslappide jaoks 
- ette nähtud vahetatavate kottidele  
- korpus valge, aken sinine 
- vastupidavast ABS plastikust 
- lukustatav 
 
 
 
 
MERIDA CLEANER Niisked puhastuslapid käte, tööriistade ja seadmete puhastamiseks 
– kiireks, põhjalikuks puhastamiseks ilma veeta 
– eemaldab tõhusalt määrdeained, õlid, peitsid, liimid, rasvad, vahad, vahtpolüuretaani, silikooni, emulsioonvärvid, trükivärvid, 
kivisöetolmu ning teised raskesti eemaldatavad ained 
– ettenähtud kasutamiseks hoidjaga DW001 
– pakendis 70 tk 

 

Tootekood KR11 

0,5 l: Tootekood HMX38 
1 l: Tootekood KR11 

Tootekood HMX38 

Tootekood MANUGARD 

500 ml pakend: Tootekood PA32 
5 l kann: Tootekood PA33 

dosaator: Tootekood PA1 
kanistriraam: Tootekood PA2 

kanistrihoidja: Tootekood GSM005 laius = 20 cm 
kõrgus = 34 cm 

sügavus = 12 cm 

500 ml pakend: Tootekood HPWPN500 
10 l pakend: Tootekood HPWPN10 

35 tk. karbis: Tootekood MS017 
100 tk. ämbris: Tootekood MS018 

Tootekood DW001 

Tootekood MS016 
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Tootekood: ??? 



 

Tööstuslikud paberid ja paberihoidjad 
 

 
Tööstuslik paber GREEN 
- ühekordne laineline majanduspaber 
- pakendis 2 rulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tööstuslik paber MERIDA PLUS 
- valge 
- kahekordne laineline tööstuslik paber 
- pakendis 2 rulli 
 
 
 
 
 
 
 
Tööstuslik paber WHITE 
- 100% tselluloos 
- kahekordne gofreeritud ja perforeeritud suure imavusega paber 
- pakis 2 tk 
 
 
 
 
 
 
 
Tööstuslik paber LUX 
- 100% tselluloos 
- kahekordne gofreeritud ja perforeeritud suure imavusega paber 
- ei pudene 
- pakis 2 tk 
 
 
 
 
 
 
Tööstuslik paber EKONOMIK 
- neljakordne 
- reljeefne, perforeeritud 
- sinine tööstuslik paber 
- imab kiiresti vee, õlid, rasvad ja määrdeained 
- pikkus 157 m, laius 29 cm 
- pakendis 2 rulli 
 
 
 
 
Tööstuslik paber TOP740 
- 100% tselluloos 
- kahekordne perforeeritud majapidamispaber 
- suure imamisvõimega, kiuvaba 
- ei pudene 
- pikkus 700 m, laius 26 cm 
- pakendis 1 rull 
 
 
 
 
Paberrulli hoidja, põrandale 
- valmistatud terastorudest 
– nuga paberrätiku lõikamiseks 
- tugev ja stabiilne konstruktsioon 
- saadaval kahes värvitoonis: valge ja sinine 
- sobib kõigile pakutud paberitele 
 
 
 
 
 
Paberrulli hoidja 
 
- seinahoidik tööstuslikule paberrullile 
- valmistatud terastorudest 
– nuga paberrätiku lõikamiseks 
- tugev ja stabiilne konstruktsioon 
- saadaval kahes värvitoonis: valge ja sinine 
- sobib kõigile pakutud paberitele 
 
 
 
 
 
 

Tootekood ST12 

diam. 28cm, 
laius 28cm, 

pikkus 400m 

Tootekood ST41 

diam. 26cm, 
laius 25cm, 

pikkus 300m 

Tootekood ST11.1 

diam. 29cm, 
laius 29cm, 

pikkus 410m 

laius = 23.5 cm 
diam. = 22.5 cm 
pikkus = 145 m 

Tootekood  ST16 
 

laius = 26 cm 
diam. = 27 cm 

pikkus = 232 m 
Tootekood  ST17 

 

Tootekood ST21 

Tootekood ST14.1 

Tootekood ST1N 

laius = 50 cm 
kõrgus = 85 cm 

sügavus = 60 cm 
 

Tootekood ST2N 

laius = 50 cm 
kõrgus = 35 cm 

sügavus = 60 cm 
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KORISTUSKÄRUD, MOPIHOIDJAD   
 
Koristuskäru 
- 2 plastmassist ämbrit (25L ja 6L) 
– mopipress 
- plastraam ise pöörduvate ratastega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koristuskäru 
- 2 plastmassist ämbrit, 20 l  
- mopipress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koristuskäru 
– nöörist moppidele 
- ämbri maht 25 l 
- plastikraam ise suunduvate ratastega 
- käepide alumiiniumist 
– soovitame kasutada moppi MO11 või MO12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koristuskäru-ämber 
– mopipressiga  
– ämbri maht 17 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mopiraamid 
- valmistatud löögikindlast tugevast plastikust 
 
 

 
  

Tootekood MO2P 

Tootekood MO3P 

Tootekood MO6 

Tootekood MO9 

mopihoidja 40x11cm. Tootekood ST022 
mopihoidja 50x13cm. Tootekood ST023 

desinfitseeriv mopihoidja 40x11cm. Tootekood ST024 
desinfitseeriv mopihoidja 50x13cm. Tootekood ST025 

alumiiniumivars mopihoidjale. Tootekood SK005 
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MOPID, VEEIMURID, ÜHEKORDSED KINDAD, KINDAHOIDJAD 
 

Puhastusmopp 
– valge, polüester 
– kaks mõõtu 
– vastupidav erinevatele pesuainetele, vastupidav hapetele   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puhastusmopp desinfitseerimiseks  
– valge, 65% puuvill, 35% polüester 
– kaks mõõtu 
vastupidav erinevatele pesuainetele, vastupidav hapetele   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puhastusmopid ja hoidjad  
– mopp desinfitseerimiseks, valge, 65% puuvill, 35% polüester, pikkus 1m 
– mopp kuivpuhastamiseks, sinine, polüester, pikkus 1m 
– vastupidav erinevate puhastusvahendite suhtes, vastupidav hapetele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikrokiudmopp 
 
– valge 
– pikkus 45 cm 
– sobib mopihoidjale ST024 
– suurepärased vee imavusomadused 
 
 
 
 
 
 
 
Paindemopi hoidja ja vars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paindemopp 
– kaks mõõtu 
– valge, polüester 
 
– mopihoidjale ST021 
 
 

  

mopp 40 cm 
mopihoidjale ST022: 

Tootekood MO13 

mopp50 cm 
mopihoidjale ST023: 

Tootekood MO14 

mopp 40 cm 
mopihoidjale ST024: 

Tootekood MO20 

mopp 50 cm 
mopihoidjale ST025: 

Tootekood MO21 

mopp desinfitseerimiseks 1m: Tootekood MO47 
mopp kuivpuhastamiseks 1m: Tootekood MO44 

mopihoidja 10x100: Tootekood TR40 

mopp 40 cm 
mopihoidjale ST024: 

Tootekood MO30 

Paindemopi hoidja: Tootekood ST021 
Alumiiniumvars paindemoppide hoidjale: Tootekood SK005 

350 g 
Tootekood MO11 

500 g 
Tootekood MO12 
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MOPID, VEEIMURID, ÜHEKORDSED KINDAD, KINDAHOIDJAD  
 
 
Hoidjad ja varred mikrokiudmopile PREMIUM  
– valmistatud alumiiniumist 
– reguleeritav varrepikkus alates 105 cm kuni 180 cm 
– hoidjad 40 cm ja 90 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikrokiudmopid PREMIUM 
– kolm värvi: punane, sinine ja kreemikas 
– pikkus 47 cm või 1 m 
– garanteeritud pesemiskordade arv 500 korda temperatuuril 95°C 
– hea vee imamisvõime 
– ei tilgu 
 
 
 
 
 
 
 
Kummiriba põrandalt vee korjamiseks 
– kaks mõõtu 45 cm ja 75 cm 
– valmistatud hõõrdumisekindlast kautšukist 
 
– vastupidav erinevatele pesuvahenditele, vastupidav hapetele  
 
 
 
 
 
 
 
 
Raam varrehoidjatele ja varrehoidjad 
– raam seinale kinnitatav 
– raamile mahub kuni 6 varrehoidjat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionaalne akende pesemiskomplekt   
Komplekti kuulub: 
 
 

 
 
  

90 cm mikrokiudmoppide hoidja: Tootekood ST009 
40 cm mikrokiudmoppide hoidja: Tootekood ST007 

teleskoopvars PREMIUM moppide hoidjale: Tootekood SK001 
teleskoopvars PREMIUM moppide hoidjale pihustamise 

võimalusega (varre maht 500 ml.): Tootekood SK004 

Mopp punane 47 cm: Tootekood MM001 
Mopp sinine 47 cm: Tootekood MM002 

Mopp punane 1m: Tootekood MM005 
Mopp kreem 47 cm: Tootekood MM012 

45 cm: 
Tootekood SS001 

75 cm: 
Tootekood SS002 

Alumiiniumist vars: 
Tootekood SK005 

raam varrehoidjale: Tootekood DX263 
varrehoidja 20-30 mm: Tootekood DX261 

varrehoidja 30- 40 mm: Tootekood DX262 

akende pesemismopp: Tootekood L001 
akende pesemismopi hoidja: Tootekood L002 

kummiriba hoidja: Tootekood L003 
hoidja mopi- ja kummiribaga: Tootekood L004 

kummiriba, tugev: Tootekood L005 
kummiriba, pehme: Tootekood L006 

aknapuhastustera puhastaja: Tootekood L007 
vahetatavad terad 10 tk/pk.: Tootekood L008 

teleskoopvars 2.5 m: Tootekood L009 
teleskoopvars 4.5 m: Tootekood L010 

kummiriba hoidja vahetatava nurgaga: Tootekood L011 
varre pikendaja vahetatava nurgaga: Tootekood L012 

ämber: Tootekood L013 
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PUHASTUSTARVIKUD 
 
Svammid ja lapid 
Professionaalseks kasutamiseks 
 
Svammid: 
– kaks mõõtu, 9.5x7 cm ja 15x9 cm 
– üks pool kare, suurema mustuse puhastamiseks 
– pakendis 3 tk. 
– kastis 30 pakendit 
Lapid: 
– kaks mõõtu, 39x40 cm, ja 51x68 cm 
– pakendis; väiksed 5 tk, suured 2 tk. 
– suur pakend = 30 väikest pakendit 
 
 
PREMIUM liist 
– tolmu pühkimiseks raskesti ligipääsetavates kohtades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universaalne mikrokiust lapp PREMIUM 
– professionaalseks kasutamiseks 
– ei aja kiude 
– mõõt: 37.5x37.5 cm 
 
– pakis 5 tk. 
 
 
 
 
 
 
 
Mikrokiust lapp PREMIUM klaasile 
– professionaalseks kasutamiseks 
– ei aja kiude 
– sinine 
– mõõt: 37.5x37.5 cm 
 
– pakis 5 tk. 
 
 
 
 
 
 
Ühekordsed kindad 
– L mõõt 
– kahte tüüpi: perforeeringuga ja ilma 
– pakis 100 tk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ühekordsete kinnaste hoidja 
– kinnastele (RK11) 
– metallist 
– lukustatav 
 
 

 
  

Väiksed svammid: Tootekood ZM3M 
Suured svammid: Tootekood ZM3D 

Väiksed lapid: Tootekood SU11 
Suured lapid: Tootekood SP11 

vorm: Tootekood SR001 
mikrokiust lapp liistule: Tootekood MS010 

sinine: Toode MS001 
punane: Toode MS002 
roheline: Toode MS003 

beež: Toode MS004 

Tootekood MS005 
 

perforeeringuga 
(kinda hoidjale PDR): 

Tootekood RK11 

ilma 
perforeeringuta: 

Tootekood RK12 

laius = 18 cm 
kõrgus = 14 cm 
sügavus = 5 cm 

Tootekood PDR 
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PROFESSIONAALSED PUHASTUSVAHENDID 
 
MERIDA STRIPET® – kontsentraat 
Tugev pesuaine 
Puhastab hästi tugevalt määrdunud (rasvased, õlised) polümeerpõrandad. Sobib põrandate 
pesemiseks enne polümeeriga katmist. Plekkide eemaldamiseks linoleumilt. Õliste põrandate 
pesemisel eemaldab õlilõhna. Vähe vahutav, võib kasutada puhastusseadmetes. Doseerimine: 1: 2 
– 1: 40 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 11 
 
 
 
 
 
 
MERIDA IMPET® – kontsentraat 
Puhastusvahend vana, sööbinud mustuse ja õliste põrandate pesemiseks. Koostises on aktiivsed 
ained, mis lahustavad hästi õli ja rasva.  Sobib mehaanikatsehhide põrandate pesemiseks. 
Soovitatav kasutada survepesurites. Mitte kasutada puit- ja PVC põrandatel, vaipadel.  
Doseerimine: 1:2 – 1:20 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 13 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA WOOD EFFECTIN® 
Puitpõrandate kaitsevahend ja läigestaja.  
Merida Wood-Effectin kaitseb ja lisab puitpõrandatele läike. Hea stabiilsuse ja vastupidavusega 
hõõrdumisele, ei libise. Soovitame parketile, laminaadile ja puittreppidele. Kaitsekihi säilitab Merida 
Panelin või Merida Uniwersalin. Enne töötlemist Merida Wood Effectiniga, tuleb töödeldavad pinnad 
hoolikalt puhastada mustusest ning lasta kuivada. Kanda peale pehme lapiga või mikrokiust mopiga. 
Mitte hõõruda! Töödeldava pinna temperatuur peab olema vähemalt +10ŗC. Kanda paralleelsete 
joontena, kattes kogu pinna. Peale kuivamist protseduuri korrata risti esimese suunaga.  
Kulu: al. 1 l vahendit kuni 70 m² pinnale 
Pakend: 1 l ja 10 l, kontsentraadi H = 9 
 
 
 
MERIDA LAVABIN® – kontsentraat 
Niiskuskindlate põrandate puhastus- ja hooldusvahend. Peseb tõhusalt mustuse ning annab 
põrandale läike. Sobib polümeeriga kaetud põrandate hoolduseks, värskendab ning taastab 
polümeeriga kaetud põrandad. 
Doseerimine: 1:200 - 1:400 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 8,5 
 
 
 
 
 
 
MERIDA MARBLIN® – kontsentraat 
Vähe vahutav pesuvahend erinevatele kivipõrandatele. Pärast pesemist omandavad pinnad läike. 
Suurema efektiivsuse saavutamiseks soovitame põrandad poleerida, seda eriti kivi-, klinker- ja 
marmorpõrandatele.  
Doseerimine: 1: 100 – 1: 200 
Pakend: 1 l un 10 l 
Kontsentraadi pH = 10,5 
 
 
 
 
 
 
MERIDA PANELIN® – kontsentraat 
Põrandapesuvahend. Laminaatpõrandatele. 
Puhastab tõhusalt pestava pinna ning loob kaitsekihi. Sobiv nii matt kui läigestatud pindadele. 
Meeldiva lõhnaga.  
Doseerimine: 1: 20 – 1:70 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 8 
 
Tootekood MK 300 

 
  

Tootekood M 150 
Tootekood MK 150

Tootekood M 244 
Tootekood MK 244

Tootekood M 340 Tootekood MK 340

Tootekood M 350 
Tootekood MK 350

Tootekood M 225 
Tootekood MK 225

Tootekood M 300 
Tootekood MK 300
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PROFESSIONAALSED PUHASTUSVAHENDID 
 

MERIDA SUPER SANITIN® – kontsentraat 
Rooste ja lubjakivi eemaldaja 
Eemaldab efektiivselt sööbinud mustuse, rooste, ladestunud soolad, katlakivi, uriini ning 
neutraliseerib nende tekitatud lõhnad. Desinfitseerib. Tugev kontsentratsioon võib kahjustada 
emaili.  
Doseerimine: 1: 10 – 1: 40 
Pakend: 1 l un 10 l 
Kontsentraadi pH = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA UNIWERSALIN® – kontsentraat 
Puhastusvahend kõikidele niiskuskindlatele pindadele. Kontsentreeritud puhastusvahend, 
meeldiva lõhnaga. Kasutusala: põrandad, mööbel, kahhelkivi. Puhastab tõhusalt portselan- ja 
klaaspinnad.  
Doseerimine: kuni 1: 400 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA LUXIN® – kontsentraat 
Universaalne puhastusvahend tugevatele pindadele. Eemaldab tõhusalt mustuse. Soovitame 
kasutada põrandate, uste ja akende puhastamiseks.  
Pestud pind jääb säravaks ning on meeldiva lõhnaga.  
Doseerimine: 1: 70 – 1: 200 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA VITRINEX® – kontsentraat 
Klaasipuhastusvahend 
Sobib peeglite, akende, vitriinide ja muude klaaspindade puhastamiseks. Puhastatud pinnad ei jää 
plekilised.  
Doseerimine: 1: 20 – 1: 100 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 10,5 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA FURNIX® – kontsentraat 
Mööblipuhastusvahend. 
Ette nähtud igat tüüpi mööbli puhastamiseks, nii matt kui lakitud pindadele. Puhastatud pinnale 
jääb meeldiv lõhn.  
Doseerimine: 1: 150 – 1: 250 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 7 
 
 
 
 
 
 
 
MERIDA ANTYSTATIN® – kontsentraat 
Antistaatilise toimega puhastusvahend. Sobib erinevatele pindadele, eriti bürootehnika 
puhastamiseks (koopiamasinad, faksid, arvutid jt.). Sobilik autode esipaneelide ja busside kõvade 
istmete  puhastamiseks. Puhastab efektiivselt tubakasuitsust tekkinud mustuse.  
 
Doseerimine: 1: 50 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 9 
 

 
 
  

 

 

Tootekood M 120 

Tootekood MK 120

Tootekood M 250 
Tootekood MK 250

Tootekood M 240 
Tootekood MK 240

Tootekood M 175 

Tootekood MK 175

Tootekood M 245 

Tootekood MK 245

Tootekood M 171 

Tootekood MK 171

152 

153 

154 

155 

156 

157 

25



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAALSED PUHASTUSVAHENDID 
 

MERIDA FATEX® – kontsentraat 
Rasvaste pindade puhastusvahend 
Populaarne puhastusvahend laia kasutusalaga. Puhastab efektiivselt rasvased ja õlised pinnad. 
Vahendiga võib pesta ning puhastada rasvased köögipinnad, tööriided, väga mustad kardinad, 
erinevad vaheseinad, autode veermiku osad, värvitud aknaraamid ja seinad. Efektiivselt peseb 
autotente, telke.  
Doseerimine: 1: 20 – 1: 200 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 13 
 
 
 
 
 
MERIDA GRILLIN® – kontsentraat 
Tugevatoimeline puhastusvahend 
Sobib määrdunud, kõrbenud ja rasvastele pindadele (nt. küpsetusahjud, grillid jne.) Ei kahjusta 
emailitud pinda.  
Doseerimine: 1: 3 – 1: 20 
Pakend: 1 l un 10 l 
Kontsentraat pH = 14 
 
 
 
 
 
MERIDA TAPEX® – kontsentraat 
Vaipade puhastamiseks ekstraheerimise meetodil.  
Puhastab naturaalseid ja sünteetilisi materjale. Neutraliseerib mikroobe ja likvideerib ebameeldiva 
lõhna. Ei sisalda valgendamislisandeid. Kulu keskmiselt määrdunud vaibale, 0.5 l kontsentraati 10 l 
vee kohta (50 m2). 
Doseerimine: 1: 20 – 1: 40 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 7,5 – 8 
 
 
 
 
 
 
MERIDA TAPIS® – kontsentraat 
Vahutav vaipade puhastusvahend 
Sobib vaipade ja naturaalsest ning sünteetilisest materjalist tapeetide puhastamiseks.  
Moodustab tugeva vahu, mis välistab pinna läbiimbumise. Ei sisalda valgendavaid ained. Sobib nii 
käsitsi kui ka puhastusseadmega kasutamiseks. Likvideerib ebameeldivad lõhnad.  
Doseerimine: 1: 5 – 1: 10 
Pakend: 1 l ja 10 l 
Kontsentraadi pH = 6,5 
 
 
 
 
 
MERIDA ANTISMEL® 
Puhastusvahend ebameeldivate lõhnade likvideerimiseks.  
Kasutatakse ühiskasutatavates ruumides: tervisekeskused, hotellid, restoranid, spordikompleksid, 
saunad, ujulad, riietusruumid, puhastusseadmed, prügikonteinerid, farmid jne.  
Likvideerib kõrbenud lõhna. Puhastab efektiivselt rasvadest, õlidest ja erinevatest naftasaadustest.  
Doseerimine: 1:10 – 1:100, puhastusseadmetes 1:100000 (10 ml 1m³ vee kohta) 
Pakend 5 l 
Kontsentraat pH = 7 
 
 
 
 
 
MERIDA DESINFECTIN® – kontsentraat 
Desinfitseerimis-puhastusvahend. 
Sobib kõikidele niiskuskindlatele pindadele, pesemiseks ja desinfitseerimiseks, põrandatele, 
laudadele, kahhelkivile, puit-, metall-, plastik- ja kangaspindadele, tervise- ja haridusasutustes, 
toiduainetööstuse seadmetele, munade desinfitseerimiseks.  
Testitud Pseudomonas aeruginosale NCTC 6749, Eschericha coli NTC 8196, Proteus vulgaris 
NCTC 4635, Staphylococcus aureus NCTC 4163. Fungitsiidseente vastu. Lõhnatu töölahus. Ei 
kahjusta töödeldavaid pindu, ei tekita korrosiooni, sobib ka lakitud pindadele.  
Doseerimine: 2.5% (1:40) 15 min., 1.0% (1:100) 30 min. 
 
Töölahuse kehtivusaeg 30 päeva. Pakend: 1 l ja 10 l, kontsentraadi pH = 6,5 – 7 

 
 
 
 
 

Tootekood MK 242

Tootekood M 242 

Tootekood M 243 
Tootekood MK 243

Tootekood M 260 

Tootekood MK 260

Tootekood M 262 

Tootekood MK 262

Tootekood MK 550 

Tootekood M 420 

Tootekood MK 420
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PROFESSIONAALSED PUHASTUSVAHENDID, PIHUSTID JA DOSAATORID 
 
LUX ANTIBACTERIAL 
Bakteritsiidse toimega nõudepesuvahend. 
Doseerimine: 2ml  5 l vee kohta. 
Pakend: 500ml, 5 l 
 
 
 
 
 
 
 
Pihustid ja dosaatorid  
Pihustid on varustatud mõõteskaalaga koguse mõõtmiseks ning 2 kuni 50%  lahuse  valmistamiseks. Pihusti BT2, B+SC töötab 
mõlemas suunas. Pihusti BT3 vahustab. 
Dosaatorpumpa PM1 saab kasutada kanistrile. 
- 1 vajutus 30 ml. 
Dosaator MD1 keeratav 1 l pudelile 
- mõõteskaala 5 – 20ml. 
 
 
 
 
 
Käte kiirdesinfitseerimisvahendi dosaator MERIDA TOP 
– desinfitseerimisvahend pihustamiseks 
– ettenähtud vahetatavatele pakenditele mahuga 1000 ml 
– kasutada ainult desinfitseerimisvahendiga ETAPROBEN 
– korpus - valge, kontrollaken - punane 
 
– valmistatud löögikindlast ABS plastist 
– lukustatav 
 

         Tootekood: DS1TC 
 
ETAPROBEN 
Glütseriini lisandiga piirituse baasil valmistatud vahend laia fungitsiidse, tuberkulitsiidse ja bakteritsiidse toimega, kasutusvalmis, 
kiireks naha ja käte desinfitseerimiseks. Hävitab Gram (+) ja Gram (-) bakterid, viirused. 
Pakend: 1000 ml 
 
Kasutamiseks DS1TC dosaatoritesse 
 
 
 

          Tootekood: EP13 
 
Käte kiirdesinfitseerimise salvrätikute hoidja  
– sobib vahetuskottidele (MS019) 
– korpus – valge, kontrollaken- punane  
– valmistatud löögikindlast ABS plastikust  
– lukustatav 
 
 
 
 

         Tootekood: DW002 
 
 
MERIDA DESMED 
– niisutatud salvrätikud käte ja pindade puhastamiseks ning desinfitseerimiseks 
– kasutatavad kõikjal, kus on vajalik kiire puhastamine ja desinfitseerimine 
– sobib kasutamiseks DW002 dosaatoris 
– Pakendis 200 tk./ kiles 
 
 
 

         Tootekood: MS019 
 
 
MERIDA DESMED 
– niisutatud salvrätikud käte ja pindade puhastamiseks ning desinfitseerimiseks 
– kasutatavad kõikjal, kus on vajalik kiire puhastamine ja desinfitseerimine 
– Pakendis 200 tk./karbis 

 
 
 
 
         Tootekood: MS020 

 
 
 

500 ml pakend: Tootekood PL11 
5 l kanister: Tootekood PL12 

0.5 l pudel pihustiga: Tootekood B+SC 
1 l pudel pihustiga: Tootekood BT2 

1 l pudel pihustiga – vahu tekitaja: Tootekood BT3 
pump 10 l kanistrile: Tootekood PM1 

dosaator: Tootekood MD1 

laius = 11.5 cm 
kõrgus = 25 cm 

sügavus = 11.5 cm 
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PROFESSIONAALSED PUHASTUSVAHENDID 
 

ProCura Sept 
Desinfitseerimisvahend piirituse baasil  
ProCura Sept on piirituse baasil toodetud kiiretoimeline vahend käte ja naha desinfitseerimiseks. Sobib hügieeniliseks ja kirurgiliseks 
käte desinfitseerimiseks, naha desinfitseerimiseks enne süstimist ning kirurgilisi operatsioone. Samuti sobib kasutamiseks 
toiduainetööstuses, juuksuri-ja kosmeetikasalongides. Fungitsiid, bakteritsiidne, kaasa arvatud tuberkuloos, deaktiveerib viirused, toimib 
HIV/B hepatiidi vastu. On lisatud Saksa Hügieeni ja Mikrobioloogia liidu nimekirja. 
Käte desinfitseerimine: umbes 3-5 ml lahjendamata vahendit masseerida kätele vähemalt 30 sekundi jooksul ning lasta toimida. 
Instrumentide desinfitseerimisel kasta või pihustada esemetele, ekspositsioon 30 sekundit. 
Pakend: 250 ml ja 1 l, pH 2% lahuses = 7 

 
 
PROCURA SPRAY 
Kiiretoimeline pindade desinfitseerimisvahend  
ProCura Spray on piirituse baasil toodetud kiiretoimeline vahend pindade desinfitseerimiseks. Sobib veetundlike  pindade ja seadmete 
desinfitseerimiseks.  
Mõeldud kasutamiseks meditsiiniasutustes, toiduainetööstuses, juuksuri- ja kosmeetikasalongides, õppeasutustes. Saksa Hügieeni ja 
Mikrobioloogia liidu (DGHM) nimekirjas. Fungitsiid, bakteritsiid, hävitab viirused, kiiresti kuivav, katab hästi pinda.  
 
Pinnad ja esemed töödelda lahjendamata proCura Sprayga, pihustades 30 cm kauguselt, kattes täielikult pinna või eseme.  
Kasutamine: 
Kontsentraat: 5 minutit, Hepatiit B/HIV: 1 minut 
Pakend: 1 l ja 5 l, pH = 5,7 
 
ACRY-CLEAN kontsentraat 
Desinfitseeriv puhastusvahend pindadele. Kohandatud solaariumitele. Toimeaeg 30 sekundit. Eriti sobib kasutamiseks solaariumites, 
fitness- ja spordikeskuste seadmetele ja pinkidele. 
Acry-Clean toimib toimespektriga gram-positiivsete ja gram-negatiivsete mikroorganismide vastu. Kiireks desinfitseerimiseks 
kasutatakse Acry-Clean´i lahjendamata kujul. Lahjendamisel järgida vastavat toimeperioodi nõuetekohaseks desinfitseerimiseks. Kui 
pind on väga määrdunud, siis puhastage seda eelnevalt neutraalse puhastusvahendiga. 
Doseerimine: Toimeaeg (vastavalt DGHM/VAH kriteeriumidele) 
kontsentraat - 30 sekundit, 10% - 5 minutit 
100 g sisaldab: 0,75 g Bis (3-aminopropil) dodetsiklamiini 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH = 8 
 
 
BC SEPT- kontsentraat 
Pindade desinfitseerimisvahend 
 
BC SEPT on aldehüüdivaba pindade desinfitseerimisvahend laia mikrobiotsiidilise toimespektriga. BC SEPT on fungitsiidid, 
virutsiidid, bakteritsiidid ja HIV viiruse vastu võitleja. Mikrobioloogiliselt reostatud pind: (DVG) kokkupuude 20 ŗC juures 1% 30 
min., 10 ŗC juures 1%. Mikrobioloogiliselt saastamata pind: (DVG) toime 20 ŗC juures 1% 30 min., 10 ŗC juures 1%. 
Mikrobioloogilisest saastunud pind: (DVG) toime 20 ŗC juures 1% 30 min., 10 ŗC juures 1.5 % 
 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH = 9 – 10 
 
 
FETTLOSER BIO- kontsentraat 
Tundlike pindade rasvalagundaja  
Fettloser Bio on spetsiaalne puhastusvahend toitlustusettevõtete köökides, toiduainetööstuses, gastronoomiaettevõtetes, 
pagaritööstuses jne. Eemaldab rasvase ja õlise mustuse masinate ja seadmete pindadelt. Sobilik kasutamiseks õrnadel 
pindadel, näiteks alumiinium- või värvitud puitpindadel. Ei kahjusta plastmassi ja värvitud pindu. Eemaldab tubakasuitsu 
sadestusi aknaraamidelt. Ei vähenda rasvafiltrite toime efektiivsust kontsentratsiooni < 5% juures. 
Lahjendada enne kasutamist veega. Pärast puhastamist loputada puhta veega. Üldpuhastus: 150-200 ml 8 liitri vee (ämbri) 
kohta.  
Regulaarne puhastamine: 50-100 ml 8 liitri vee (ämbri) kohta. 
 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH = 10 
 
CONCENTRYL ACTIVFOAM 
Väga leeliseline vahuaine rasva kõrvaldamiseks ja konvektsioonahjude puhastamiseks 
Concentryl ActiveFoam on väga leeliseline puhastusvahend toitlustusettevõtete köökidele, gastronoomiaettevõtetele ja 
toiduainetööstusele.  
Eemaldab kiiresti ja põhjalikult kogu rasva, õli ja kuivanud mustuse küpsetusahjudelt, küpsetuspannidelt, grillidelt, 
konvektsioonahjudelt, valamutelt, keraamilistelt plaatidelt, töölaudadelt.  Tänu tihedale vahule, sobib eriti hästi vertikaalsete 
pindade puhastamiseks.  
Tundlikele pindadele: lahjendada veega vahekorras 1:20 – 1:50. 
Pakend: 1 l pihustiga, kasutusvalmis, pH = 14 
 
 
CONCENTRYL - kontsentraat 
Väga leeliseline aine kõrbenud rasva eemaldamiseks ja konvektsioonahjude puhastamiseks 
Concentryl on väga leeliseline puhastusaine toitlustusettevõtete köökidele, gastronoomiaettevõtetele ja toiduainetööstusele. 
Eemaldab kiiresti ja põhjalikult rasva, õli ja kuivanud mustuse küpsetusahjudelt, küpsetuspannidelt, grillidelt, 
konvektsioonahjudelt, valamutelt, keraamilistelt plaatidelt, töölaudadelt.   
Doseerimine üldpuhastuseks: lahjendada vahekorras 1:20 – 1:50 
Värske rasvane mustus (küpsetusahjud): lahjendada vahekorras 1:10 
 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH = 14 
 
 
ALLESREINIGER CITRO – kontsentraat 
Tugevatoimeline, värske lõhnaga puhastusvahend 
 
Intensiivne puhastusvahend kõikidele veekindlatele pindadele. Kõrvaldab rasvase, õlise, kõrbenud mustuse ja annab sära. 
Ideaalselt kasutatav gastronoomiaettevõtetes, hoonete puhastamiseks, toitlustusettevõtete köökides ja toiduainetööstuses. 
Eemaldab rasvase mustuse keraamilistelt plaatidelt köögis.  
Doseerimine tavapuhastuseks: 60-100 ml 8 l vee kohta 
Põhjalik puhastamine: 150-200 ml 8 l vee kohta 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH  = 12 
 

 
 
 

250 ml pihustipudel: Tootekood CURA250 
1 l pudel: Tootekood CURA1 

1l pudel: Tootekood SPRAY1 
5l kanister: Tootekood SPRAY5 

pihusti 1l pudelile: Tootekood PISTOLE2 

Tootekood ACRY1 

Tootekood 1200 

Tootekood FET1 

Tootekood 102 

Tootekood 104 

Tootekood AR1C 
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PROFESSIONAALSED PUHASTUSVAHENDID 
 

SCHEUERMILCH – kontsentraat 
Abrasiivne puhastuspiim 
 
See vahend puhastab pinda kriimustamata. Peened mikrokristallid puhastavad optimaalselt igat tüüpi pinda. Sobib köögipindade, 
roostevabast terasest pindade ja valamute, katelde, sanitaartehnika elementide ning plastikdetailide puhastamiseks. Aktiivsed 
puhastusained eemaldavad tõhusalt rasva ja kõrbenud toidu, säästes nahka. 
 
Pakend: 1 l, pH 2% vedelikuna = 9 
 
URINEX – kontsentraat 
Uriini ja katlakivi lagundaja  
 
Pissuaaride ja tualettpottide, samuti muu keraamilise sanitaartehnika puhastuseks. Urinex eemaldab uriini ja katlakivi sadestuse, 
samuti rooste keraamilistelt pindadelt. Sobib kiireks, regulaarseks ja üldpuhastuseks. 
Doseerimine: 1:20 
Pakend: 1 l 
Kontsentraadi pH = 0 – 1 
 
 
ENTKALKER – kontsentraat  
 
Kontsentreeritud katlakivieemaldaja toitlustusettevõtete köökidele, gastronoomiaettevõtetele ja toiduainetööstusele. Eemaldab 
efektiivselt katlakivi vee keetmisseadmetest, kohvimasinatest, pesumasinatest, boileritest, kodumasinatest, roostevabast terasest 
seadmetest, plaatidelt jne. Järgida materjalide happekindlust!  
Korrosiooni inhibiitor. 
Doseerimine: 1:10 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH = 0 – 1 
 
 
ROHRREINIGER PULBER 
Kõrge kontsentratsiooniga kanalisatsiooni puhastusvahend 
Igat tüüpi ummistunud heitveetorude, valamu- ja  vannide torustike puhastamiseks ning külmunud torude sulatamiseks.  
 
Torustiku ummistuste puhul tühjendada vesi valamust või vannist. Valada ½ - 1 korgitäit vahendit veeäravoolu avasse.  
Hoiatus:  Pritsmeoht! Hoida pool tundi, seejärel loputada. Vajadusel protsessi korrata.  
Pakend: 1 kg. 
pH 1 % lahus - 14 
 
 
SCHEUERPULVER 
Abrasiivne puhastuspulber 
See vahend puhastab pinda, seda mitte kahjustades. Väikesed mikrokristallid puhastavad optimaalselt igat tüüpi pinda.  
Sobilik köögi pindade, roostevabast terasest pindade ning valamute, pottide, sanitaartehnika elementide ja plastmassi 
puhastamiseks.  
Aktiivsed puhastusained eemaldavad tõhusalt rasva ning kõrbenud toidujäägid, sealjuures säästes nahka.  
Doseerimine: väike kogus pulbrit valada puhastuslapile või puhastatavale pinnale.   
Pärast puhastamist loputada puhta veega.  
Pakend: 1 kg, pH 2% lahus – 9 
 
 
WC SANITARREINIGER ROT 
Tualettide ja sanitaartehnika puhastusvahend 
Desinfitseeriv puhastusvahend igat tüüpi sanitaartehnikale. Ökonoomne. Puhastab ilma lisatöötlemiseta ning jätab meeldiva lõhna.  
Eemaldab lubja- ja veeplekid ning seebijäägid armatuurilt, duššinurga seintelt, klaasilt, keraamikalt, akrüülilt ja plaatidelt.  
Sobiv kõikidele veekindlatele pindadele.  
Doseerimine: 1:20 
Pakend: 1 l ja 10 l, kontsentraadi pH = 1 – 2 
 
 
 
WC SEPT – kontsentraat 
WC-SEPT on kombineeritud sanitaarkontsentraat välikäimlatele, sisaldab ebameeldivat lõhna hävitavaid aineid. Likvideerib 
katlakivi ning teised jäägid wc-s ning plastpindadel.  
Väga efektiivne ka kõrgetel temperatuuridel. WC-SEPT on kombineeritud toode nii reservuaaridele kui ka loputuskastidele.  
Doseerimine: 50-70 ml lahjendada 1 liitris vees ja valada loputuskasti. See kogus on mõeldud 10 liitrisele loputuskastile.  
 
Pakend: 1 l ja 10 l, kontsentraadi pH = 8 
 
 
 
NEUTRALREINIGER - kontsentraat 
Universaalpuhastusvahend värske aroomiga ja kaitsva toimega nahale.  
See toode eemaldab professionaalselt rasva ka väga määrdunud pindadelt. Taimsed koostisained takistavad naha kuivamist ja 
tagavad optimaalse naha kaitse.  
Doseerimine: Üldpuhastus; 40-60 ml 8 l vee kohta 
Sügavpuhastus; 80-100 ml 8 l vee kohta 
Pakend: 1 l ja 10 l, kontsentraadi pH = 7 
 
 
 
TURBO MYSTRAL -kontsentraat 
Intensiivne puhastusvahend plastmassi, roostevaba terase, leelisekindlatele metallidele (autod ja seadmed) jne. Sobib veokite 
furgoonide, plastmööbli, vagunelamute, telkide ja aiamööbli puhastamiseks. Eemaldab rasvase, õlise ja kuivanud mustuse. 
Ideaalne vahend kasutamiseks hoonete puhastamisel ja tööstuses. Kasutatav survepesurites ning pesemisseadmetes.  
Doseerimine: Tavapuhastus: 1:200 , Sügavpuhastus: 1:5 
Pakend: 1 l ja 10 l, kontsentraadi pH = 14 

 
  

Tootekood SM1 

Tootekood 305 

Tootekood 216 

Tootekood 134 

Tootekood 142 

1l: Tootekood WC1R 
10l : Tootekood WC10R 

1l: Tootekood  WCSEPT1 
10l : Tootekood  WCSEPT10 

1l: Tootekood  NR1 
10l : Tootekood NR10 

1 l: Tootekood 1101 
10 l: Tootekood 1110 
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PROFESSIONAALSED PUHASTUSVAHENDID 
 

NEUTRALWASCHREME 
Neutraalne puhastuskreem 
Eilfix-Seife võib kasutada kõikidel veekindlatel pindadel. Eriline pindaktiivsete ainete koostis tagab hea puhastava ja rasva eemaldava 
efekti igasuguse mustuse puhastamisel. Kõrgest kontsentratsioonist tulenevalt ökonoomne. Nahasõbralik, kuna sisaldab naturaalsed 
ained, mis takistavad naha kuivamist. Praktiliselt kahjutu keskkonnale, kuna sisaldab biolagunevaid pindaktiivseid aineid. Meie 
soovitame doseerimist järgnevalt:  
1. Nõudepesemine; 1 teelusikas 5 liitri vee kohta; 2. Tavapuhastamine: 1-2 supilusikat 8 liitri vee kohta (ämber); 3. Põrandapesu: 1 
supilusikas 8 l vee kohta; 4. Tugeva mustuse eemaldamiseks: lahjendamata kanda puhastuslapile väike kogus Eilfix-Seife ja töödelda 
määrdunud pinda; 5. Tekstiilmaterjalide hooldus: särkide kraed või plekid määrida vähese Eilfix-Seife kogusega ja jätta paariks tunniks 
seisma. Seejärel pesta pesumasinas; 6. Pesumasinas (kuni 60°C): 2 supilusikat. 
Pakend: 1000 ml., pH = 8-9 
 
DUFTSPRAY 
Desodoreeriv lõhnaõli sageli kasutatavates tualettides, näit., toitlustusettevõtete tualettides.  Juba paari sekundi jooksul 
likvideerib toode ebameeldiva lõhna tualetis.  
Pikatoimeline kontsentraat.  
Lõhnaõli lisatakse kord kahe päeva jooksul pärast puhastamist (toitlustusettevõtete tualettides kord päevas) tualettpotti ning 
pissuaari.  
Pakend: 1 l pudel pihustiga, valmis kasutamiseks. 
 
pH = 8,6 
 
 
BACY SAN 
Antibakteriaalne, ebameeldiva lõhna hävitamise vahend  
Bacy-San on sobiv kõikidele veekindlatele pindadele toitlustusettevõtete köökides, toiduainetööstustes, vanadekodudes, 
spordiasutustes ja sanitaarruumides. Likvideerib ebameeldiva lõhna ja on väga ökonoomne. Omab antibakteriaalset toimet 
mikroorganismide, bakterite ja viiruste vastu. 
Bacy-San on pihustatav ja seda võib ökonoomselt pihustada lahustamata kujul erinevatele pindadele. Toodet võib lisada 
vähestes kogustes puhastusvahenditele või pesumasinasse (näiteks tööriiete pesemiseks). 
Pakend: 1 l pihustiga pudelis, valmis kasutamiseks 
pH = 8 
 
 
TOILETTENOL 
WC õli 
Desinfitseeriv, desodoreeriv lõhnaõli sageli kasutatavates tualettides, näit., toitlustusettevõtete tualettides. Juba paari sekundi 
jooksul likvideerib toode ebameeldiva lõhna tualetis.  
Pikatoimeline kontsentraat 
Hoolitsetud tualettidele toitlustusettevõtetes 
Saadaval 2 erinevat lõhna  
WC õli pihustada kord kahe päeva jooksul pärast puhastamist (toitlustusettevõtte tualettides kord päevas) tualettpotti ning 
pissuaari. 
Pakend: 1 l, pH = 8,6 
 
DUFTOL CITRONE – WUNDER 
Desodoreeriv lõhnaõli sageli kasutatavates tualettides, näit. toitlustusettevõtete tualettides. Juba paari sekundi jooksul 
likvideerib toode ebameeldiva lõhna tualetis.  
Pikatoimeline kontsentraat. 
WC lõhnaõli pihustada kord kahe päeva jooksul pärast puhastamist (toitlustusettevõtete tualettides kord päevas) tualettpotti 
ning pissuaari. 
Lõhnaõli takistab setete tekkimist ning hävitab ebameeldiva lõhna. 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH = 8.6 
 
 
 
ORANGENOEL – kontsentraat 
Kontsentreeritud universaalne puhastusvahend 
Tänu oma kõrgele efektiivsusele on Eilfix Orangenöl universaalne puhastusvahend, mis sobib suurepäraselt kõikide 
veekindlate pindade sügavpuhastamiseks nii köögis kui ka vannitoas. Eemaldab nätsu-, tindi- ja pastakaplekid riietelt, 
pehmelt mööblilt ja pehmetelt põrandakatetelt. Eilfix Orangenöl on universaalne vahend, mis eemaldab putukad, tõrva ning 
paljud teised plekid autodelt ja haagistelt.  
Doseerimine: pihustada 2 korda 5 l vee kohta (igapäevaseks pesemiseks) 
Pakend: 500 ml pihustiga pudelis. 
 
 
 
KRISTALL KLAR 
Klaasipuhastusvahend 
Klaaspindade, näiteks akende, peeglite, plaatide puhastamiseks. Puhastab laitmatult õli-, rasva- ja suitsuplekid, ei jäta triipe 
ning annab pindadele läike 
Kasutatakse lahjendamata kujul. Pihustiga või pulverisaatoriga pudel võimaldab kasutada vahendit väga säästlikult. 
Pihustada 1-2 doosi esemele või kuivale lapile ja läigestada.  
Pakend: 1 liitrised pudelid, valmis kasutamiseks 
pH 2 % vedelikus – 10 
 
 
 
FELGENREINIGER - kontsentraat 
Vedel kontsentraat 
 
Intensiivne puhastusvahend autode alumiinium- ja metallvelgedele. Neutraalse lõhnaga ja väga efektiivne. Pärast lühikest 
kontakti saavutatakse maksimaalne võimalik toime. Eemaldab maanteemustuse, piduritolmu, roostejäljed. Pihustage vahend 
kuivadele autovelgedele. Laske toimida umbes 1 minut ja peske põhjalikult voolava veega või kõrgsurve pesuriga. 
 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH = 0 – 1 
 

  

Tootekood  021 

1 l õunalõhnaga: Tootekood 3004 
1 l aprikoosilõhnaga: Tootekood 3003 

Tootekood BASAN 1/P 

1 l pakend roos: Tootekood 300 
1 l pakend orhidee: Tootekood 301

Tootekood 009

Tootekood  NAR500

Tootekood  208

Tootekood  FELG1
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PROFESSIONAALSED PUHASTUSVAHENDID 
 
SPULAN 
Nõudepesuvahend värske lõhnaga  
Universaalne nõudepesuvahend käsipesuks, värske lõhnaga ja nahka kaitsev. See toode lahustab professionaalselt rasva isegi 
siis,  kui nõud on väga määrdunud. Spetsiaalsed taimse päritoluga ained takistavad naha kuivamist ja tagavad optimaalse naha 
kaitse. 
Doseerimine: 2 ml 5 l vee kohta 
 
Pakend: 1 l ja 5 l, pH = 8 – 9 
 
 
 
PROFI-TABS 
Profi-Tabs tablette võib kasutada kõikides nõudepesumasinates. Tõhus kahefaasiline nõudepesu kontsentraat tablettide kujul, 
peseb ja loputab. See toode on väga ökonoomne ja kõrge puhastusefektiivsusega. Üheks pesutsükliks kulub üks tablett.  
 
Pakend: 60 tk, pH 2% lahuses 10,5 
 
 
 
 
ZEMENTEX – kontsentraat 
Tsemendi ja lubjatolmu kihi eemaldamisvahend 
Kontsentraat lahustada vees sõltuvalt mustuse astmest või puistata pulber lihtsalt pinnale. Pärast kasutamist loputage veega. Ei 
sobi armatuurile!  
Enne kasutamist tundlikel pindadel teha katse vahendiga ning kasutada ainult lahjendatud kujul. 
 
Pakend: 1 kg, pH 2% lahuses 1 
 
 
 
THEKENGLANZ KUPFER 
Vedel intensiivne puhastusvahend vasele ja muudele metallidele  
Vahend vase, melhiori, kroomi, roostevaba terase ja alumiiniumi puhastamiseks. Puhastab, hooldab ja konserveerib üheaegselt. 
Määrdunud vase pinnad saavad taas puhtad ja kaitstud korduva vaserooste tekke eest. 
Vahend ei vaja lahjendamist. Kanda niiske lapi või niiske käsnaga töödeldavale pinnale. Pärast töötlemist pesta pinnad puhta 
veega. 
 
Pakend 150 ml ja 1 l, pH 2 % lahuses 9 
 
 
ELFIX2000 
Metalli pesukreem 
Eilfix 2000 – see tähendab: äärmiselt lihtne roostevabast terasest valamu ja paljude muude metall-, klaas- ja plastmassesemete 
puhastamine ja hooldus. Eilfix 2000 puhastab kergesti vase, melhiori ja hõbeda tooted ning takistab uuesti katlakivi teket. Puudub 
vajadus töömahukaks küürimiseks! Väga määrdunud vannid, plaadid, aknad, kroomitud autoosad, tuhmunud värv.  
Niiskele käsnale kanda väike kogus Eilfix 2000 ja töödelda pind ringikujuliste liigutustega, seejärel loputada puhta veega ning 
läigestada. 
Pakend: 150 ml ja 500 ml, pH 2 % lahuses 10 
 
PV CLEAN - kontsentraat 
Plastiku puhastusvahend 
PV Clean on mõeldud anooditud, põletusmeetodil värvitud või kaetud alumiiniumi puhastamiseks. Sobib ka plastik-või 
akrüülpindadele. Vahend eemaldab püsiva mustuse ja konserveerib töödeldud pinnad. Plastid on sügavalt puhastatud, pinda 
kahjustamata. Mineraalse materjali poleerimisel eemaldavad peenosakesed ka vana mustuse. PV Clean isoleerib ning vähendab 
staatilist elektrit, tänu spetsiaalsele antistaatilisele komponendile. PV Clean kantakse pinnale puhta lapiga ja lahjendamata kujul. 
Puhastage ning läigestage pind, et see oleks puhas, kuiv ja läikiv. 
Pakend: 500 ml, kontsentraadi pH = 9 
  
 
KALTREINIGER 
K.R.76 sobib ideaalselt suurpuhastuseks, mis eemaldab kiiresti ja põhjalikult õli ning rasva igat tüüpi mootoritelt, masinatelt, tehaste 
ja töökodade põrandatelt. K.R.76 võib kasutada ka detailide pesemisseadmetes ning sobib rullide puhastamiseks. Toimib 
intensiivselt ja tõhusalt. Lahjendatud mustuse võib jäägitult pesta voolava vee või kõrgsurve pesuriga.  
K.R.76 pihustada määrdunud esemetele ja pindadele. Vajadusel võib kanda pinnale pintsli või harjaga (näiteks masinate või 
mootorite osadele). 
 
 
 
 
GLASKERAMIKREINIGER 
Spetsiaalne puhastusvahend klaaskeraamilistele pindadele.  
Puhastab põhjalikult pinda kriimustamata. Eemaldab kergesti rasvase ja põlenud mustuse ning annab uue sära. Sobib kõikidele 
klaaskeraamilistele pindadele.  
Paar tilka kanda niiske lapile või käsnale ning puhastada pinda ringikujuliste liigutustega. Seejärel eemaldage jäägid niiske lapiga ja 
pühkige kuiva lapiga. 
Pakend: 250 ml, pH = 9 
 
 
 
SAMTY 
Värske lõhnaga pesupehmendaja  
Tänu spetsiaalsele aktiivainete kombinatsioonile on toode sõbralik tundliku kiu, villa ja peenpesu suhtes. Pesu muutub töötlemisel 
pehmeks ja meeldivaks.  
Doseerimine: 
Käsipesu: 20 ml / 5 l vee kohta. 
Pesumasinas: 30-50 ml / 4-5 kg kuiva pesu kohta. 
Pakend: 4 l, kontsentraadi pH = 8-9 

  

1 l pudel: Tootekood  SP1

Tootekood  TAB60

Tootekood  145/1

150 ml: Tootekood 241 
1 l: Tootekood 245 

150 ml pakend: Tootekood  230 
500 ml pakend: Tootekood  231 

Tootekood  950 

Pakend: 5 l, pH = 13.8 
Tootekood  KR76/5 

Tootekood  CERAN250 
 

Tootekood  037 
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PROFESSIONAALSED PESUVAHENDID • PROFESSIONAALSED TOLMUIMEJAD 
 

WÄSCHESTEIFE 
Pesutärklis sisaldab looduslikku tärklist, muudab pesu nahale meeldivaks ning on värske aroomiga. Kasutamiseks käsipesul ja 
pesumasinates. Annab pesule vormi ja elastsuse, lihtsustab triikimist.  Pesu säilib kauem puhtana.  
Käsitsi pestes: 20 ml umbes 3 l külma vee kohta, lisada väänatud pesu ning töödelda hoolikalt käsitsi.  
Pesumasinas: 10-20 ml 1 kg kuiva pesu kohta lisada viimasele pesutsüklile, lasta toimida 5 minutit 
 
Pakend: 1 l, kontsentraadi pH = 4,5 
 
 
 
 
 
 
BC-MAT Premium 
Fosfaadivaba universaalne pesupulber  
 
Väga ökonoomne pesuvahend. Peseb tõhusalt, säästes kangaid. Eemaldab kiiresti ja ohutult isegi väga püsiva mustuse nagu 
kakao, tee, punase veini jne. Sobib värvilise, valge, siidi ja sünteetilise pesu pesemiseks. Pesumasina pulber Premium on 
mõeldud professionaalsetele kasutajatele nagu pesumajad, haiglad, hooldekodud, gastronoomiaettevõtted. 
 
Pakend: 10 kg, pH 2% lahuses 9 
 
 
 
 
 
 
MERIDA DEX 
– professionaalne kuivpuhastuse tolmuimeja 
– komplektis lisatarvikud 
– vaikne režiim (alla 60db) 
– korpus vastupidavast plastikust 
– mugavalt asetatav treppidele 
 
Tehniline iseloomustus: 
võimsus  –  1100 W 
mootorite arv –  1 
imemisvõimsus  –  2650 mm H2O 
imemistootlikkus  –  200 m³/h 
müratase –  <60 dB 
ohutusklass –  II 
anuma maht  –  8 l 
mass  –  8 kg 
 
 
 
MERIDA MISTRAL 
- professionaalne kuiv- ja märgpuhastuse tolmuimeja  
- komplektis lisatarvikud 
- varustatud niisutamise/väljatõmbamise süsteemiga 
 
Tehniline iseloomustus: 
võimsus  –  1200 W 
mootorite arv  –   1 
imemisvõimsus –  2200 mm H2O 
imemistootlikkus –  170 m³/h 
müratase  –  <60 dB 
ohutusklass –  II 
anuma maht –  27 l 
anuma maht  – 6.2 l 
mass –  14 kg 
 
 
 
 
Filtrid tolmuimejatele 
 
 
 
 
 
 
 

Tootekood  041 

Tootekood  BCMAT10 

Tootekood  SV163 
Filter 10 l 

Tootekood  SV100 
Filter 19 l 

Tootekood  SV165 
Filter HEPA 
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Elison Eesti OÜ 
E-post: info@elison.ee      
www.elison.ee 
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