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Препарати за почистване на таблетки 

 Солукапс Продукти Описание 

Цена за 
доза с 
ДДС 

Цена за кутия 
без ДДС 

Цена 
лв. 
с 

ДДС 

Multi 
Purpose 
Cleaner  
   

Почиства, обезмаслява и придава блясък на 
почистваните повърхности. Изсъхва без 
следи. Свеж цитрусов аромат. 
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета 
Всяка доза / пакетче се разтваря в бутилка 
700 – 750 мл. вода 
  1.788  29.80 35.76 

Window 
Cleaner  
  

Почиства, обезмаслява и придава блясък на 
Почистваните стъклените повърхности. 
Изсъхва без следи. 
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета 
Всяка доза / пакетче се разтваря в бутилка 
700 – 750 мл. вода 
 
 1.992 33.20 39.84

Bathroom 
Cleaner  
  

 
Почиства и придава блясък на всички 
повърхности в санитарните помещения. / 
тоалетни, бани, душ кабини,  
хромирани смесители и др. / Предотвратява 
натрупването на варовик по повърхностите. 
Придава приятен аромат  
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета 
Всяка доза / пакетче се разтваря в бутилка 
700 – 750 мл. вода   
 1.77 29.50 35.40

Food Safe 
Degreaser  
    

Детергент за почистване и обезмасляване на 
кухненско оборудване и повърхности. 
Подходящ при почистване на кухненски 
роботи, машини за рязане и белене. Фууд 
сейф обезмаслител се препоръчва за 
употреба в отрасли участващи в 
подготовката на месо и месни продукти, 
варени храни, млечни продукти и др.  
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета 
Всяка доза / пакетче се разтваря в бутилка 
700 – 750 мл. вода  
 1.98 33.00 39.60
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Food Safe 
Sanitiser  
    

Детергент за почистване на кухненско 
оборудване и повърхности. Подходящ при 
почистване на кухненски роботи, машини за 
рязане и белене. Фууд сейф Sanitiser се 
препоръчва за употреба в отрасли участващи  
в подготовката на месо и месни продукти, 
варени храни, млечни продукти и др. 
Съгласно EN 1276.  
Опаковка 1 кутия – 20 пакетчета  
Всяка доза / пакетче се разтваря в бутилка 
700 – 750 мл. вода 
 2.10 35 42

 
Грижа за пода 

 Солудоз Продукти Описание 

Цена за 
доза с 
ДДС 

Цена за 
кутия 
без ДДС 

Цена 
лв. 
с 

ДДС 

BIB 125  
   

Предварително дозиран и ароматизиращ  
детергент, за почистване на всички видове  
подове и миещи повърхности.  
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета  
1 доза се разрежда в 10 л. вода 
  0.5749  47.89 57.49 

Neutral 
Cleaner 
  

 
Предварително дозиран и ароматизиращ  
детергент, за почистване на деликатни повърхности 
и подове. Приятен лавандулов аромат  
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета  
1 доза се разрежда в 10 л. вода 
 
 
 0.7038 58.65 70.38

Degreaser 
  

Предварително дозиран обезмасляващ  
детергент, за почистване на всички видове  
подове и миещи повърхности.Особено подходящ за 
повърхности от неръждаема стомана и санитария, 
които влизат в контакт с храни и мазнини. / печки, 
грилове, абсорбатори /  
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета  
1 доза се разрежда в 10 л. вода 
 0.7180 59.83 71.80

BIB 
Floral 
   

Предварително дозиран и ароматизиращ  
детергент, за почистване на всички видове  
подове и миещи повърхности.  
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета  
1 доза се разрежда в 10 л. вода 
  0.5749 47.89 57.49
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Omnipak  
   

Ултра мощен предварително дозиран почистващ 
препарат за общо почистване и обезмасляване на 
подове в силно натоварени зони. Предимно за 
използване на подопочистващи машини.  
Опаковка 1 кутия – 100 пакетчета  
1 доза се разрежда в 10 л. вода 
 0.7108 59.23 71.08

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


