
KATALOG PRODUKTŮ

a čistota se na Vás usmívá ...



Výrobcem je MADEL S.p.A., která je největší rodinnou fi rmou 
ve svém oboru v Itálii. Moderní továrna vyrábí ucelenou řadu 
produktů pro úklid domova i profesionální úklid a přípravky 
osobní hygieny se zvláštním ohledem na ochranu životního 
prostředí. Veškeré výrobky respektují AISE parametry ekologicky 
šetrné výroby. Celý sortiment zboží je vyráběn na moderních, 
plně automatizovaných linkách za neustálé přísné laboratorní 
kontroly. Zboží MADEL je charakteristické především vysokou 
kvalitou ale i příznivou cenou. Tyto i další skutečnosti umožnily 
MADEL S.p.A. získat na své výrobky certifi kát ISO 9001. 

Výrobky MADEL si tak díky svým schopnostem nejen v ČR 
našly loajální zákazníky z řad drogérií a smíšených obchodů, 
úklidových fi rem, nemocnic, hotelů a restaurací i mnoha běžných 
domácností. Konečný zákazník může zboží MADEL nakoupit 
také ve vzorkových prodejnách či na našem internetovém 
obchodě na adrese www.madel.cz.

Od roku 1993, kdy započala vlastní distribuce zboží MADEL v ČR, 
dodržuje společnost MADEL CZ, spol. s r.o. veškerá bezpečnostní 
a ekologická nařízení, jako je např. vlastnictví bezpečnostních 
listů k výrobkům plně v souladu s evropskou legislativou (REACH) 
či zapojení do systému sdruženého plnění EKO-KOM, který 
zajišťuje zpětný odběr a využití odpadu z obalů.

V současné době je dominantní řadou produktů MADEL 
linie PULIRAPID speciálně vyvinutá za účelem efektivního 
odstraňování nejrůznějších druhů nečistot na rozličných 
typech povrchů. V oblasti praní je unikátní novinkou jedinečná 
řada pracích gelů a aviváží DEOX obsahujících patentovaný 
Odorzero-Complex®, který vytváří ochrannou vrstvu na vláknech 
a tím aktivně zabraňuje vytvoření zápachu na oděvu. Další 
inovaci představuje hypoalergenní řada ekologických pracích 
a čisticích prostředků WINNI‘S vyráběných výhradně z látek 
rostlinného původu a vhodných i pro velmi citlivou pokožku.

Společnost MADEL CZ, spol. s r.o. je výhradním distributorem vysoce kvalitních italských 
drogistických a kosmetických výrobků MADEL pro Českou republiku.

KVALITA = VÝZKUM + VÝVOJ + INOVACE

REGISTRAZIONE DAL MINISTERO DELLA SANITÁ                                                                                                               
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

ol. s r.o. je výhradním distributorem vy
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009 PULIRAPID 500 ml
011 PULIRAPID 750 ml
018 PULIRAPID ACETO 500 ml
019 PULIRAPID ACETO 750 ml

014 PULIRAPID
SPLENDI
500 ml

013 PULIRAPID
EXTRA
500 ml

050 PULIRAPID
SGRASSO TUTTO
500 ml

017 PULIRAPID
DOCCIA
500 ml

027 PULIRAPID
DISINFETTANTE
500 ml

Čistí do vysokého lesku a odstraňuje 
vápenaté usazeniny, stopy mýdla a rzi 
v kuchyni,  koupelně a na velkých površích. 
Použijte na nerezové dřezy a vodovodní baterie, 
keramická umyvadla, vany a bidety, podlahy, 
dlaždičky, keramiku, příbory, sklenice, jídelní soupravy 
apod. Oplachuje se. Upozornění: Dráždí oči a kůži.
Výrobky 018 a 019 obsahují navíc přírodní ocet, který 
pomáhá odstraňovat rez a vodní kámen a zabezpečí, 
že se čištěné povrchy budou opět zářivě třpytit.

Leští, rozzáří a dlouhodobě 
chrání nerez. Zabraňuje vytváření 
vápenatých usazenin. Produkt je určen 
na pravidelnou péči o nerezové povrchy, 
které při opakovaném užití zůstávají déle 
čisté, a usnadňuje odstraňování špíny. Je 
ideální na čistění kuchyňských pracovních 
ploch, nerezového nádobí, vodovodních 
baterií, umyvadel, stěn trub na pečení 
apod. Nastříkejte produkt na čištěný 
povrch, třete vlhkou houbou a vyleštěte do 
vysokého lesku.

Efektivně odstraňuje 
vodní kámen, špínu a rez. 
Určeno na nerez, sklo, plast, 
keramiku, mosaz a měď. Ideální 
na čistění vodovodních baterií, 
umyvadel, dřezů z nerezu, 
keramických van, sprchových 
koutů skleněných i plastových, 
sporáků, porcelánu i keramiky. 
Oplachuje se. Upozornění: 
Dráždí oči a kůži.

Odmašťuje, čistí do 
hloubky a leští povrchy 
v kuchyni, koupelně 
i dílnách a skladech. 
Můžete s ním odstranit 
i mastnotu na látkách, 
které poté vyperete běžným 
způsobem. Použijte na trouby, 
fi ltry, podlahy aj. Oplachuje se.

Přípravek na čištění sprchového boxu. 
Umožňuje bez námahy udržovat sprchu čistou. 
Zabraňuje vytváření vápenatých a mýdlových 
usazenin a plísní při pravidelném každodenním 
užití, neboť přilne ke stěně, zajistí rychlé stečení 
vody a zanechá povrch suchý.
Nastříkejte na všechny mokré povrchy (stěny 
sprchového boxu, kachličky, nerez apod.) 
a neoplachujte.

Přípravek proti bakteriím a plísním, který 
čistí a dezinfi kuje všechny omyvatelné 
povrchy koupelny, kuchyně, dveře, vnitřky 
ledniček, pracovní kuchyňské plochy, 
kuchyňské kráječe, nože atd. 
Užití: Desinfekce: Nastříkejte produkt na žádaný 
povrch a nechte působit cca 15 minut. Každodenní 
mytí: Nastříkejte produkt na povrch a třete suchým 
hadrem. Produkt nesmí přijít do přímého či 
nepřímého kontaktu s potravinami.
Registrace v ČR: REG-33.7.1-21.9.07/31515
Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně! 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obale a připojené 
informace o přípravku.
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043 PULIRAPID 
VETRI 
500 ml

032 PULIRAPID CASA AGRUMI 
s vůní citrusového ovoce
034 PULIRAPID CASA MUSCHIO BIANCO 
s vůní bílého muškátu
035 PULIRAPID CASA COLONIA
s vůní kolínské
1500 ml

611 PULIRAPID 
ANTICALCARE TABS 
LAVATRICE
16 tablet

081 PULIRAPID
WC GEL
750 ml

036 PULIRAPID 
LEGNO
1000 ml

Čisticí prostředek s alkoholem, 
který dokonale vyčistí 
všechny povrchy bez námahy 
a nezanechá čmouhy. Je vhodný 
na čištění skleněných předmětů, 
zrcadel a křišťálu a veškerých 
omyvatelných povrchů (dveře, 
nábytek, kachličky, lustry atd.). 
Čištěný povrch vydrží déle čistý. 
Po nanesení vyleštěte suchým hadrem 
krouživým pohybem zcela do sucha.

Tekutý čistič se čpavkem a alkoholem s hygienizujícím účinkem. 
Tento nový čisticí prostředek je ideální pro dokonalou hygienu všech domácích 
omyvatelných povrchů (podlahy z mramoru, žuly, keramické dlažby, linolea, obkladačky, 
lakovaný nábytek, laminát, nerez, okna a zrcadla, pracovní kuchyňské plochy, sporáky, 
omyvatelné plochy v koupelnách a na toaletách, koberce a potahové látky). 
Čistí, odmašťuje a zanechává příjemnou a přetrvávající vůni. Není třeba oplachovat. 
Díky obsaženému čpavku a alkoholu čištěné povrchy rychle osychají a zůstávají bez čmouh. 

Prostředek proti vodnímu 
kameni pro všechny typy praček 
a všechny druhy prádla. 
Ušetří energii i prací prostředek 
a prodlouží životnost pračky i prádla. 
Upozornění: Dráždí oči a kůži.

Čisticí a hygienizující gelový prostředek 
na WC s vůní mandlí, který odstraní 
i nejodolnější vápenaté usazeniny 
a bakterie, a to i pod okrajem záchodové mísy. 
Působí i pod vodní hladinou. Zanechá záchodovou 
mísu zářivě čistou a příjemně vonící. 
Upozornění: Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací 
orgány. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou 12% - 
ES: 231-595-7. ŽÍRAVÝ!

Čistí, leští a ochraňuje veškeré 
dřevěné povrchy (podlahy, 
stoly, pracovní plochy apod.) 
díky specifi ckému složení s obsahem 
mýdla rostlinného původu. Odstraňuje 
skvrny, zachovává přírodní půvab 
dřevěných povrchů a zanechává je 
zářivě čisté a příjemně provoněné díky 
silicím z cedrového a santalového 
dřeva. Není třeba oplachovat. 
Nepoužívejte nezředěný přípravek. 
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 KVALITA PRO ČISTOTU VAŠEHO DOMOVA



164 DEOX LANA
1000 ml
Tekutý prací prostředek pro vlnu, 
hedvábí a jemné prádlo. Obsahuje 
patentovaný Odorzero-Complex®, který 
vytváří ochrannou vrstvu na vláknech a tím 
aktivně brání tvorbě zápachu potu na oděvu.

170 DEOX LIQUIDO LAVATRICE 2500 ml – vůně svěží čistoty
171 DEOX LIQUIDO LAVATRICE  BLU 2500 ml – vůně svítání

172 DEOX LIQUIDO LAVATRICE NERO 2500 ml – na tmavé a černé prádlo
Tekutý prací prostředek na bílé a barevné prádlo. Obsahuje patentovaný 

Odorzero-Complex®, který vytváří ochrannou vrstvu na vláknech a tím aktivně brání 
tvorbě zápachu potu na oděvu.

234 DEOX LAVATRICE
18 dávek
Sypký prací prostředek na bílé a barevné 
prádlo s přídavkem enzymů a aviváže pro 
praní při teplotách od 30 do 60 °C. Obsahuje 
patentovaný Odorzero-Complex®, který vytváří 
ochrannou vrstvu na vláknech a tím aktivně brání 
tvorbě zápachu potu na oděvu.
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ROZDÍL, KTERÝ VIDÍTE I CÍTÍTE

261 DEOX ADDITIVO 
ANTIODORE
750 ml
Přísada k pracím prostředkům 
s antibakteriálním hygienizujícím 
efektem, která zvyšuje účinnost 
pracího prostředku a umožňuje 
tak použít šetrnější dávkování. 
Obsahuje patentovaný Odorzero-
Complex®, který vytváří ochrannou 
vrstvu na vláknech a tím aktivně brání 
tvorbě zápachu potu na oděvu. 

168 DEOX SPORT
750 ml
Tekutý prací prostředek 
na sportovní oděvy, obuv, 
punčochy, ponožky. Obsahuje 
patentovaný Odorzero-Complex®, 
který vytváří ochrannou vrstvu na 
vláknech a tím aktivně brání tvorbě 
zápachu potu na oděvu. Účinkuje i na 
velmi silný zápach, jindy přetrvávající 
po běžném vyprání i několik praní, 
např. na oděvech profesionálních 
sportovců či pracovních oděvech.

209 a 222 DEOX DEOAMMORBIDENTE ROSE SELVATICHE
s vůní divokých růží

220 a 223 DEOX DEOAMMORBIDENTE ALOE VERA
s vůní aloe vera

221 a 224 DEOX DEOAMMORBIDENTE EMOZIONI FIORITE
s květinovou vůní
2000 ml a 3000 ml

Koncentrovaná aviváž. Obsahuje patentovaný Odorzero-Complex®, 
který vytváří ochrannou vrstvu na vláknech

a tím aktivně brání tvorbě zápachu potu na oděvu.

650 DEOX ODOR ZERO
500 ml
Obsažený patentovaný Odorzero-Complex® 
odstraňuje zápachy z textilií, které jsou 
způsobeny vařením, cigaretovým kouřem 
či domácími zvířaty, a současně zabraňuje 
vytváření zápachu potu na Vašem oděvu. Zápach 
nepřekrývá, ale absorbuje. Nastříkejte na látku ze 
vzdálenosti cca 20 cm a nechte ji oschnout.
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016 WINNI´S 
DOCCIA
500 ml

037 WINNI´S 
BAGNO 
500 ml

038 WINNI´S 
SGRASSATORE
500 ml

039 WINNI´S 
MULTIUSO
500 ml

322 WINNI´S 
PAVIMENTI 
1000 ml

290 WINNI´S 
PIATTI LIME
500 ml

291 WINNI´S 
PIATTI ALOE VERA
500 ml

Winni‘s Doccia = čistá 
sprcha bez námahy. 
Zabraňuje vytváření vápenatých 
a mýdlových usazenin při 
pravidelném, každodenním užití, 
neboť přilne ke stěně a zajistí 
rychlé stečení vody. Pravidelné 
užívání pomáhá snižovat 
výskyt alergií. Přípravek je plně 
biodegradabilní. Obal je snadno 
recyklovatelný.

Čisticí prostředek se svěží 
vůní pro každodenní úklid 
v koupelně. Vhodný obzvláště 
na umyvadla, vany, dřezy, kachličky, 
vodovodní kohoutky a povrchy 
z přírodního kamene. Není třeba 
oplachovat! Díky svému složení 
rostlinného původu nevyvolává  
alergické reakce. Přípravek 
neobsahuje barviva ani fosfor 
a je plně biologicky rozložitelný. 
Obal je snadno recyklovatelný.

Univerzální odmašťovací 
prostředek na všechny 
omyvatelné povrchy. Vhodný 
zvláště na trouby, grily, digestoře, 
hrnce apod. a před praním 
na skvrny na látkách od tuku 
a maziv. Díky svému složení 
rostlinného původu nevyvolává 
alergické reakce. Přípravek je 
plně biodegradabilní. Obal je 
snadno recyklovatelný.

Univerzální čisticí 
prostředek na všechny 
omyvatelné povrchy. 
Vhodný obzvláště na sklo, 
zrcadla, křišťál, dveře, nábytek, 
dlaždice, lustry, pracovní plochy 
apod. Není třeba oplachovat! 
Díky svému složení rostlinného 
původů nevyvolává alergické 
reakce. Přípravek je plně 
biodegradabilní. Obal je 
snadno recyklovatelný.

Ekologický čisticí přípravek 
na podlahy a všechny 
omyvatelné povrchy. 
Dokonale vyčistí, hygienizuje 
a příjemně provoní čištěné 
povrchy. Díky svému složení 
rostlinného původů nevyvolává 
alergické reakce. Neobsahuje 
nikl ani fosfor. Přípravek je plně 
biodegradabilní. Obal je snadno 
recyklovatelný.

Hypoalergenní koncentrovaný 
mycí prostředek na nádobí 
s vůní limetky a jabloňových 
květů. Účinně umyje a zbaví 
mastnoty Vaše nádobí a přitom je 
citlivý na Vaši pokožku díky svému 
specifi ckému složení rostlinného 
původu. Přípravek neobsahuje 
fosfor. Je plně biodegradabilní. 
Obal je snadno recyklovatelný.

Hypoalergenní koncentrovaný 
mycí prostředek na nádobí 
s vůní aloe.Účinně umyje a zbaví 
mastnoty Vaše nádobí a přitom je 
citlivý na Vaši pokožku díky svému 
specifi ckému složení rostlinného 
původu. Přípravek neobsahuje fosfor. 
Je plně biodegradabilní. Obal je 
snadno recyklovatelný. 
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EKOLOGICKÝ ÚKLID I PRANÍ ZA ROZUMNOU CENU

185 WINNI’S 
LAVATRICE
3000 ml

ECONATURA

Hypoalergenní tekutý prací 
prostředek s mýdlem rostlinného 
původu s vůní levandule 
určený na všechny typy prádla. 
Neobsahuje fosfáty ani barviva. Je 
plně biodegradabilní. Obal je snadno 
recyklovatelný.

165 WINNI’S 
LANA
750 ml

Hypoalergenní tekutý 
prací prostředek s vůní 
růže určený na vlnu, 
hedvábí a jemné prádlo. 
Vhodný pro praní v pračce 
i ruční praní. Neobsahuje 
fosfáty ani barviva. Je plně 
biodegradabilní. Obal je 
snadno recyklovatelný.

227 WINNI’S
AMMORBIDENTE
750 ml

Hypoalergenní 
koncentrovaná aviváž 
s květinovou vůní. Vhodná pro 
praní v pračce i ruční praní. Užitná 
hodnota jako u 3 l běžné aviváže! 
Usnadňuje žehlení. Neobsahuje 
barviva ani konzervační látky. 
Je plně biodegradabilní. Obal je 
snadno recyklovatelný. 

570 WINNI’S SAPONE 
MARSIGLIA
250 g

304 WINNI´S 
SALE
1kg

310 WINNI´S 
BRILLANTANTE 
250 ml

Plně biodegradabilní mýdlo 
rostlinného původu pro osobní 
hygienu i ruční praní. Díky vysokému 
obsahu mastných kyselin rostlinného 
původu je obzvláště vhodné i pro 
nejcitlivější pokožku. Po užití zanechá Vaši 
pokožku jemnou a příjemně provoněnou. 
Je rovněž doporučené pro praní v ruce, 
drhnutím odstraníte i odolnou špínu. 
Obsahuje silice z meduňky. Neobsahuje 
deriváty živočišného původu.

Čistá mořská sůl do myčky 
nádobí. Vhodná pro všechny 
typy myček. Pravidelné používání 
změkčuje vodu a zabraňuje vytváření 
vodního kamene v myčce i na nádobí. 
Winni’s Sale Vám tak pomáhá  šetřit 
energii i čisticí prostředek, prodlužuje 
životnost myčky a současně zajistí 
třpytivý lesk Vašeho nádobí. Přípravek 
je plně biodegradabilní. Obal je 
snadno recyklovatelný.

Ekologický přípravek na 
oplachování nádobí s přísadou 
octu pro všechny typy myček. 
Zajistí rychlé usušení a třpytivý lesk 
nádobí beze čmouh a zaschlých 
kapek. Díky svému složení rostlinného 
původu nevyvolává alergické reakce. 
Přípravek je plně biodegradabilní 
a neobsahuje fosfor, barviva ani 
konzervační látky. Obal je snadno 
recyklovatelný. 
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275 NEFLEK - SMACCHIO TUTTO
500 ml

273 NEFLEK - SMACCHIO TUTTO
600 g

272 SMACCHIO TUTTO ALBOTEX
1 kg

274 NEFLEK - SMACCHIO TUTTO SPRAY 
150 ml

Díky přítomnosti enzymů NEFLEK před praním 
snadno odstraňuje všechny skvrny. Je vhodný 
na bílé i barevné prádlo. Účinně odstraňuje skvrny 
od inkoustu, piva, vína, čokolády, kávy, šťávy, ovoce, 
trávy, rtěnky, řasenky a očních stínů, krve, hlenů apod. 
Upozornění: Dráždí oči.

NEFLEK před praním snadno odstraní veškeré 
skvrny na bílém i barevném prádle. Působí již 
od 30°C (teplota vody max. 50°C). U barevných látek 
ověřte odolnost barev použitím přípravku na malém 
skrytém místě. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, kůži, 
kovové (např. knofl íky) a dřevěné povrchy. Upozornění: 
Nebezpečí vážného poškození očí. Zdraví škodlivý při 
požití. Oxidující. Dotek s hořlavým materiálem může 
způsobit požár.

Je určen k bělení bílých látek a k odstraňování 
všech typů skvrn z odolných bílých i barevných 
látek z bavlny, lnu a syntetických vláken. Účinkuje 
již při nízké teplotě. Zanechává prádlo dokonale čisté 
a příjemně provoněné. Upozornění: Dráždivý. Nebezpečí 
vážného poškození očí. Zdraví škodlivý při požití.

NEFLEK SPRAY snadno odstraní veškeré skvrny na bílém 
i barevném prádle. ZASUCHA! Už nemusíte chodit do čistírny! 
Z 5 až 10 cm nastříkejte na skvrnu a čekejte, dokud se na ní neobjeví 
bílý suchý prášek. Pak důkladně vykartáčujte, abyste zcela odstranili 
skvrnu i zbytky přípravku. V případě potřeby umyjte čištěné místo vodou, 
případně opakujte celý postup. U barevných látek ověřte odolnost barev 
použitím přípravku na malém skrytém místě. Nepoužívejte na kůži a 
nepromokavé látky. Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Vdechování 
par může způsobit ospalost a závratě.

ODSTRANÍ I ZDÁNLIVĚ NEODSTRANITELNÉ SKVRNY
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262 DISINFEKTO BUCATO
1000 ml

560 DISINFEKTO SAPONE
500 ml

565 DISINFEKTO GEL MANI
100 ml

Doplněk k pracímu přípravku 
s hygienizujícím účinkem, který pomáhá 
odstraňovat bakterie a choroboplodné 
zárodky. Vhodný na všechny typy prádla 
(bílé i barevné), do pračky i na ruční praní. 
Účinný již od 30°C. Neobsahuje fosfáty. 
Upozornění: Dráždí oči.

Krémové mýdlo s antibakteriálním 
účinkem. Díky svému pH vyváženému složení 
je vhodné pro všechny typy kůže. Po užití 
zanechá Vaši pokožku jemnou a příjemně 
provoněnou. Dermatologicky testováno.

Gel s antimikrobiálními látkami pro 
dokonalou hygienu Vašich rukou. 
Díky specifi ckému složení gelu je možné jej užívat 
bez vody či ubrousků. Účinkuje do 15 vteřin! 
Použití: Malé množství gelu roztírejte rovnoměrně 
po rukou, dokud samy neoschnou.

023 DISINFEKTO
1000 ml

026 DISINFEKTO SPRAY
500 ml

Tekutý dezinfekční a čisticí prostředek 
s vůní proti bakteriím a plísním. Je určen 
pro dezinfekci a čištění omyvatelných ploch 
a předmětů: podlah, kachliček, dveří, sanitárních 
zařízení, vnitřků ledniček, kuchyňských 
pracovních ploch, kráječů, nožů ad. Produkt 
nesmí přijít do kontaktu s potravinami a je 
určen pouze pro zevní užití. Oplachuje se.

Tekutý dezinfekční a čisticí prostředek s vůní 
proti bakteriím a plísním. DISINFEKTO je určeno 
pro dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch 
a předmětů: podlah, kachliček, dveří, sanitárních 
zařízení, vnitřků ledniček, kuchyňských pracovních 
ploch, kráječů, nožů atd. Produkt nesmí přijít do 
kontaktu s potravinami a je určen pouze pro zevní 
užití. Oplachuje se.

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obale a připojené informace o přípravku.

DEZINFEKCE PRO VÁS I VÁŠ DOMOV
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PRO ČISTÝ DOMOV  

106 MADEL CANDEGGINA PROFUMATA 
(s parfémem)
105 MADEL CANDEGGINA
2500 ml
Tekutý bělící a dezinfekční prostředek proti bakteriím, 
plísním a virům. Určen pro plošnou dezinfekci a ruční strojové čištění 
a bělení prádla v domácnosti, komunální oblasti a ve zdravotnictví. 
Použijte na podlahy, sanitární zařízení, hračky, nádobí, prádlo apod. 
Neředěný přípravek nepoužívejte na kovy. Při bělení pozor na barvy. 
Určeno pouze na bavlnu, len a odolné látky. Upozornění: Uvolňuje 
toxický plyn (chlór) při styku s kyselinami. Vysoce toxický pro vodní 
organismy. Dráždí oči a kůži.
Registrace v ČR: REG-3371-16.06.03/16797
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obale a připojené informace o přípravku.

045 SGRASSA E BRILLA COMPLETO 
750 ml
046 SGRASSA E BRILLA RICARICA 
750 ml – náhradní náplň
Univerzální odmašťovací a čisticí prostředek. 
Odmašťuje a čistí kuchyňské trouby, dřezy, hrnce, kráječe, 
grily, obkládačky, pracovní plochy a podlahy. Doporučen i pro 
profesionální užití – např. na odstranění mastnoty z motorů, 
převodovek a dílen. Nerozprašujte produkt proti obličeji.

330 PAVISTELLA
1250 ml

337 FIORELLO FIORI D´ACQUA
s vůní leknínů
338 FIORELLO FIORI DI CAMPO
s vůní polních květů
1500 ml

Vonný prostředek na mytí 
podlah a tvrdých omyvatelných 
povrchů. Nalijte přípravek na 
vlhký hadr, umyjte žádaný povrch 
a nechejte zaschnout. Čistým 
hadrem nebo strojem vyleštěte. Fiorello dokonale  vyčistí, naleští a odmastí podlahy 

a veškeré omyvatelné plochy. Odstraňuje nečistoty bez 
potřeby oplachování a zanechává čištěné povrchy zářící čistotou 
a příjemně provoněné. 
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090 STURA FACILE
1000 ml

Mimořádně účinný čistič odpadů. 
Působí bez použití zvonu. Přípravek je určen 
k pročištění pouze plastových a keramických 
odpadů umyvadel, dřezů, sprch, van, WC 
a kanalizace. Účinně odstraňuje veškeré 
ucpávky způsobené tuky, mýdlem, vodním 
kamenem, vlasy, papírem, vložkami, hadry apod. 
Upozornění: Žíravý! Obsahuje kyselinu sírovou 
96% - ES: 231-639-5. Zamezte styku s kůží 
a vniknutí do očí. Do přípravku nikdy nepřilévejte 
vodu, nebezpečí vystříknutí a poleptání.

051 SANYWATER FIORI
055 SANYWATER LEMONE

061 SANYWATER PINO
071 SANYWATER LAVANDA

4 ks
Hygienické závěsné bloky do toaletní mísy s vůní polních květů, citronu, 

borovice či levandule, které udržují toaletní mísu čistou a vonnou. 
Upozornění: Produkt je po požití jedovatý.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí oči a kůži.

086 SANYWATER 
ACTIV BLU
2 ks

Čistí a odstraňuje choroboplodné 
zárodky z toaletní mísy při každém 
spláchnutí. Vhoďte kostku i s ochrannou 
fólií do nádržky WC splachovače. Před 
prvním spláchnutím počkejte 5 minut. 
Doba účinnosti je cca 1 měsíc. 
Upozornění: Dráždí oči a kůži.

120 MADEL ACIDO 
MURIATICO 33%
1000 ml

Čisticí prostředek na WC. 
Užití: K odstranění nejodolnějších usazenin na 
WC se přípravek aplikuje v neředěném stavu za 
použití ochranných gumových rukavic, ochranného 
oděvu a brýlí nebo ochranného štítu. Po rozpuštění 
nečistot se spláchne vodou. K mytí WC se 
používá ve zředěném stavu za použití ochranných 
pomůcek. Při manipulaci je nutno se vyvarovat 
vdechování výparů. Upozornění: Žíravý! Obsahuje 
kyselinu chlorovodíkovou 33% - ES: 231-595-7.



PRO PRÁDLO HEBKÉ A VOŇAVÉ

140, 143 MORBIDO AMMORBIDENTE EMOTION
s vůní bílého muškátu

4000 ml, 1500 ml

141, 144 MORBIDO AMMORBIDENTE SENSATION
s vůní kosatce a bílé kapradiny

4000 ml, 1500 ml

142, 145 MORBIDO AMMORBIDENTE RELAX
s vůní levandule
4000 ml, 1500 ml

Aviváže se 3 unikátními květinovými vůněmi. Při praní jemně pronikají do vláken a zajistí tak, že prádlo je po vyprání dokonale hebké a příjemné na dotek.
Po použití navíc usnadňují žehlení. Nové dlouhotrvající květinové vůně decentně provoní Vaše šaty na celý den.

Díky výtažkům z ovsa jsou tyto aviváže vhodné i pro citlivou pokožku. Dermatologicky testováno. 
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161 MADEL LANA 3000 ml
160 MADEL LANA 1000 ml

Madel Lana Fix Color má speciální složení, 
které umožňuje prát bílé i barevné prádlo 
dohromady, a je obzvlášť vhodná pro praní 
čisté vlny, hedvábí a jemných syntetických 
vláken. Zanechává barvy jako nové díky svému 
vyváženému pH neutrálnímu složení a při 
pravidelném používání prodlužuje životnost 
Vašeho prádla.

KVALITNÍ PRACÍ PŘÍPRAVKY, SE KTERÝMI UŠETŘÍTE

198 MADEL FIX NERO 3000 ml
199 MADEL FIX NERO 1000 ml

Madel Fix Nero je jemný prací prostředek, který 
upevňuje barvy. Je vhodný na tmavé, barevné 
a jemné prádlo. Při pravidelném používání prodlužuje 
životnost vašeho prádla a zanechává barvy jako nové. 
Rozdíl je viditelný již po 6 až 8 praních. Fix Nero se 
používá pro praní v pračce i ruční praní. Doporučené 
teploty praní: 30–40–60 °C. Díky svému vyváženému 
složení chrání barvy, na prádle nevznikají žmolky 
a nedochází k jeho zplstnatění.

195 GRAN BUCATO  
MARSIGLIA 
3000 ml

181 SOFFICE BUCATO 
MARSIGLIA 
1000 ml

253 GRAN BUCATO 
LAVATRICE 
50 dávek

247 SOFFICE 
LAVATRICE 
27 dávek

Nový tekutý prací prostředek 
s marseillským mýdlem určený 
pro praní v pračce i ruční 
praní. Je vhodný na praní při všech 
teplotách (30, 40 a 60 °C). Díky svému 
specifi ckému složení účinně odstraňuje 
obzvláště odolné skvrny, a to již při 
nízkých teplotách, neboť proniká do 
látky a zanechává ji dokonale čistou 
a provoněnou pudrem z bílé kapradiny 
a marseillským mýdlem.

Tekutý prací prostředek 
na jemné prádlo s vůní 
marseillského mýdla.

Koncentrovaný sypký prací 
prostředek s vůní pudru 
a bílé kapradiny. Vhodný 
na praní v pračce při teplotě 
30-90°C.

Sypký prací prostředek 
obohacený přírodním 
mýdlem. Vhodný na praní 
v pračce při teplotě 30-90°C.
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PRO DOKONALÝ LESK A ČISTOTU VAŠEHO NÁDOBÍ

292 MADEL PIATTI FRUIT GEL LIME s vůní citronu
293 MADEL PIATTI FRUIT GEL AGRUMI s vůní citrusových plodů

4000 ml

266 SPRIZZO PIATTI FIORI DI ARANCIO E MELOGRANO 
750 ml – s vůní květů pomerančovníku a granátového jablka

267 SPRIZZO PIATTI LIMONE E VERBENA 
750 ml – s vůní citronu a verbeny

268 SPRIZZO PIATTI MENTA E MINERALI MARINI 
750 ml - s vůní máty a mořských minerálů

269 SPRIZZO PIATTI ALOE VERA E FIORI DI LIMONE 
750 ml – s vůní aloe vera a květů citroníku

Tekutý pH neutrální bezfosfátový přípravek na mytí nádobí, skla a podlahy.
Vhodný i pro citlivou pokožku.

Superkoncentrovaný mycí prostředek na nádobí. 
750 ml = 2 l! Účinně umyje a zbaví mastnoty Vaše nádobí a přitom je citlivý 

k Vaší pokožce díky svému specifi ckému složení rostlinného původu. 
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303 MADEL 
SALE
1 kg

318 MADEL TABS 
LAVASTOVIGLIE 5 v 1
16 tablet

315 MADEL 
CURALAVASTOVIGLIE 
250 ml

307 MADEL BRILLANTANTE AZZURRO
308 MADEL BRILLANTANTE LEMON 
250 ml

302 MADEL GEL 
LAVASTOVIGLIE 
1500 ml

Sůl do myčky nádobí. 
Předchází v myčce vzniku 
vodního kamene, tím ji chrání 
a zároveň zabraňuje usazování 
vodního kamene na nádobí. 

Multifunkční tablety pro každou 
myčku nádobí. Tableta spojuje účinky 
odmašťující, mycí a leštící, zabraňuje 
usazování vápníku a nepříjemným 
pachům. Neobsahuje chlór. Hygienický 
efekt je zajištěn účinkem aktivního 
uhlíku. Upozornění: Dráždí oči.

Prostředek na odstraňování 
mastnoty a vodního kamene 
z vnitřku myčky (včetně fi ltru, trysek 
a těsnění). Při pravidelném používání 
zvyšuje účinnost myčky. Určen pro všechny 
typy myček. 

Přípravek na oplachování nádobí s přísadou octu pro 
všechny typy myček. Zajistí rychlé usušení a třpytivý lesk 
Vašeho nádobí bez čmouh a zaschlých kapek. 

Vysoce účinný čisticí přípravek 
na mytí nádobí v myčce. Vaše 
nádobí umyje, odmastí, vyleští a zbaví 
i vysoce odolných usazenin. Obzvláště 
rychle odstraní tuk a mastnotu. 
Upozornění: Dráždí oči a kůži.

VŠE PRO VAŠI MYČKU
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Tonizující, revitalizující a relaxační sprchové šampony s pH 5,5. Dermatologicky testováno. 

448 LOVE DOCCIA CREMA YOGURT E AVENA 
300 ml – s vůní jogurtu a ovsa
449 LOVE DOCCIA CREMA YOGURT E FRUTTI DI BOSCO 
300 ml – s vůní jogurtu a lesních plodů
450 LOVE DOCCIA CREMA YOGURT E MIELE 
300 ml – s vůní jogurtu a medu

418 LOVE BAGNO CREMA YOGURT E AVENA 
1000 ml – s vůní jogurtu a ovsa
419 LOVE BAGNO CREMA YOGURT E FRUTTI DI BOSCO 
1000 ml – s vůní jogurtu a lesních plodů
420 LOVE BAGNO CREMA YOGURT E MIELE 
1000 ml – s vůní jogurtu a medu

Tonizující, revitalizující a relaxační pěny do koupele s pH 5,5. 
Nalijte produkt do vany a jemně masírujte tělo. Dermatologicky testováno.



474 LOVE 
SHAMPOO LATTE
300 ml

Mléčný pH neutrální šampon 
na jemné vlasy. Nedráždí vlasovou 
pokožku a jemně myje Vaše vlasy, 
které získají na hebkosti a objemu. 
Dermatologicky testováno.

503 LOVE BALSAMO FRUTTI ESOTICI 
300 ml – s vůní exotického ovoce
504 LOVE BALSAMO COCCO
300 ml – s vůní kokosu
Balzám na vlasy určený pro všechny typy vlasů. Po umytí 
šamponem ošetřete vlasy balzámem, nechte chvíli působit a omyjte 
vodou. Dermatologicky testováno.

Tekuté mýdlo s pH 5,5 jemně umyje Vaše ruce, obličej i celé tělo. Je obohaceno glycerinem a je vhodné 
pro všechny typy pokožky. Vaši pokožku zvláční a zanechá ji jemně provoněnou. Dermatologicky testováno.

550 LOVE SOAP MUSCHIO BIANCO 500 ml – s vůní bílého muškátu
554 LOVE SOAP RICARICA MUSCHIO BIANCO
1000 ml - s vůní bílého muškátu – náhradní náplň
551 LOVE SAPONE LATTE 500 ml – s vůní mléka
552 LOVE SAPONE RICARICA LATTE 1000 ml – s vůní mléka – náhradní náplň
553 LOVE SAPONE RICARICA LATTE 2000 ml – s vůní mléka – náhradní náplň

OSOBNÍ HYGIENA S LÁSKOU
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012 PULIRAPID
5 l
Čistí do vysokého lesku a odstraňuje vápenaté 
usazeniny, stopy mýdla a rzi v kuchyni, koupelně 
a na velkých površích. Použijte na nerezové dřezy 
a vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety, 
podlahy, dlaždičky, keramiku, příbory, sklenice, jídelní 
soupravy apod. Oplachuje se. Upozornění: Dráždí oči a kůži.

025 DISINFEKTO
5 l
Tekutý dezinfekční a čisticí prostředek s vůní 
proti bakteriím a plísním. Je určen pro dezinfekci 
a čištění omyvatelných ploch a předmětů: podlah, 
kachliček, dveří, sanitárních zařízení, vnitřků ledniček, 
kuchyňských pracovních ploch, kráječů, nožů atd. 
Produkt nesmí přijít do kontaktu s potravinami a je určen 
pouze pro zevní užití. Oplachuje se.
Registrace v ČR: REG-3371-16.06.03/16797
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obale a připojené informace o přípravku.

042 SPRUZZA E BRILLA 
5 l
Čisticí prostředek na tvrdé umyvatelné povrchy 
– okna, zrcadla, nerez, dveře, lustry, kachličky, 
nábytek, interiéry aut atd. Díky obsahu alkoholu 
v přípravku vyčištěné plochy krásně září a zůstávají bez 
čmouh. Před čištěním barevných tapet a malovaných povrchů 
vyzkoušejte odolnost barvy na malé skryté plošce. 

047 SGRASSA E BRILLA 
5 l
Univerzální odmašťovací a čisticí 
prostředek. Odmašťuje a čistí kuchyňské 
trouby, dřezy, hrnce, kráječe, grily, 
obkládačky, pracovní plochy a podlahy. 
Doporučen i pro profesionální užití – např. na 
odstranění mastnoty z motorů, převodovek a dílen. 

PROFES 



108 MADEL CANDEGGINA PROFUMATA
(s parfémem)
107 MADEL CANDEGGINA 
4 l

Tekutý bělící a dezinfekční prostředek proti bakteriím, plísním 
a virům. Určen pro plošnou dezinfekci a ruční strojové čištění a bělení 
prádla v domácnosti, komunální oblasti a ve zdravotnictví. Použijte 
na podlahy, sanitární zařízení, hračky, nádobí, prádlo apod. Neředěný 
přípravek nepoužívejte na kovy. Při bělení pozor na barvy. Určeno pouze 
na bavlnu, len a odolné látky. Upozornění: Uvolňuje toxický plyn (chlór) při 
styku s kyselinami. Vysoce toxický pro vodní organismy. Dráždí oči a kůži.
Registrace v ČR: REG-3371-16.06.03/16797
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obale 
a připojené informace o přípravku.

254 GRAN BUCATO LAVATRICE
10 kg

Koncentrovaný sypký prací prostředek vhodný 
i k praní barevného prádla. Silněji znečištěné prádlo 
nechejte namočené v roztoku prášku několik hodin, 
popřípadě i přes noc. U automatických praček možno 
program předpírky na několik hodin zastavit. 

283 MADEL PIATTI CONCENTRATO
5 l

Tekutý pH neutrální bezfosfátový přípravek 
s citronovou vůní na mytí nádobí, skla a podlahy. 
Vhodný i pro citlivou pokožku.

312 MADEL BRILLANTANTE
5 l

Prostředek do myčky na oplachování nádobí. 
Neutralizuje zásaditost, zabraňuje vzniku čmouh. 
Zajišťuje třpytivost. Pro všechny myčky nádobí. 
Biodegradabilita 90%. 
Upozornění: Zamezte styku s očima.
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314 MIX LAVASTOVIGLIE 
5 l

Koncentrovaný čisticí přípravek na mytí 
nádobí v myčce. Nádobí umyje, odmastí, vyleští 
a zbaví i vysoce odolných usazenin. Vhodný na 
všechny typy nádobí a do všech typů myček. 
Upozornění: ŽÍRAVÝ! Obsahuje hydroxid draselný. 
Způsobuje poleptání.

319 FLOORSAN
5 l

Tekutý koncentrovaný odmašťovací 
a mycí prostředek se sníženou 
pěnivostí na tvrdé omyvatelné 
povrchy. Je určený k mytí podlah 
a velkých povrchů pro profesionální užití, 
ale též kachliček, kuchyňského nábytku, 
dřezů, umyvadel a kuchyňských přístrojů. 
Upozornění: Zamezte styku s očima.

333 PAVISTELLA
5 l

Vonný prostředek na mytí 
podlah a tvrdých omyvatelných 
povrchů. Je vhodný na čištění 
mramoru, žuly, kamene, keramiky, 
dlažby, linolea i laminátů.

531 LOVE SAPONE  LATTE
5 l

Krémové pH neutrální mýdlo 
obohacené glycerinem. 
Vhodné pro všechny typy kůže.

583 MADEL LAVAMANI  
4 kg 

Vysoce účinná a současně pokožku ošetřující 
koncentrovaná neutrální mycí pasta 
s glycerinem pro mechaniky. Stačí malé 
množství pasty a několik kapek vody k dosažení 
hojné pěny. Odstraní tuky, oleje, barvy, smolu, 
rez a současně zvláčňuje Vaši pokožku. Vhodná 
pro automechaniky, typografy, natěrače a dělníky 
pracující s kovy.

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID NIKDY NEBYL SNAZŠÍ



Zato již staří Egypťané se koupali pravidelně. Svitky 
z doby asi 1500 let př. n. l. popisují, jak smícháním tuků 
rostlinného a živočišného původu se solí vznikne mýdlu 
podobná hmota, jež se dá použít pro očistu pokožky, 
mytí nádobí, či dokonce praní. 

Ve stejné době Mojžíš zavedl zákon o udržování 
osobní hygieny, která znamenala zdraví 
a náboženskou čistotu. V té době míchali lidé popel 
s olejem, až vznikla hmota podobná gelu na vlasy. 

Staří Řekové zase k mytí používali kusy jílu, pemzy 
a popel, poté se potřeli olejem a na závěr odrhli 

pokožku zvláštní kovovou škrabkou. Oblečení také prali 
bez mýdla přímo v pramenu řeky. Germánské a galské 
národy užívaly směsi loje a popela, a to k barvení 
svých vlasů na červeno.

Spolu s vývojem římské civilizace se rozvíjela i tradice 
koupání. První lázně, zásobované vodou z akvaduktu, 
byly vystavěny asi v roce 312 př. n. l. Ve 2. století n. l. 
doporučoval řecký lékař Galén užívání mýdla pro 
zdravotní i mycí účely.

Od pádu Říma v roce 476 až do 17. století nastal 
úpadek v dodržování osobní hygieny. To poskytlo 
prostor pro šíření moru a dalších krutých epidemií. 
Přesto si některé země tradici koupání udržely. Bylo to 
především Japonsko, kde tradice navštěvování lázní 
zvaných onsen přetrvává dodnes, a také na Islandu, 
kde se lidé scházeli každou sobotu večer ke společné 
koupeli v bazénech vyhřívaných horkými termálními 
prameny.

Víte, že…?

Počátek osobní hygieny se datuje do doby prehistorické. Protože voda je nezbytná 
pro život, žili první lidé vždy v její blízkosti. A tak také zjistili, že si v ní mohou 
alespoň omýt ruce od bláta.
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