
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,
PREDSTAVUJEME VÁM VYBRANÉ PRODUKTY 

Protector F1 Express 265ml sprej
MRX58773
Rýchle a jednoduché použitie – dávka 
aplikovaná do 30 sekúnd. 
Jednoduché použitie bez neporiadku. 
Chráni pred koróziou a vodným 
kameňom. 100 % recyklovateľná 
plechovka. Udržiava účinnosť 
systémov a predĺžuje životnosť kotlov. 
Vhodný na používanie so všetkými 
kovmi a materiálmi vrátane hliníka. 
Nejedovatý a šetrný k životnému 
prostrediu. 265 ml balenie na 100 L

Protector F1 500ml kvapalina
MRX57761
Chráni pred koróziou a vodným kameňom. 
Pri použití s Cleaner F3 možno dosiahnuť 
až 15 % úspory spotreby plynu. Obmedzuje 
potrebu častého odvzdušňovania radiátorov. 
Zabraňuje zadrhávaniu čerpadiel a znižuje 
hlučnosť kotlov.
Znižuje náklady na údržbu a výdavky na 
palivo. Zabraňuje vzniku studených miest v 
radiátoroch. Nejedovatý a šetrný k životnému 
prostrediu. 500 ml balenie na 100 L

Powerflushing Cleaner F5 1L kvapalina
MRX58773
Neutrálny univerzálny čistič systémov.
Čistič na staré systémy, vhodný 
na preplachovanie
Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi 
vrátane hliníka. 
Odstraňuje kal a vodný kameň a obnovuje 
účinnosť vykurovania. 
Odstraňuje zvyšky taviva a iné nečistoty. 
Neutrálny a bezpečný prípravok šetrný k 
životnému prostrediu. 
1000 ml balenie na 100 L

Cleaner F3 500ml kvapalina
MRX57762
pH Neutrálny univerzálny čistič nových 
systémov na použitie pred ich 
sprevádzkovaním v súlade s normou 
BS7593:2006. Odstraňuje kal, vodný 
kameň a iné nečistoty, čím obnovuje 
tepelnú účinnosť existujúcich systémov.
Pri použití s Protector F1 možno 
dosiahnuť až 15 % úspory spotreby 
plynu. Kompatibilný so všetkými kovmi 
a materiálmi bežne používanými 
vo vykurovacích systémoch. 

Jednoduché použitie – systém možno 
počas čistenia nechať 
zapnutý. Vhodný na používanie 
so všetkými známymi preplachovacími strojmi. 
Neutrálny, bezpečný prípravok (hodnotenie COSHH nula). 
500 ml balenie na 100 L

Leak Sealer F4 500ml kvapalina
MRX57764
Ideálny na znižovanie straty tlaku v uzavretých 
systémoch. 
Utesní väčšinu malých trhlín v neprístupných 
miestach a zastaví väčšinu priesakov. 
Šetrí čas a peniaze na opravy a vypúšťanie 
systémov. 
Nespôsobuje upchávanie čerpadiel, 
odvzdušňovacích ventilov a podobne. 
Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi 
bežne používanými v systémoch ústredného 
kúrenia. 500 ml balenie na 100 L
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DS-3 2 kg prasok
MRX58223
Obnovuje účinnosť ohrievačov vody 
rôznych typov (vymenniky, 
zásobniky TUV, batérie). 
Silný kyslý odstraňovač vodného 
kameňa,ktorý rozpustí až 50 % 
vlastnej hmotnosti vodného kameňa. 
Zabraňuje korózii. Spotrebovanie 
prípravku je signalizované zmenou 
farby. Bezpečné a jednoduché 
používanie. 2 kg.

AF-10 Biocide 500ml kvapalina
MRX58418
Biocíd určený na prevenciu bakteriálnej 
kontaminácie v domácich vykurovacích 
a chladiacich systémoch. 
Zabraňuje opakovanému výskytu 
rôsolovitých usadenín v napájacích 
a expanzných nádržiach. 
Rýchle a účinne pôsobiaci. 
Jednoduché použitie. 
Kompatibilný so všetkými ochrannými
prípravkami Fernox F1. 
500 ml na 200 L.

Total filter TF1 3/4‘‘ závitový
MRX59916
Total filter TF1 1‘‘ závitový
MRX59918
Hydrocyklónový a magnetický lineárny filter. 
Unikátna činnosť – odstraňuje magnetické aj 
nemagnetické kontaminanty. 
Vhodný pre vertikálne aj horizontálne potrubie. 
Dávkovacia špička pre výrobky radu Fernox „F“. 
Rýchle sa čistí bez potreby jeho odpojenia alebo 
demontáže. Všetky ventily a príslušenstvo sú 
súčasťou dodávky. 

22 mm – 62137 
28 mm – 62146
3/4“ - 62147
1“ - 62148
Tak, ako je to v prípade všetkých magnetických výrobkov, 
ak máte implantované nejaké srdcové zariadenie, pri každej 
manipulácii s filtrom Fernox TF1 postupujte so 
zvýšenou pozornosťou.

Solar Cleaner 500ml kvapalina
MRX59430
Koncentrovaný univerzálny čistič pre 
solárne systémy,
Odstraňuje degradovaný kal z 
teplonosných kvapalín.
Čistí upchaté miesta.
Obnovuje účinnosť systémov.
Rýchlo účinkujúci.
Nepenivý.
Kompatibilný so všetkými značkami 
a modelmi solárnych panelov
500 ml balenie na max 25 L.

Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra-Lužianky
T +421 37 7411 303-4
F +421 37 7411 305
E gienger.ni@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
T +421 2 32111 060
F +421 2 32111 061
E gienger.ba@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
T +421 41 4220 070-71
F +421 41 4220 073
E gienger.knm@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
T +421 35 3214 412
F +421 35 3214 413
E novezamky@gienger.sk

Samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
T +421 33 3214 458
F +421 33 3214 459
E trnava@gienger.sk

Obchodné stredisko
Sídlo: Zahradná 35
Prevádzka: Jilemnického 3
080 01 Prešov
T +421 51 7715 487
F +421 51 7710 498
E presov@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Rampová 6
040 01 Košice
T +421 55 7996 003-004
F +421 55 7996 005
E kosice@gienger-granit.sk

Samoobslužný sklad
Námestie E. M. Šoltésovej 
2222/9
(vstup z ulice J. Bottu)
934 01 Levice
T +421 36 3214 415-6
E levice@gienger.sk SV
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TF1 Installer pack (TF1 1 ks + F1 express 1 ks 1 
+ F5 express 1 ks
MRX62195
Fernox vytvoril inštalačný balík pre trojstupňovú 
ochranu proti korózii, usadzovaniu vodného 
kameňa a blokovaniu systému. 
Balenie obsahuje 1xFernox TF1 filter, 1xFernox 
Cleaner F5 a 1xProtector F1 Express.

Protector Test Kit
MRX57774
Jednoduché a presné analýzy 
koncentrácie ochranných prípravkov 
Fernox Protector vykonávané 
na mieste. 
Dodáva sa v pevnom plastovom 
kufríku. Plne otestuje najmenej 25 
systémov. 
Vhodná pre analýzy všetkých 
ochranných prípravkov Fernox 
umožňuje presnejšie diagnózy a 
ošetrovanie.
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