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Grupa szwedzkich produktów firmy Alron Chemical AB – przeznaczonych 

do specjalistycznej dezynfekcji, dezodoryzacji oraz prac czyszczących  

na wszystkich typach powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, do użycia 

w budownictwie, transporcie, restauracjach, hotelach, biurach, domach, 

mieszkaniach, instytucjach, w ciągach technologicznych zakładów 

przemysłowych, na wysypiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków itp.   

 

 

www.likwidacjazapachow.pl  

Nazwa produktu 

Poniżej skrótowy opis przykładowych obszarów zastosowań, szczegółowe 

informacje dostępne u naszych doradców pod numerami telefonów:    

33/ 816 80 80, 33/ 816 48 48, 602 293 486, 602 33 40 70, 692 676 403, 

e-mail: zamowienia@likwidacjazapachow.pl 

  sklep internetowy: www.sklepms.pl 

CENY PLN NETTO za 1 litr 
uzależnione od wielkości 
opakowania - zamówienia 

0,3 litr 1 litr 5 litr 25 litr 

 

MAXOX-DF MS 
 

PROMOCJA! 

Środek o wysokiej skuteczności przeznaczony do dezynfekcji, odkażania, 
likwidacji nieprzyjemnych zapachów, usuwania grzybów i pleśni. 
Oparty na bazie nadtlenku wodoru, który w naturalnym i ekologicznym 
procesie działa bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo. 
Aplikowany przy użyciu zamgławiacza termicznego do wytwarzania tzw. 
„suchej mgły” (Patriot Pulsjet Fogger lub Thermofog Typ III). 

96’00 282’00 279’00 278’00 

46’00 132’00 129’00 128’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

PENETROX MS 
 

PROMOCJA! 

Środek o wysokiej skuteczności przeznaczony do dezynfekcji, odkażania, 
likwidacji nieprzyjemnych zapachów, usuwania grzybów i pleśni. 
Oparty na bazie nadtlenku wodoru, który w naturalnym i ekologicznym 
procesie działa bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo. 
Aplikowany przy użyciu zamgławiacza ULV do wytwarzania tzw.  
„zimnej mgły” (Microjet ULV lub Hurricane ULV). 

29’00 82’00 79’00 78’00 

19’00 52’00 49’00 48’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

BIO-A++ 

Mikrobiologiczny środek do oczyszczania ścieków i kontroli zapachów. 
Przeznaczony do ścieków zawierających duże ilości odpadów organicznych 
(tłuszcz, włosy, białka, skrobia, cukier itp.) w gospodarstwach domowych, 
przemyśle, restauracjach, hotelach, kuchniach, barach, instytucjach, 
oczyszczalniach, itp. Usuwa wszelkie osady, zabezpiecza swobodny 
przepływ w kanalizacji i likwiduje nieprzyjemne zapachy z systemów 
kanalizacyjnych, separatorów tłuszczu, rurociągów, odpływów, itp.  
Dodatkowa moc do rozkładu trudnych kwasów tłuszczowych. 

17’00 45’00 42’00 41’00 

BIO SANER 

Mikrobiologiczny płyn do usuwania i dezaktywacji substancji szkodliwej  
dla wszystkich rodzajów toalet biologicznych, chemicznych, latrynowych i 
szamb. Zawiera naturalnie występujące mikroorganizmy, które rozkładają 
się i zapobiegają rozprzestrzenianiu się brzydko pachnących substancji 
zawartych w odchodach, a także przyspieszają i ułatwiają kompostowanie. 

12’00 30’00 27’00 26’00 

BIO-FRESH 

Mikrobiologiczny środek do usuwania zapachów i czyszczenia.  
Zawiera zarodniki mikroorganizmów, które są aktywowane przy kontakcie  
z resztkami organicznymi i aktywnie je rozkładają. Naturalne i ekologiczne 
rozwiązanie problemu brzydko pachnących odpadów i rozlewów. 

15’00 39’00 36’00 35’00 

BIO-FRESH 

TRIPLE ACTION 

Mikrobiologiczny środek do usuwania zapachów i czyszczenia.  

Udoskonalona wersja Bio-Fresh z kompleksem aminokwasów, który 

sprawia, że proces jest szybszy i skuteczniejszy. Zawiera zarodniki 

mikroorganizmów, które są aktywowane przy kontakcie z resztkami 

organicznymi i aktywnie je rozkładają. Naturalne i ekologiczne rozwiązanie 

problemu brzydko pachnących odpadów i rozlewów. 

20’00 55’00 52’00 51’00 

DUCT SEALANT 

Impregnat do kanałów stosowany do wiązania mniejszych ilości 

zanieczyszczeń, które przedostały się do np. systemów wentylacyjnych. 

Uszczelniacz kanałowy należy rozpylać w kanałach wentylacyjnych za 

pomocą urządzenia Microjet ULV. 

41’00 117’00 114’00 112’00 

 

ODOUR CONTROL 
 

Stężona mikroemulsja 
olejków eterycznych do 

usuwania nieprzyjemnego 
zapachu oraz zmiany  

i poprawy profilu 
zapachowego przy użyciu 

zamgławiacza do 
wytwarzania tzw.  

„zimnej mgły”  
(Microjet ULV, Hurricane ULV) 

 

  Może być również dodany 
jako środek kontrolujący 

zapach / aromat do 
wszystkich innych płynnych 

środków czyszczących. 
 

JABŁKO 
Delikatne profile zapachowe przeznaczone do ogólnej poprawy 

zapachu i do wszystkich rodzajów mniejszych szkód 

zapachowych.  

20’00 56’00 53’00 52’00 
ZIELONA 

MIĘTA 

CYTRYNA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania zapachu nikotyny oraz  

do szkód zapachowych spowodowanych przez ogień i dym. 

22’00 61’00 58’00 57’00 
SOSNA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania zapachu po zwłokach, 

śmieciach oraz do szkód spowodowanych przez ogień i dym. 

B.O.C. 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania nieprzyjemnych zapachów 

ścieków, pleśni, przypalonych potraw i spalonej gumy. 

Połączenie zapachu banana, pomarańczy i cynamonu. 

http://www.likwidacjazapachow.pl/
mailto:zamowienia@likwidacjazapachow.pl
http://www.sklepms.pl/
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Grupa szwedzkich produktów firmy Alron Chemical AB – przeznaczonych 

do specjalistycznej dezynfekcji, dezodoryzacji oraz prac czyszczących  

na wszystkich typach powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, do użycia 

w budownictwie, transporcie, restauracjach, hotelach, biurach, domach, 

mieszkaniach, instytucjach, w ciągach technologicznych zakładów 

przemysłowych, na wysypiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków itp.   

 

 

www.likwidacjazapachow.pl  

Nazwa produktu 

Poniżej skrótowy opis przykładowych obszarów zastosowań, szczegółowe 

informacje dostępne u naszych doradców pod numerami telefonów:    

33/ 816 80 80, 33/ 816 48 48, 602 293 486, 602 33 40 70, 692 676 403, 

e-mail: zamowienia@likwidacjazapachow.pl 

  sklep internetowy: www.sklepms.pl 

CENY PLN NETTO za 1 litr 
uzależnione od wielkości 
opakowania - zamówienia 

0,3 litr 1 litr 5 litr 25 litr 

 

ODOUR CONTROL-DF 

BEZZAPACHOWY 

Bezzapachowy środek do usuwania nieprzyjemnego zapachu przy użyciu 
zamgławiacza do wytwarzania tzw. „suchej mgły” (Patriot Pulsjet Fogger 
lub Thermofog Typ III). Środek oparty o nadtlenek wodoru szczególnie 
polecany do mniejszych szkód zapachowych oraz do szkód zapachowych  
spowodowanych przez ogień i dym w małych pomieszczeniach. 

65’00 189’00 186’00 184’00 

ODOUR CONTROL-DF 
 

Gotowy roztwór olejków 

eterycznych do usuwania 

nieprzyjemnego zapachu 

oraz zmiany i poprawy 

profilu zapachowego w 

pomieszczeniach przy  

użyciu zamgławiacza  

do wytwarzania  

tzw. „suchej mgły”  

(Patriot Pulsjet Fogger lub 

Alron Thermofog Typ III). 

JABŁKO 
Delikatne profile zapachowe przeznaczone do ogólnej 

poprawy zapachu i do wszystkich rodzajów mniejszych 

szkód zapachowych.  

47’00 135’00 132’00 130’00 
ZIELONA 

MIĘTA 

CYTRYNA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania zapachu nikotyny oraz  

do szkód spowodowanych przez ogień i dym. 

50’00 145’00 142’00 140’00 

SOSNA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania zapachu po zwłokach, 

śmieciach oraz do szkód spowodowanych przez ogień i dym. 

B.O.C. 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania nieprzyjemnych 

zapachów ścieków, pleśni, przypalonych potraw i spalonej 

gumy. Połączenie zapachu banana, pomarańczy i cynamonu. 

SILNA 

MIĘTA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów większych szkód 

zapachowych. Najsilniejszy środek z serii Odour Control-DF 

używany tylko, jeśli inne środki z serii nie będą skuteczne. 

ALRUST FOG 

Środek o specjalnym składzie do usuwania rdzy oraz do ochrony przed 

korozją i pasywacją jonów chlorkowych powstających po pożarach PCV 

nakładany przy użyciu zamgławiaczy termicznych (Patriot Pulsjet Fogger 

lub Thermofog Typ III). 

33’00 92’00 89’00 88’00 

TEST FOG 

Dym testowy do wyszukiwania nieszczelności, testowania i czyszczenia 

zamgławiaczy impulsowych i termicznych (Patriot Pulsjet Fogger lub 

Thermofog Typ III). Tworzy nietoksyczny i niedrażniący dym. 

25’00 70’00 67’00 66’00 

ALUMINIUM CLEANER 

Bardzo skuteczny środek do usuwania rdzy i czyszczenia, nie powoduje 

kruchości stali i metali. Czyści aluminium, miedź, mosiądz, metale lekkie, 

blachę ocynkowaną, stal nierdzewną, doskonały do felg samochodowych.  

28’00 77’00 74’00 73’00 

PLAST SPECIAL 

Specjalny środek do plastiku i gumy. Przywraca pierwotny wygląd  

przebarwionych i starych tworzyw sztucznych oraz gumy.  
Zmiękcza popękaną i zestaloną gumę. Odnawia pożółkłe tworzywa  

sztuczne i plastikowe powierzchnie malowane.  

20’00 55’00 52’00 51’00 

OIL DECONTAMINATION  
Środek emulgujący do olejów i benzyny. Wchłania wycieki paliwa płynnego 

w wodzie i eliminuje ryzyko wybuchu pożaru łatwopalnych wycieków. 
24’00 67’00 64’00 63’00 

BIO–O ZESTAW 

Gotowy pakiet do mikrobiologicznego usuwania rozlewów oleju z gleby, 
wody lub budynków. Do powierzchni zbudowanych z betonu komórkowego, 
cegieł, betonu lub innych podobnych, chłonnych materiałów ceramicznych 
zanieczyszczonych olejami. Wystarcza na ok. 50m2. 

2 100’00 

http://www.likwidacjazapachow.pl/
mailto:zamowienia@likwidacjazapachow.pl
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• akcesoria 

• doradztwo 

• szkolenia 

Zestawienie podstawowych narządzi i urządzeń do prac z środkami ALRON   

Pełna oferta dostępna na życzenie lub na www.likwidacjazapachow.pl 
 

Sklep internetowy: www.sklepms.pl 

 

 

 
Nazwa produktu  CENY PLN NETTO za 1 szt 

 

Rozpylacz Half Job  
Pojemność 0,5l / 1l 

Rozpylacz o pojemności 0,5l lub 1l do natryskowej aplikacji preparatów. 
Opatentowany spryskiwacz o podwójnym działaniu, który zmniejsza o 
połowę pracochłonność. Odporne na chemikalia gumowe uszczelki Viton. 

33’00 / 36’00 

Rozpylacz Venus  
Pojemność 1,5l 

Ręczny rozpylacz ciśnieniowy o pojemności 1,5l z wbudowanym zaworem 
bezpieczeństwa do natryskowej aplikacji preparatów. Odporne na chemikalia 
gumowe uszczelki Viton. Filtr szeregowy i regulowana dysza rozpylająca. 

93’00 

Rozpylacz Orion  
Pojemność 3l / 6l 

Ręczny rozpylacz z 3- lub 6- litrowym zbiornikiem do natryskowej aplikacji 
środków na dużych obszarach roboczych z teleskopową lancą (65-120 cm)  
i wbudowanym zaworem bezpieczeństwa. Filtr szeregowy i regulowana 
dysza rozpylająca. Odporne na chemikalia gumowe uszczelki Viton.  

190’00 / 230’00 

Aplikator chemikaliów          
Elektryczny rozpylacz montowany bezpośrednio na zbiorniku.  
Daje ciśnienie 7 bar, 220 V, wąż 10 m. 

1 430’00 

Hurricane ULV 
 

PROMOCJA! 

Elektryczne urządzenie do zamgławiania ULV na mokro tzw. „zimna mgła”. 
Zamgławianie mokre pozwala na rozdrobnienie wszelkiego rodzaju płynów. 
Należy unikać cieczy łatwopalnych. Używany do dezodoryzacji i dezynfekcji. 

 3 450’00 

2 950’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

Microjet ULV 
 

PROMOCJA! 

Elektryczne urządzenie z elastycznym wężem o długości 1,2m  
stosowane do zamgławiania ULV na mokro tzw. „zimna mgła”.  
Zamgławianie mokre pozwala na rozdrobnienie wszelkiego rodzaju płynów. 
Należy unikać cieczy łatwopalnych. Niezbędny do dezodoryzacji i dezynfekcji. 

 4 370’00 

3 200’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

ThermoFog Typ III 
 

PROMOCJA! 

Elektryczne urządzenie do termicznego zamgławiania na sucho.  
Niezbędny do dezodoryzacji i dezynfekcji mniejszych pomieszczeń.  
Środki do stosowania z tym urządzeniem mają w nazwie DF (Dry Fog). 

 7 350’00 

6 950’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

Patriot PulsJet Fogger 
 

PROMOCJA! 

Spalinowe urządzenie do termicznego zamgławiania na sucho.  
Niezbędny do dezodoryzacji i dezynfekcji dużych pomieszczeń.  
Środki do stosowania z tym urządzeniem mają w nazwie DF (Dry Fog). 

 12 798’00 

10 800’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

Prezentacje ALRON Praktyczna demonstracja technologii ALRON na miejscu u klienta bezpłatne 

Doradztwo techniczne 
Konsultacje: dobór środków i metod ich zastosowania, porady w trakcie prac bezpłatne 

Doradztwo technologa Ms na miejscu prowadzonych robót do uzgodnienia 

Szkolenie ALRON Jednodniowe, teoretyczno-praktyczne zajęcia z zakresu stosowania ALRON 200’00 / osobę 
 

CENY 

• Ceny określone są w wartości netto za 1 litr, do której doliczamy podatek VAT 23 %. 
 

OPAKOWANIA  

• Istnieje możliwość dostawy środków w większych pojemnikach (200 – 1000 litr) na specjalne zamówienie.  
 

TRANSPORT i KOSZTY 

• Dostawy realizujemy nieodpłatnie od 20 litrów (z wyjątkiem ADR) za pośrednictwem firm kurierskich na terenie całej Polski.  
 

TERMIN REALIZACJI 

• Standardowo towar dostarczany jest na drugi dzień roboczy, pod warunkiem złożenia zamówienia do godz. 1200. 

• W przypadku braków asortymentu, maksymalny czas dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. 
 

GWARANCJA DORADZTWA TECHNICZNEGO  

• Naszym podstawowym priorytetem jest dostarczanie produktu wraz z maksimum praktycznych informacji dotyczących 

     sprawdzonych metod jego stosowania w różnych przypadkach, dlatego gwarantujemy Państwu szeroko rozumiane  

     doradztwo, zarówno na etapie doboru produktów przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich wykonywania.                                           

     W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr telefonów: 602 293 486, 602 33 40 70, 692 676 403 
 

SZKOLENIA   

• Zajęcia teoretyczno-praktyczne odbywają się w Skoczowie w godzinach 900 do 1700.  

• Udział w szkoleniu na podstawie przesłanego formularza, ukończenie szkolenia potwierdzamy dyplomem.  
 

ZAMÓWIENIA  

Realizowane są na podstawie pisemnego zestawienia zapotrzebowania, przesłanego:  

• drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@likwidacjazapachow.pl 

Złożonego zamówienia przez sklep internetowy: www.sklepms.pl 

                                                                                                               __                    Zapraszamy do współpracy 
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