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Ev aletleriniz için en iyisi

Care+Protect’in misyonu, adı ve çıkış noktasıyla 
özetlenmektedir. Eviniz ve ev aletlerinizin temizliği, 
bakımı ve korunması için profesyonel ürünler.

Ev aletlerinizin bakımının düzenli bir şekilde yapılması 
büyük önem arz eder ve ancak profesyonel ürünler 
kullanarak zaman içinde ürününüzün ömrünü ve 
verimliliğini artırabilirsiniz.

Ev aletlerinin üretimine odaklanan bir grup olan ve 
Care+Protect’in bir parçası olduğu Candy Group’un sahip 
olduğu deneyim sayesinde, ürün serimiz mükemmel 
sonuç sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Deneyim, profesyonellik ve sürekli yenilik arayışı 
sayesinde Care+Protect son derece uzmanlık odaklı 
bir seridir ve büyük ev aletleri üreticileri tarafından 
önerilmektedir.



Her bir bölümdeki “Biliyor muydunuz?” kutusunda, ev aletleri konusunda uzman olan 
ve bakımları konusunda en üst düzeyde bilgiye sahip teknisyenlerimizin tavsiye ve 
önerilerini bulacaksınız. 

Bireysel ürünlerimiz ve bu ürünlerden en iyi şekilde nasıl faydalanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için özel Care+Protect YouTube kanalımızdaki videolarımızı izleyin.

Katalog, her bir ev aleti kategorisine ayrılmış ürünleri kolaylıkla bulmanıza yardımcı olmak için 
6 bölüme ayrılmıştır.
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KAHVE

Ayrıca, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her zaman onların yanlarında olmaya 
ve onlara ihtiyaçlarına uygun bir seri sunmaya çalışıyoruz. “Sadece sizin için” kutusunda, 
müşterilerin ürünlerimizin en sevdiği yönlerini, evde yaşamı kolaylaştıran gerçek 
avantajları bulacaksınız.
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Yıkama

Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve kurutma makineleri için birçok farklı 
aksesuar, kireç giderici, hijyenik temizleyiciler ve kokular.
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3’ü 1 arada Kireç Giderici - Yağ giderici - Hijyenik temizleyici Manyetik kireç giderici

Bakım ve servis

CDP1012 35601768 EAN 8016361934573 12 şase x50gr

CDP1004 35601769 EAN 8016361934580 4 şase x50gr

3’Ü 1 ARADA KİREÇ GİDERİCİ - YAĞ 
GİDERİCİ - HİJYENİK TEMİZLEYİCİ
Kireç giderme, yağ giderme ve hijyen işlemlerini 
tek bir üründe, etkili bir şekilde bir araya getirir. Kireç 
kalıntılarını ortadan kaldırarak, derinlemesine temizlik 
sağlar; küfleri ve hoş olmayan kokuları gidererek ev 
aletinizin ömrünü uzatır ve elektrik tüketimini azaltır.
Her ay uygulanması önerilir.
12 veya 4 tek kullanımlık şaselerde, iki farklı ambalaj 
boyutuyla sunulur.

Pratik ve etkili bir üründür ve makinelerinizi 
korumak ve hijyenik tutmak için  

ideal çözümdür.

Kireci 
çözer

Yağ ve 
kokuları 
giderir

Makinenin 
ömrünü 
uzatır

Çamaşır makinesinde Bulaşık makinesinde

•	 	Kalsiyum,	magnezyum	ve	kalıntı	oluşturan	diğer	minerallerin	
oranı yüksek olan su nedeniyle, cihazın ısıtma elemanları ve 
dahili parçalarının kullanıldığı ilk günden itibaren kireç 
oluşur.

•	 Kalıntılar,	ısıtma	elemanında	aşırı	ısınmaya	neden	olarak	
cihazın normal şekilde çalışmasını olumsuz etkiler. Kalsiyum 
kalıntılarının giderilmesi, tüketimin düşük seviyede 
tutulmasına ve cihazın ömrünü uzatarak, performansının 
artırılmasına yardımcı olur. Kireç giderme işleminin her ay 
uygulanması önerilir.

Bi
liy

or muydunuz?

Cihazın iç parçalarında  
gizlenmiş yağ

ve küfler ile kötü kokuları giderir.

Enerji tüketimini azaltır.

Tüm aileniz için bakım ve hijyen.

Şase içeriğini doğrudan tambura 
dökün ve makineyi boş olarak 
(çamaşır olmadan) maksimum 
sıcaklıkta, ön yıkamasız 
programda çalıştırın.

Şasenin yarısını bulaşık 
makinesinin alt kısmında, diğer 
yarısını da deterjan bölmesine 
dökün ve makineyi boş olarak 
(bulaşık olmadan) maksimum 
sıcaklıkta, ön yıkamasız programda 
çalıştırın.

WMD1001W 35601927 EAN 8016361957794

MANYETİK KİREÇ GİDERİCİ
İlk kullanımdan itibaren makinelere hasar veren 
kireç oluşumunu önler, rezistansları temiz tutarak çok 
daha etkili çalışmalarını sağlar ve bu şekilde cihazınızın 
hizmet ömrünü uzatır. Sert suları yumuşatarak hem 
enerji hem de deterjan tüketiminin azaltılmasına ve 
yıkama performansının artırılmasına yardımcı olur.

Kireci 
önler

Enerji 
tüketimini 
azaltır

Makinenin 
ömrünü 
uzatır

Manyetik kireç gidericiyi 
musluk ve su borusu arasına 

monte edin Kuvvetli mıknatıslar

•	 Manyetik	kireç	giderici, cihazın iç parçalarında kireç 
birikimini önler.

•	 Suyu	belirli bir yolu izlemeye, sert tuzları moleküllerine 
ayırmaya, kalsiti ayrı duran ve cihazdaki su akışı ile 
kolaylıkla dışarı çekilen aragonite dönüştürmeye 
zorlamak için güçlü bir manyetik alan kuvvetinden 
faydalanır.

•	 Suyun	çok	sert	olduğu	bölgelerde,	manyetik	kireç	
gidericinin kullanılması önerilir.

 Bu ürünün kullanımı, ilk günden itibaren rezistans ve 
dahili parçaların korunmasını, performans ve düşük 
tüketimin muhafaza edilmesini sağlar.

İlk günden 
etkili

Önerilen bakım 
işlemi

Yıkama işlemi  
çok daha yumuşak bir  
şekilde gerçekleştirilir  

ve kumaşlarınız korunur.
Bulaşıklarınız daha temiz  

ve daha parlak olur.

Enerji tüketimini azaltır.

Hızlı ve kolay kurulum.

Çevre için  
tamamen güvenlidir.

Çamaşır makineleri için Bulaşık makineleri içindir

Sa

dece sizin için Sa

dece sizin için

Bi
liy

or muydunuz?
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Çamaşır ve bulaşık makineleri için hijyenik temizleyici tabletler. Çamaşir ve bulaşik makineleri için bakim kiti

CDT1006 35601789 EAN 8016361935419  6 TABLET x 20g

CDT2006 35601799 EAN 8016361938847  6 TABLET x 20g

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN HİJYENİK TEMİZLEME 
TABLETLERİ
Tabletler, çamaşır makinesinin iç parçalarının (borular, tambur, 
kapı contaları, kapı camı...) derinlemesine temizliği için idealdir. 
Çamaşır makinesi deterjanı ve yumuşatıcı kalıntıları ile 
yağları gidererek makineyi hijyenik bir şekilde temizleyin.
Hoş, lavanta kokusu
Tablet kalitesinin korunması için yeniden kapatılabilir paketler. 
Her ay uygulanması önerilir.

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN HİJYENİK TEMİZLEME 
TABLETLERİ
Bulaşık makinesinin tüm iç parçaları (borular, tekne, sprey kolları...) 
ve filtresinin derinlemesine temizliği için idealdir.
Yağları temizleyin, hijyen sağlayın ve yıkama kalıntılarını 
giderin. Ferah limon kokusu  
Tablet kalitesinin korunması için yeniden kapatılabilir paketler. 
Her ay uygulanması önerilir.

Yıkama ve 
deterjan 
kalıntılarını 
giderir

Yağları ve 
yıkama 
kalıntılarını 
giderir

Hijyenik 
temizlik 
sağlar ve 
kokuları 
giderir

Hijyenik 
temizlik 
sağlar ve 
kokuları 
giderir

Güvenli 
dokunuş - 
Suda çözünen, 
koruyucu film 
katman

Güvenli 
dokunuş - 
Suda çözünen, 
koruyucu film 
katman

Zaman içerisinde, deterjan kalıntıları, contalar ve en gizli yüzeylerde 
kirli kalıntılara neden olabilir. Enzim formülasyonu, çamaşır makinesinin 
derinlemesine temizlenmesini sağlar.

Bi
liy

or muydunuz?

Bi
liy

or muydunuz?

BULAŞIK MAKİNESİ BAKIM KİTİ
Kit, filtrenin ve bulaşık makinesinin tüm iç parçalarının 
derinlemesine temizlenmesini sağlar, kirece karşı daha uzun süre 
koruma sağlayarak enerji tüketimini azaltır ve cihazın ömrünü 
uzatır. 1 adet manyetik kireç giderici, 1 adet ayda bir uygulanacak 
3’ü 1 arada kireç giderme tozu ve 6 adet hijyenik temizleyici 
tabletten oluşur.
Tasarruf için kiti seçin.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ BAKIM KİTİ
Kit, tambur, borular, plastik contalar ve çamaşır makinesinin tüm iç 
parçalarının derinlemesine temizlenmesini ve kirece karşı daha uzun 
süreyle korunmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltır ve cihazın 
ömrünü uzatır.
1 adet manyetik kireç giderici, 1 adet ayda bir uygulanacak 3’ü 1 arada 
kireç giderme tozu ve 6 adet hijyenik temizleyici tabletten oluşur.
Tasarruf için kiti seçin.

WMD1010-K 35602105  EAN 8016361975774 

WMD1020-K 35602104  EAN 8016361975767 

WMD1002-K  35602103 EAN 8016361975750

ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ 
GİDERME KİTİ
Kit, kirece karşı koruma sağlayarak enerji tüketimini azaltır, 
çamaşır ve bulaşık makinenizin ömrünü uzatır. 1 adet 
manyetik kireç giderici ve 2 adet 3’ü 1 arada kireç giderici 
toz içerir.
Tasarruf için kiti seçin.

Kireci 
önler ve 
giderir

Kireci 
önler ve 
giderir

Enerji 
tüketimini 
azaltır

Hijyenik 
temizlik 
sağlar ve 
kokuları 
giderir

Makinenin 
ömrünü 
uzatır

Yağları ve 
yıkama 
kalıntılarını 
giderir

60°C’de 
maksimum 

verim

Tozlu ve  
evcil hayvan

tüyleriyle dolu 
giysilerin yıkanması

sonrasında 
tamburun

temizlenmesi için 
idealdir.

Tüm ailenizin 
güvenliği ve en

küçük kirlerin dahi 
temizlenmesi
için idealdir. 

Sadece sizin için

Sadece sizin için

Bakım ve servis

Yıkama kalıntıları, özellikle filtre yakınlarına bulaşık makinesinin performansında 
azalmaya neden olur. Profesyonel hijyenik temizleyicinin her ay kullanılması, cihazın 
dahili parçalarında derinlemesine temizlik sağlar.

Kireci önler 
ve giderir.

Hijyenik 
temizlik 
sağlar ve 
kokuları 
giderir

Yağları ve 
yıkama 
kalıntılarını 
giderir

60°C’de 
maksimum 

verim

X1

X1

X1

FOR FREE

FOR FREE

FOR FREE
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Çamaşır parfümü Çamaşır parfümü

LPL1003F 35602037 EAN 8016361971103 100ml 

LPL1002M 35602036 EAN 8016361971097 100ml 

LPL1001B 35602035 EAN 8016361971080 100ml 

%100 ESANSLI KONSANTRE ÇAMAŞIR PARFÜMÜ
Kokular liflere bağlanarak kumaşlara sade bir dokunuş katar. 
Tüm kumaş türleri, renkleri ve yıkama programları için 
uygundur. Spor giyimler için de uygundur. Özel aktif formülü 
sayesinde giysiler 5 haftaya kadar hoş kokularını korur.
Kurutma makinesi kullanıldıktan sonra dahi yoğun koku.
Leke bırakmaz.

Siklamenin çiçeksi kokusu ile çam iğnesi aromasının birleşimi. Lavanta, karanfil 
ve sardunya kokularının çiçeksi birleşimi. Sedir ağacı ile odunsu bir arka plan 
üzerinde kumarin ve kehribarın canlı birleşimi.

Neroli ve portakal kokularının yoğun ve canlı etkisi ile gül ile sardunya 
kokularının çiçeksi dokusunun birleşimi. Vanilya ve kumarin ile tatlı bir his 
veren, odunsu koku. İçeriğindeki beyaz yosun ile oldukça kalıcıdır.

Portakalın taze ve etkili esansı ile baştan sona kadar etkisini gösteren talk 
pudrası kokusu. Enerji veren bir parfüm. İris çiçeği ile kumarinin birleşimi 
etkileyici ve kalıcı bir koku sunar.

Her türden 
kumaş ve 
yıkama 
programı için 
uygundur

Uzun süre 
etkili aktif 
formül

Kurutma 
makinesi 
kullanıldıktan 
sonra dahi 
uzun süre 
etkili koku

Seçili yıkama programını başlatmadan önce parfümü yumuşatıcı bölmesine dökün:
Hafif koku vermesi için 1 kapak (5 ml)
Yoğun koku vermesi için 2 kapak (10 ml)

Çamaşır parfümleri

• Bu koku, daha düşük oranda parfüm (%5 ile %30 
arasında) içeriği ile piyasadaki diğer çamaşır parfümleriyle 
karşılaştırıldığında çok daha yoğun bir etkiye sahiptir.

• Son durulama döngüsünde liflere ve kumaşlara kusursuzca 
bağlanarak uzun süre etkili bir koku sağlar.

• Parfüm suda çözünmediğinden, yıkandığında çıkmaz ve nemle 
her temas ettiğinde yeniden etkinleşir. Bu nedenle spor giyim 
için idealdir.

Bi
liy

or muydunuz?

Çamaşır makinesinde

Yoğun kokular ile  
çamaşırlarınıza tarz katın.

Parfüm yumuşatıcı kokusundan 
baskındır ve makinede  

kurutma işlemi sonrasında  
dahi etkisini korur.

Aktif, uzun süre etkili koku.

Sadece sizin için

2x5ml=10ml5ml
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Bulaşık yıkama deterjanları Bulaşık makinesi bakımı

LDT2030 35602032 EAN 8016361971059 30 TABLET x 18g

LDP2001 35602033 EAN 8016361971066 1Kg

Resim, gösterim amaçlıdır. Ürün, Mart ayı itibarıyla satışa sunulacaktır.

HEPSİ BİR ARADA
BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN DETERJAN 
TABLETLERİ
Profesyonel formül, her gün mükemmel yıkama sonuçları 
garantisi sunar ve yağ giderme gücü sayesinde en inatçı 
kirlere karşı dahi etkilidir.
Tabletlerin sürekli olarak kullanılması, cam ve paslanmaz çeliği 
koruyarak bulaşıklara ışıltı katar, yüzey lekeleri ve çiziklerini 
önler. Tablet, kötü kokuları giderir ve ferah bir limon 
kokusu yayar.

ÇOKLU ETKİ
•	 Deterjan
•	 Yağ giderici
• Tuz
• Parlatıcı
• Kristalleri korur

BULAŞIK MAKİNESİ İÇİN TOZ DETERJAN
Aktifleştirilmiş oksijen ile zenginleştirilmiş profesyonel 
formülü, düşük sıcaklıklarda dahi en inatçı kirler 
üzerinde etkilidir. Her gün mükemmel yıkama sonuçları 
sunar ve her türden bulaşığı derinlemesine temizler. Kötü 
kokuları giderir ve ferah bir limon kokusu yayar.

Etkililiği 11 
inatçı kir tipi 
üzerinde 
test 
edilmiştir

Aktifleştirilmiş 
oksijen ile 
profesyonel 
formül

Ekstra 
parlaklık

Kötü 
kokuları 
giderir

Çiziksiz, 
ekstra 
ışıltı

Etkililiği 11 
inatçı kir tipi 
üzerinde 
test 
edilmiştir

Lekelere ve 
çizilmelere 
karşı 
koruma

Limon özü 
yağları

Suda 
çözünen 
film

Mükemmel 
yıkama 
sonuçları

Hızlı 
kurutmaya 
yardımcı 
olur 

Uzun süre 
etkili koku

Esans yağları, 
bulaşıkları kirletmeden, 

hoş bir koku yayar.

Sadece sizin için

BULAŞIK MAKİNESİ PARFÜMÜ
Esans yağlarına batırılmış, toksik olmayan, termoplastik 
materyal EVA sayesinde, her yıkamada hoş bir limon kokusu 
yayar.
Uzun süre etkili ve doğal iki koku: misket limonu ve kan 
portakalı. Pratik kancası sayesinde, bulaşık makinesinin üst 
rafına kolaylıkla yerleştirilebilir. 100 yıkamaya kadar etkilidir.

LDR2001 35602034 EAN 8016361971073 500ml

CPO2002 35601775 EAN 8016361935273

LDT2040-K 35602106  EAN 8016361975781

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN PARLATICI
Bardaklar ve bulaşıklar için ekstra parlaklık sağlar.
Lekelere ve çizilmelere karşı koruma sağlar ve bulaşıkların hızlı 
kurumasına yardımcı olur.

Mükemmel 
yıkama 
sonuçları 
ve ekstra 
parlaklık

Kötü kokuları 
giderir

Kireci çözer

BULAŞIK MAKİNESİ YIKAMA VE BAKIM KİTİ
Bu kit, en inatçı kirlerinde dahi mükemmel yıkama sonuçları 
sunmak ve bulaşıklar ile tabaklara ekstra parlaklık katmak için 
30 HEPSİ BİR ARADA deterjan tableti ve 500 ml’lik Parlatıcı 
içermektedir. 2 parfüm, hoş bir koku sağlar. Ayda bir uygulanan 
3’ü 1 arada kireç giderme toz uygulaması, kirece karşı koruma 
sağlar, enerji tüketimini azaltır ve yıkama sonuçlarını optimize eder.
Tasarruf için kiti seçin.

X4

Bulaşık makineleri için deterjanlar ve bakım ürünleri

Çay, kırmızı şarap ve domates suyu gibi en inatçı kir türlerinden 11’inde test 
edilmiş ve marketlerde satılan diğer ürünlerden daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Bi
liy

or muydunuz?

Bulaşık makinesinde

En inatçı  
kirlerde dahi 

mükemmel yıkama 
sonuçları.

Sadece sizin için
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İstifleme kiti İstifleme kiti

• Hızlı dönüşlü döngüler, kurutucunun çamaşır 
makinesinin üzerinde son derece güvenli ve stabil bir 
şekilde konumlandırılabilmesini gerektirir.

• Güvenlik şeridi, duvara montaj birimi ile birlikte, 
çamaşır makinesinin üzerinde delik açılmasını 
gerektirmeden iki cihazın birbiri üzerine 
yerleştirilmesi için ideal bir çözüm sunar.

Son derece stabil  
ve güvenlidir.

Hızlı ve kolay kurulum.

Kayar raf, çamaşır koyarken ve 
boşaltırken kullanışlıdır.

 Kayar raf, çamaşır kurutma  
makinesini boşalttığınız sırada 

çamaşırların katlanması  
için kullanışlıdır.

WSK1110U 35602039 EAN 8016361971127 

KAYAR RAFLI GENEL İSTİFLEME KİTİ
Sabitleyici strip ve duvara montaj birimi sayesinde, 
evrensel istifleme kiti kurutucunuzun çamaşır yıkama 
makinesinin üzerine güvenli ve sorunsuz dengede 
yerleştirilmesini sağlayarak evinizde alan tasarrufu sağlar. 
Güvenli durdurma tapası ve devrilmeyi önleyici sistemi 
bulunan pratik kayar raf, 12 kg’ye kadar ağırlığı kaldırabilir ve 
doldurma ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırır. Kurutucunun 
boşaltılması sırasında çamaşırların katlanması açısından da 
kullanışlıdır.
Kit, ön kısmı yuvarlak olanlar dahil olmak üzere tüm 
standart boyutta cihazlara uygundur (47 ilâ 62 
cm derinlik için). Çeşitli üreticilerin cihazlarını üst üste 
yerleştirmeye olanak tanıyan genel bir çözümdür.

Hızlı ve kolay 
kurulum

Ön kısmı 
yuvarlak 
olanlar dahil 
tüm standart 
boyutta 
cihazlar için 
uygundur

Döndürmeli 
döngüler 
sırasında 
dahi güvenli, 
dayanıklı ve 
stabildir

ALAN TASARRUFU SAĞLAR

Kurutucunuzun çamaşır 
makinesi üzerine yerleştirilmesi, 
evinizde alan tasarrufu 
elde edebilmeniz için ideal 
çözümdür.

MAKSİMUM GÜVENLİK

Kit, en hızlı dönüş 
döngülerinde dahi 
maksimum güvenlik ve 
stabilite sağlamak için bir 
güvenlik şeridi ile duvara 
montaj kitinden oluşur.

ÖNCESİ SONRASI

60CM47-62
CM

Sadece sizin için

Bi
liy

or muydunuz?

Kurutma makineleri için istifleme kitleri ve aksesuarlar
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İstifleme kiti Yoğuşma boruları

WSK1101 35601864 EAN 8016361946705 

WHV1101 35601819 EAN 8016361945425 

WHV1102 35601820 EAN 8016361945432 

WSK1102 35601985 EAN 8016361960510  

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ İÇİN 
İSTİFLEME KİTİ
Kurutucunun standart derinlikte çamaşır makinelerinin 
üzerine yerleştirilmesini sağlayarak evinizde güvenli bir 
şekilde alan tasarrufu elde etmenize olanak tanır.

KURUTMA MAKİNESİ İÇİN YOĞUŞMA 
BORUSU Düşük basınçta sıcak hava için elastik PVC 
hortum
Yanmaz: kendiliğinden sönen UL94-HV sınıf.
Termal direnç: -5°C ve +80°C arası çalışma sıcaklıkları.

İNCE ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ İÇİN 
İSTİFLEME KİTİ
Kurutma makinelerinin derinliği az olan çamaşır makinelerinin 
üzerine yerleştirilebilmesini sağlayarak evinizde alandan tasarruf 
etmenize olanak tanır.

Hızlı ve kolay 
kurulum

Stabilite ve 
güvenlik 
garantisi 

İNCE cihazlar için 
uygundur

102mm - 2,5m 

106mm - 2,5m 

Hızlı ve kolay 
kurulum

Stabilite ve 
güvenlik 
garantisi 

Standart 
uygulamalar 
için idealdir

Her marka çamaşır  
makinelerin üzerine  

monte edilebilir

Her markadan İNCE çamaşır 
makinelerin üzerine monte 

edilebilir

Yalnızca aşağıdaki  
şartları karşılayan kurutma 
makineleriyle uyumludur:

Yalnızca İNCE kurutma 
makineleriyle uyumludur:

58 cm
DERİNLİK

46 cm
DERİNLİK

47-60 cm
DERİNLİK

40-47 cm
DERİNLİK

Kurutma makineleri için istifleme kitleri ve aksesuarlar

STANDARD FLEX RESISTANT
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Sıcak su girişi hortumları Soğuk su giriş hortumları

WHI1051S 35601833 EAN 8016361945562 D/C   1,5m
WHI1052S 35601834 EAN 8016361945579 D/C   2,5m
WHI1053S 35601835 EAN 8016361945586 D/C   3m 

WHI1051W 35601821 EAN 8016361945449 D/C   1,5m
WHI1052W 35601822 EAN 8016361945456 D/C   2,5m 
 

WHA1001 35601858 EAN 8016361945814  
WHI1051R 35601825 EAN 8016361945487 D/D   1,5m
WHI1052R 35601826 EAN 8016361945494 D/D   2,5m

WHI1011R 35601823 EAN 8016361945463 D/C   1,5m
WHI1012R 35601824 EAN 8016361945470 D/C   2,5m

AQUASTOP EMNİYETLİ GİRİŞ HORTUMU
AQUASTOP ile donatılmış giriş hortumu su giriş 
hortumundaki kopmalar nedeniyle evin su basmasını 
önler. Sızıntı durumunda, kılıf suyu akışı durduran bir 
mekanik valfe yönlendirir.
Tüm arızalar, valf üzerinde bir kırmızı ışıkla gösterilir.

Sertifikasyonlar: WRAS, VDE, IMQ, EN61770
Patlama basıncı: 60 bar
Hortum çalışma basıncı: 20 bar
Valf çalışma basıncı 10 bar
Çalışma basıncı: maks. 93°C

Gevşemeyi önleyen 3/4” (EU) halka, musluğa güvenli bir 
şekilde bağlanmasını sağlar.

Bağlantı: 180°-90°  Düz/Eğimli (S/C)

SOĞUK SU GİRİŞİ HORTUMU
Su ana şebekesi bağlantısı için hortum. Çamaşır ve bulaşık 
makineleri için basınç altında soğuk su için tasarlanmıştır.

Sertifikasyonlar: WRAS
Patlama basıncı: 60 bar
Hortum çalışma basıncı: 20 bar
Çalışma basıncı: 25°C

Gevşemeyi önleyen 3/4” (EU) halka, musluğa güvenli bir şekilde 
bağlanmasını sağlar.

Bağlantı: 180°-90° Düz/Eğimli (S/C)

SICAK SU GİRİŞ HORTUMU
Su ana şebekesi bağlantısı için hortum. Çamaşır ve bulaşık 
makineleri için basınçlı sıcak suya yönelik olarak tasarlanmıştır.

Patlama basıncı: 45 bar
Hortum çalışma basıncı: 10 bar
Çalışma basıncı: maks. 90°C

Gevşemeyi önleyen 3/4” (EU) halka, musluğa güvenli bir 
şekilde bağlanmasını sağlar.

Bağlantı: 180°-90° Düz/Eğimli (S/C)
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S)

SOĞUK SU GİRİŞİ HORTUMU
Su ana şebekesi bağlantısı için hortum. Çamaşır ve bulaşık 
makineleri için basınç altında soğuk su için tasarlanmıştır.

Patlama basıncı: 60 bar
Hortum çalışma basıncı: 20 bar
Çalışma basıncı: 25°C

Gevşemeyi önleyen 3/4” (EU) halka, musluğa güvenli bir şekilde 
bağlanmasını sağlar.

Bağlantı: 180°-90° Düz/Eğimli (S/C)
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S)

DÖNER MAFSALLI GİRİŞ HORTUMLARI İÇİN Y 
KONNEKTÖRÜ
Gevşemeyi önleyen 3/4” (EU) halka, musluğa güvenli bir 
şekilde bağlanmasını sağlar.

AQUASTOP APPROVED

WRAS
93°C

APPROVED

WRAS

Çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için girişler ve hortumlar

10x15 mm PRESSURE

45 bars
90°C

PRESSURE

60 bars
10x15 mm 25°C

10x15 mm 25°C

WHI1051 35601827 EAN 8016361945500 D/C   1,5m
WHI1052 35601828 EAN 8016361945517 D/C   2,5m 
WHI1053 35601829 EAN 8016361945524 D/C   3,5m 

WHI1001 35601830 EAN 8016361945531 D/D   1,5m
WHI1002 35601831 EAN 8016361945548 D/D   2,5m
WHI1003 35601832 EAN 8016361945555 D/D   3,5m 

3/4 EU
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Çıkış hortumları Çıkış hortumları

WHD1015E 35601852 EAN 8016361945753 D/D 19-21mm
WHD1013E 35601850 EAN 8016361945739 D/D 19-21/28mm 
WHD1017E 35601854 EAN 8016361945777 D/D 21/28-21/28mm

WHD1019* 35601856 EAN 8016361945791 D/D   1,5m
WHD1020* 35601857 EAN 8016361945807 D/D   2,5m

WHA1002 35601859 EAN 8016361945821

WHD1016E 35601853 EAN 8016361945760 D/D 19-21mm
WHD1014E 35601851 EAN 8016361945746 D/D 19-21/28mm 
WHD1018E 35601855 EAN 8016361945784 D/D 21/28-21/28mm

WHD1010* 35601847 EAN 8016361945708 D/D   1,5m 
WHD1011* 35601849 EAN 8016361945722 D/D   2,5m
WHD1012* 35601848 EAN 8016361945715 D/D   3,5m

Çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için girişler ve hortumlar

ÇIKIŞ HORTUMU 19-21 mm
Su tahliyesi, deterjanlar ve düşük basınçta yoğuşma için özel 
termoplastik polimerlerle tasarlanmış bir hortum.
Yüksek esneklik ve sıkıştırma direnci.

Çalışma basıncı:  90°C
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S) - 19-21 mm
Bağlantı: 180°-90° Düz/Eğimli (S/C) - 19-21 mm
Çap: 19x24 mm

*

UZATILABİLİR ÇIKIŞ HORTUMU
Uzunluğu ve kıvrımı ayarlanabilen, özel termoplastik polimerlerden 
yapılmış uzatılabilir hortum. Esnektir ve tüm kurulumlara uyarlanabilir.

Çalışma basıncı:  90°C
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S) - 19-21 mm
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S) - 19-21/28 mm
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S) - 21/28-21/28 mm
Çap: 19x29 mm

ÇIKIŞ HORTUMU 21-21/28 mm
Su tahliyesi, deterjanlar ve düşük basınçta yoğuşma için özel 
termoplastik polimerlerle tasarlanmış bir hortum.
Yüksek esneklik ve sıkıştırma direnci.

Çalışma basıncı:  90°C
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S) - 21-21/28 mm
Çap: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

ÇIKIŞ HORTUMU 21-21 mm
Su tahliyesi, deterjanlar ve düşük basınçta yoğuşma için özel 
termoplastik polimerlerle tasarlanmış bir hortum.
Yüksek esneklik ve sıkıştırma direnci.

Çalışma basıncı:  90°C
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S) - 21-21 mm
Çap: 19x24 mm

19x24 mm RESISTANT

19x24 mm RESISTANTADJUSTABLE

28 21

WHD1004 35601841 EAN 8016361945647 D/D   1,5m 
WHD1005 35601842 EAN 8016361945654 D/D   2,5m
WHD1006 35601843 EAN 8016361945661 D/D   3,5m

WHD1001* 35601839 EAN 8016361945623 D/D   1,5m 
WHD1002* 35601838 EAN 8016361945616 D/D   2,5m 
WHD1003 35601840 EAN 8016361945630 D/D   3,5m

WHD1007 35601844 EAN 8016361945678 D/C   1,5m
WHD1008 35601845 EAN 8016361945685 D/C   2,5m
WHD1009 35601846 EAN 8016361945692 D/C   3,5m

*
kanca ürünle 
birlikte verilir

kanca ürünle 
birlikte verilir

0,6 M ILE 2 m ARASINDA UZATILABİLİR: 1,2 M ILE 4 m arasına uzatılabilir:

ÇIKIŞ HORTUMU İÇİN UZATMA
Özel termoplastik polimerlerden üretilmiş uzatma hortumu. Esnektir ve 
tüm kurulumlara uyarlanabilir.

Çalışma basıncı:  90°C
Bağlantı: 180°-180°  Düz/Düz (S/S) - Birleştirme Noktası -19 mm
Çap: 19x24 mm

ÇIKIŞ HORTUMLARI İÇİN Y KONNEKTÖRÜ
Üçlü bağlantılı, 20 mm çaplı polipropilende evrensel konnektör.

19x24 mm RESISTANT RESISTANTFLEX19x29 mm

FLEX19x29 mm19x24 mm RESISTANT

20x20x20 mm

*
kanca ürünle 
birlikte verilir
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Yemek Pişirme

Yemek pişirme yüzeylerinin her zaman temiz ve hijyenik bir şekilde muhafaza 
edilmesi için aksesuarlar, filtreler ve profesyonel deterjanlar.



24 25

YE
M

EK
 P

IŞ
IR

M
E

Profesyonel deterjanlar Profesyonel deterjanlar

Mutfak yüzeyleri için deterjanlar ve bakım ürünleri

MİKRODALGA FIRINLAR İÇİN YAĞ GİDERİCİ
İç parçalara zarar vermeden mikrodalga fırınların içini 
temizlemek için özel olarak geliştirilmiş bir ürün.

PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN CİLALAMA 
KREMİ
İzleri ve parmak izlerini gidererek paslanmaz çelik yüzeylere 
ışıltılı ve parlak bir görünüm katan özel bir krem.

ÇOKLU YÜZEY YAĞ GİDERİCİ
Plastik, laminat, cam, ayna, filtre ve metal yüzeyler gibi 
yıkanabilir yüzeylerdeki yağları ve zorlu lekeleri gidererek 
hijyenik temizlik sağlar. Ayrıca mürekkep lekelerine karşı da 
etkilidir. 

FIRINLAR, IZGARALAR VE BARBEKÜLER İÇİN YAĞ 
GİDERİCİ
Kirli kalıntılar ve greslerin hızlıca giderilmesi için profesyonel 
formülasyon.

PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN YAĞ 
GİDERME VE CİLALAMA KİTİ
Kit 1 adet profesyonel yağ giderici ve 1 adet profesyonel 
cilalama kreminden oluşur. Kit ayrıca en hassas olanlar dahil 
olmak üzere tüm yüzeylerin temizliği için geliştirilmiş bir 
mikrofiber bez içerir.
Tasarruf için kiti seçin.

CSL3801 35601784 EAN 8016361935365 500ml CSL3805 35601786 EAN 8016361935389 500ml

CSL8001 35601782 EAN 8016361935341 500ml

CSC3801 35601785  EAN 8016361935372 500ml CSL3000 35601778 EAN 8016361935303 500ml

CSL3701 35601779  EAN 8016361935310 500ml CSL3802-K 35602107  EAN 8016361975798

Yanmış yağ 
lekelerini 
giderir

Ayrıca oda 
sıcaklığında 
da etkilidir

Optimize 
edilmiş 
performans

PASLANMAZ YÜZEYLER VE DAVLUMBAZLAR 
İÇİN YAĞ GİDERİCİ
Paslanmaz çelik yüzeylerinizi korumak üzere yağlarını ve 
inatçı yağ lekelerini giderir. 

İNDÜKSİYONLU VE CAM SERAMİK OCAKLAR 
İÇİN YAĞ GİDERİCİ
Kirlere, pisliklere, yağ ve lekelere karşı hızlı ve etkili bir 
şekilde müdahale edebilmenizi sağlar. İz bırakmaz.

Yağ ve 
inatçı yağ 
lekelerini 
giderir

Çizmez İz bırakmaz Hızla etki 
gösterir

Yağları ve 
lekeleri 
giderir

İz bırakmaz Hızla etki 
gösterir

Hijyen 
sağlar

Yağları ve 
zor lekeleri 
giderir

Gıda 
kalıntılarını 
giderir

Yağları 
ve kötü 
kokuları 
giderir

İç parçalara 
zarar 
vermez

Parmak 
izlerini 
temizler

Yüzeylere 
ışıltılı ve 
parlak bir 
görünüm 
katar

Yüzeyleri 
korur

İnatçı 
yağları ve 
parmak 
izlerini 
giderir

Parlaklık ve 
ışıltı katar

Yüzeyleri 
korur
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•	 Yağ önleyici filtre, yağ parçacıklarını yakalayarak davlumbazı korur. Genel kullanıma uygundur ve 
kesilerek alana yerleştirilebilir. Filtrenin 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

•	 Koku önleyici aktif karbon filtre, havadaki koku parçacıklarını yakalar ve hapseder.
 Filtrenin 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Küçük ve basit tedbirler, davlumbazınızın hijyenik ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır.
Yağ ve koku önleyici davlumbaz filtreleri için geniş profesyonel serimiz, her tür davlumbazda en iyi 
düzeyde filtrelemeyi ve çıkarmayı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
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Davlumbaz filtreleri Davlumbaz filtreleri

Davlumbazınızın ömrünü uzatmak ve performansını artırmak için ilk adım filtre sisteminizi mükemmel durumda tutmaktır. 
Gereken filtrenin tanımlanması için iç resirkülasyonlu davlumbazlar ve dış resirkülasyonlu davlumbazları birbirinden 
ayırmamız gerekmektedir.

Önerilen filtreler:
- koku önleyici aktif karbon filtresi
- uyumlu şekilde kesilmiş yağ filtresi

Önerilen filtreler:
- uyumlu şekilde kesilmiş yağ filtresi

Davlumbaz filtreleri Uyumluluk tablosu

İç resirkülasyonlu davlumbaz Dış davlumbaz

UYUMLULUK
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Web sitesinden uyumlu tüm filtreleri görebilirsiniz
www.compatibility.careplusprotect.com
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Davlumbaz filtreleri

KFC6918 (CP178) 35602061 EAN 8016361972940
Ø170x35mm; 180gr - Tür 178

KFC6903 (CP233) 35602046 EAN 8016361971196
Ø228x30mm; 200gr - Tür 233

X1

X1

X1

X1

KFC6901 (CP210) 35602044 EAN 8016361971172
Ø210x35mm; 340gr - Tür 210

KFC6906 (CP010) 35602049 EAN 8016361971226
240x225x25mm; 250gr - Tür 010

KFC6905 (CP030) 35602048 EAN 8016361971219
Ø230x35mm; 330gr - Tür 030

KFC6904 (CP028) 35602047 EAN 8016361971202
Ø240x32mm; 410gr - Tür 028

X1 X1
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Koku giderici aktif karbon filtreler

UYUMLU AKTİF KARBONLU KOKU 
GİDERİCİ FİLTRELER
Piyasadaki büyük markaların tümüyle uyumlu olan ve 
en iyi düzeyde filtreleme ve çıkarmayı sağlamak üzere 
geliştirilmiş geniş bir profesyonel davlumbaz filtresi 
serisi.

Filtre, geleneksel karbon filtrelerden 4 kat daha 
etkili koku ve buhar emme kuvvetine sahip, çok 
kaliteli AC90 karbondan üretilmiştir. Bunlar 
kendi kendilerine yok olduğundan, tamamen 
güvenle kullanılabilir ve UL94;V-2 standardıyla 
uyumludur. Bunlar,filtrenin değiştirilmesi gereken 
zamanı göstermek için renk değiştiren bir doygunluk 
göstergesine sahiptir. Pratik ve kolay bir şekilde 
takılabilir.
Filtrenin 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

KFC6902 (CP180) 35602045 EAN 8016361971189
Ø180x40mm; 180gr - Tür 180

KFC6919 (CP185) 35602062 EAN 8016361972957
Ø180x40mm; 180gr - Tür 185

X1 X1

•	 Filtre	bakımı,	davlumbazın	verimini, ömrünü ve gürültü 
düzeylerini etkiler.

•	 Koku	giderici	aktif	karbon	filtreler, kötü koku oluşumunu etkili 
bir şekilde önler.

Bi
liy

or muydunuz?

Koku giderici Maksimum 
emilim

Doygunluk 
göstergeli

Eve dolaşımla geri  
iletilen hava daha  
sağlıklı ve daha az 

 “yağlı” olacaktır.

Kötü kokular en  
aza indirilir.

Sadece sizin için
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Davlumbaz filtreleri

X1

X1

X1

X1

KFC6907 (CP048) 35602050 EAN 8016361971233
Ø233x33mm; 300gr - Tür 048

KFC6908 (CP303) 35602051 EAN 8016361971240
206x170x40mm; 320gr - Tür 303

KFC6909 (CP029) 35602052 EAN 8016361971257
Ø193x34mm; 260gr - Tür 029

KFC6920 (CP200) 35602063 EAN 8016361972964
208x180x48mm; 390gr - Tür 200

KFC6910 (CP241) 35602053 EAN 8016361971264
223x228x30mm; 510gr - Tür 241

KFC6917 (CP190) 35602060 EAN 8016361972933
480x250x40mm; 1030gr - Tür 190

KFC6912 (CPM15) 35602055 EAN 8016361971288
225x210x30mm; 530gr - Tür M15

KFC6911 (CP150) 35602054 EAN 8016361971271
435x217x20mm; 1110gr - Tür 150

X1

X1

X1

X1
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Koku giderici aktif karbon filtreler

KFC6914 (CP145) 35602057 EAN 8016361971301
Ø146x30mm; 220gr - Tür 145 - Her pakette 2 filtre

KFC6915 (CP057) 35602058 EAN 8016361971318
Ø175x45mm; 406gr - Tür 057 - Her pakette 2 filtre

X2 X2

X2

KFC6916 (CP047) 35602059 EAN 8016361971325
Ø150x50mm; 560gr - Tür 047 - Her pakette 2 filtre
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Davlumbaz filtreleri

Koku giderici aktif karbon filtreler
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Yağ giderici, uygun şekilde kesilebilir filtreler

YIKANABİLİR AKTİF KARBON FİLTRESİ
Filtre, geleneksel karbon filtrelerden 4 kat daha etkili 
emme kuvvetine sahip, çok kaliteli AC90 karbondan 
üretilmiştir. Bulaşık makinelerinde, yüksek sıcaklıkta dahi 
yıkanabilir. Filtrenin yeniden kullanılabilmesi için 
fırında 100°C’de 10 dakika kadar kurutularak yeniden 
etkinleştirilmesi gerekmektedir.
Kendiliğinden yok edildiğinden tamamen güvenli bir 
şekilde kullanılabilir ve UL94;V-2 standardıyla uyumludur. 
Pratik ve kolay bir şekilde takılabilir. Filtrenin 3 ayda bir 
değiştirilmesi önerilir.

Yıkanabilir 
ve yeniden 
kullanılabilir

Koku 
giderici

Kendiliğinden 
yok olur

Maksimum 
emilim

KFC6913 (CP020) 35602056 EAN 8016361971295
219x182x20mm; 160gr - Tür 020

YAĞ GİDERİCİ, UYGUN ŞEKİLDE KESİLEBİLİR FİLTRE
Filtre, havadaki yağ moleküllerini yakalar ve buharları ve 
pişirme dumanlarını çeker.

EVRENSEL KOKU GİDERİCİ UYGUN ŞEKİLDE 
KESİLEBİLİR FİLTRE
Koku önleyici aktif karbon filtre, havadaki yağ 
moleküllerini yakalar ve buharları ve pişirme 
dumanlarını çeker.

DOYGUNLUK GÖSTERGELİ, YAĞ GİDERİCİ UYGUN 
ŞEKİLDE KESİLEBİLİR FİLTRE
Filtre, havadaki yağ moleküllerini yakalar ve buharları ve 
pişirme dumanlarını çeker. Filtrenin değiştirilmesi gereken 
zamanı göstermek için renk değiştiren bir doygunluk 
göstergesiyle birlikte sunulur.

KFU6903 35602042  EAN 8016361971158 47X57 cm

KFU6901 35602040  EAN 8016361971134 47X97 cm

KFU6904 35602043  EAN 8016361971165 47X97 cm

KFU6902 35602041 EAN 8016361971141 47X97 cm

Evrensel 
ve uygun 
şekilde 
kesilebilir

Yağ ve 
koku 
giderici

Kendiliğinden 
yok olur

EVRENSEL 2’Sİ 1 ARADA YAĞ VE KOKU GİDERİCİ, 
UYGUN ŞEKİLDE KESİLEBİLİR FİLTRE
Çift koku ve yağ önleyici işleviyle filtre oldukça yüksek 
bir koku ve yağ emme gücüne sahiptir ve buharları ve 
pişirme dumanlarını çeker.

Evrensel 
ve uygun 
şekilde 
kesilebilir

Koku 
giderici

Kendiliğinden 
yok olur

Evrensel 
ve uygun 
şekilde 
kesilebilir

Yağ 
giderici

Doygunluk 
göstergeli

Kendiliğinden 
yok olur

Web sitesinden uyumlu tüm filtreleri görebilirsiniz
www.compatibility.careplusprotect.com

X1

Evrensel 
ve uygun 
şekilde 
kesilebilir

Yağ 
giderici

Kendiliğinden 
yok olur
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Ayarlanabilir fırın tepsisi ve 2’si 1 arada kızartma tavası

Aksesuarlar

KAT3701 35601999 EAN 8016361963702 

KAG3701 35602000 EAN 8016361963719 

EVRENSEL, AYARLANABİLİR FIRIN TEPSİSİ
Mutfakta maksimum çok yönlülük için ayarlanabilir fırın tepsisi 
(37 cm - 52 cm). Mükemmel pişirme sonuçları ve yapışmazlık için 
iki kat Skandia Xtreme Plus kaplamalı Hi-Top çelikten üretilmiştir. 
BPA, PFOA ve ağır metal içermez.
Boyutlar (UxGxY): 37/52x33x3,5 cm

2’Sİ 1 ARADA KIZARTMA TAVASI VE IZGARA
Izgarası ile birlikte yemek pişirme sonuçlarından taviz vermeden 
hafif ve sağlıklı bir şekilde yemek pişirebilmenizi sağlar. 
Mükemmel pişirme sonuçları ve yapışmazlık için iki kat Skandia 
Xtreme Plus kaplamalı Hi-Top çelikten üretilmiştir.
BPA, PFOA ve ağır metal içermez.
Boyutlar (UxGxY): 32x24x6 cm

Birlikte ya da ayrı  
ayrı olarak birkaç farklı  

şekilde kullanılabilir.
Kesinlikle yapışmaz ve  
temizlenmesi kolaydır.
Izgara, yağları tepsiye  

akıttığından düşük yağ  
ile yemek pişirmek  

için idealdir.

Fırınlarda ve mini  
fırınlarda kullanılabilir.

İkiye ayrılarak bulaşık makinesinde 
kolaylıkla yıkanabilir.

Kesinlikle yapışmaz ve  
eşit düzeyde pişirme sağlar.  

Tatlı ve tuzlu tarifler  
için uygundur.

Sadece sizin için

Sadece sizin için

Ayarlanabilir

2 in 1

Mükemmel 
pişirme 
sonuçları

Mükemmel 
pişirme 
sonuçları

İki kat 
yapışmaz 
kaplama

İki kat 
yapışmaz 
kaplama

Mükemmel 
iletkenlik 
için en üst 
kalitede çelik

Hafif ve sağlıklı 
yemekler içindir; 
katı veya sıvı yağ 
kullanımı gerekmez
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Gıdaların en iyi şekilde muhafaza edilmesi için hijyenik temizlik sağlar, 
buzları çözer ve kokuları giderir.
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CSL7001 35601780  EAN 8016361935327 500ml

SO
ĞU

K

CSL4001 35601783 EAN 8016361935358 500ml FAD4001 35602001 EAN 8016361963726 

HIZLI ETKİLİ HİJYENİK TEMİZLEYİCİ
İç yüzeyleri temizleyerek hijyenik hale getirir ve hoş limon 
kokusu ile kötü kokuları giderir.
Küfler üzerinde etkilidir, gıdaların iyi şekilde muhafaza 
edilmesini sağlamak için bakterilerin yayılmasını önler.

BUZDOLAPLARI İÇİN EVRENSEL KOKU GİDERİCİ
Gıdaların tazeliğini ve aromasını koruyarak buzdolaplarındaki 
hoş olmayan kokuları gideren doğal içerikli, katı jel.
•	 Uzun	süre	etkilidir:	60	gün
•	 Değiştirme	çizgisi

HIZLI ETKİLİ BUZ ÇÖZÜCÜ
Buzdolapları ve dondurucuların performansını 
iyileştirir ve buz kalıntıları ile ilgili enerji tüketimini 
azaltır. Buzları hızlı ve etkili bir şekilde çözer Ayrıca, 
araba ön camlarında kullanım için önerilir.

Kötü 
kokuları 
giderir ve 
önler

Kötü 
kokuları 
giderir ve 
gıdaların 
aromasını 
korur

Buzları 
hızla 
eritir

Leke ve 
küfleri 
giderir

Limon özü 
yağları

Sıcaklık 
göstergeli 
ve 
değiştirme 
çizgili 
kapak

Doğal katı 
jel, alerjen 
içermez

Buz 
oluşmasını 
önler

Araba ön 
camları 
üzerinde 
de etkilidir

Buzdolapları ve dondurucular için deterjanlar ve koku emiciler

Cattura odori

Değiştirme seviyesi
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Elektrikli süpürge

Elektrikli süpürgeler için temizleyiciler, deodorantlar ve evrensel aksesuarlar.
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Suction
regulator
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Evrensel 
uyarlayıcı

Hijyenik 
temizlik 
sağlar ve 
kötü kokuları 
giderir

Paslanmaz 
çelik

Ahşap 
ve sert 
zeminler

Mentol 
kokulu

Esnek 
boyun

Çöp 
kutuları 
için de 
idealdir

Teleskopik 
boru.
Uzunluk:
560-940 mm

HIZLI ETKİLİ TEMİZLEYİCİ
Toz toplama haznelerini hijyenik olarak temizler, akarlara ve alerjenlere 
karşı korur. Çöp kutuları için de idealdir. Hoş bir mentol kokusu verir.

SERT, EVRENSEL TELESKOPİK BORU
Paslanmaz çelik evrensel teleskopik boru.
Ulaşılması	zor	yerleri	dahi	kolaylıkla	
süpürebilmenizi sağlar. 

CPO9004 35601788 EAN 8016361935402 4 şase x 15g VNW9001 35601984 EAN 8016361960503 

CSL9001/1 35602118  EAN 8016361935396 500ml

VNA9001 35601983 EAN 8016361960497 

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER İÇİN PARFÜMLÜ GRANÜLLER
%100	doğaldır	ve	elektrikli	süpürgeler	için	geliştirilmiştir.	Kötü	kokuları	
etkili bir şekilde giderir ve elektrikli süpürge kullanımı sırasında hoş bir 
lavanta kokusu yayar.

EVRENSEL PARKE BAŞLIĞI
Boyun	kısmı	esnek	ve	ayarlanabilir	kelepçeli	(Ø30-38mm),	tüm	ahşap	
ve sert zemin türlerinde kolay kullanım için 2 tekerlekle donatılmış, 
parke zeminlere uygun evrensel başlık. Yumuşak fırça, yüzeyleri 
çizilmeye karşı korur.

Evrensel 
uyarlayıcı

Emiş 
regülatörlü

Tüm zemin 
türleri 
içindir

Genel 
Kullanıma 
Uygun

Genel 
Kullanıma 
Uygun

Esnek 
boyun

EVRENSEL HALI VE ZEMİN BAŞLIĞI
Boyun	kısmı	esnek	ve	ayarlanabilir	kelepçeli	(Ø30-38mm),	tüm	zemin	
türlerine uygun evrensel başlık.
Sert yüzeylerin, ahşap zeminlerin ve halıların temizlenmesi için 
uygundur.

EVRENSEL KAVRAMA KOLU
Emiş regülatörlü pratik ve çevrilebilir kavrama 
kolu. Metal boruyu elektrikli süpürgenin esnek 
hortumuna bağlar.

Kokuları 
giderir

Lavanta 
kokulu

Uzun süre 
etkili koku

%100 
doğal 
granüller

VAR9032 35601981 EAN 8016361960473 Ø32mm
VAR9035 35601982  EAN 8016361960480 Ø35mm   

VAG9032 35601979 EAN 8016361960459 Ø32mm
VAG9035 35601980  EAN 8016361960466 Ø35mm

Elektrikli süpürgeler için deterjanlar, deodorantlar ve aksesuarlar

Evrensel aksesuarlarDeterjanlar, deodorantlar ve evrensel aksesuarlar

30-38 mm

30-38 mmØ

Ø



44 45

ÜT
ÜL

EM
E

Ütü

Ütü sisteminizin durumunu muhafaza etmek için özel ürünler.
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Bakım ve servis

CDL9606-K 35601791 EAN 8016361935433  kit (1 çubuk + 6 şişe)

ÜTÜ BAKIM KİTİ
Ütünüzün bakımı, ütü sonuçlarının iyileştirilmesi ve giysileriniz 
üzerinde leke oluşmasının önlenmesi için ihtiyaç duyduğunuz 
her şeyi içerir. Her ay bir şişe kullanarak ve ütü tabanını düzenli 
olarak temizleyerek ütünüzün verimli bir şekilde çalışmasını 
sağlayabilir ve ütünüzün ömrünü uzatabilirsiniz.
Her ay uygulanması önerilir.
Tasarruf için kiti seçin.

Kireç, leke 
ve kalıntıları 
giderir

İç 
bileşenleri 
korur

Performansı 
iyileştirerek 
ütü yapmayı 
kolaylaştırır

ÜT
ÜL

EM
E

Ütü bakımı Ütü bakımı

Kireci 
çözer

Performansı 
optimize 
eder

Makinenin 
ömrünü 
uzatır

Lekeleri ve 
kalıntıları 
giderir

Ütü 
yapmayı 
kolaylaştırır

Performansı 
iyileştirir

x 1
&& x 6

Kireci çözer İç bileşenleri 
korur

Makinenin 
ömrünü 
uzatır

CDS9602 35601790 EAN 8016361935426  2 çubuk

TEKLİ DOZLAR HALİNDE KİREÇ GİDERİCİ
Ütünüzün en iyi şekilde performans gösterebilmesi, 
kireçlerin giderilmesi ve enerji tüketiminin azaltılması 
için her ay uygulanması önerilir.

CDL9601 35601776 EAN 8016361935280  500ml 

CDL9612 35601777 EAN 8016361935297  12 şişe x 5ml

SIVI KİREÇ GİDERİCİ
Kireçleri giderir, ütünüzün yüksek performansta çalışmasını sağlar.  
Her ay uygulanması önerilir.

PROFESYONEL ÜTÜ TABANI TEMİZLEME ÇUBUKLARI
Ütünüzün tabanındaki kalıntıları gidererek ütünün performansını 
iyileştirir ve ütü yapmayı kolaylaştırır.

x 2

Bi
liy

or muydunuz?

Ütü sonuçlarını iyileştirmek ve giysiler üzerinde hoş olmayan 
lekeler kalmasını önlemek için özel bir kireç giderici kullanarak ve 
ütü tabanını düzenli olarak temizleyerek ütünüze bakım yapmanız 
büyük önem taşımaktadır.

Sa

dece sizin için

Temiz bir ütü  
ile ütüleme işlemleri  
için daha az zaman  
ve çaba harcarsınız. 
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Kahve

Kahve makineleri ve su ısıtıcılar için sıvı ve toz kireç gidericiler.

48 49
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Bakım ve servis

CDP6006 35601771 EAN 8016361934603  6 şase x 20g

CDL6001 35601772 EAN 8016361935242  500ml

KAHVE MAKİNELERİ VE SU ISITICILAR İÇİN 
KİREÇ GİDERİCİ
Kahve makineniz veya su ısıtıcınızın veriminin korunması 
için her ay kullanabileceğiniz tek kullanımlık şaseler. Kahve 
ve çay kalıntılarını gidermenin yanı sıra kireçleri de gidererek 
sıcak içeceklerinizin doğal aromasını korumasını sağlar.
Her ay uygulanması önerilir.

SU ISITICILAR VE KAHVE MAKİNELERİ İÇİN SIVI 
KİREÇ GİDERİCİ
Kahve makineniz veya su ısıtıcınızın veriminin korunması 
için sıvı solüsyon halinde aylık uygulama.
Kahve ve çay kalıntılarını gidermenin yanı sıra kireçleri de 
gidererek sıcak içeceklerinizin doğal aromasını korumasını 
sağlar.
Her ay uygulanması önerilir.

Kireci 
çözer

Kireci 
çözer

Çay ve 
kahve 
kalıntılarını 
giderir

Kahve 
kalıntılarını 
ve yağları 
giderir

Makinenin 
ömrünü 
uzatır

Makinenin 
ömrünü 
uzatır

Kahve makineleri ve su ısıtıcıları için kireç giderici

KA
HV

E

Bi
liy

or muydunuz?

•	 Kalıntılar	ve	kireç	bileşenlerin	aşırı	ısınmasına	neden	olarak	normal	
çalışmayı olumsuz etkiler.

•		 Sıcak	içeceklerinizin	doğal	aromasının	korunması	için	kahve	
makineleri ve su ısıtıcılarınıza özel bir kireç gidericiyle bakım 
uygulamanız büyük önem taşımaktadır.

Sa

dece sizin içinDaha	az	tüketim.

Uzun	süre	 
sonrasında dahi  

içeceklerin aroması korunur.

İçeceklerin sonunda  
yanık kahve tadı 
hissetmezsiniz. 
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