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termékkatalógus





www.cleaneco.hu

Közel 100 termékből álló teljes körű professzionális-ipari és háztartási termékcsaládunk gyártását 
legkorszerűbb környezetkímélő üzemünkben végezzük napenergia felhasználásával.

Cégünk saját kutatás-fejlesztési programjának köszönhetően vegyészeink 
által előállított receptúráink megfelelnek az Európai Unió EU Ecolabel 
tanusító rendszerének.

Tudjon meg cégünkről és termékeinkről 
többet a www.cleaneco.hu 
weboldalon.  



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

ORGANIKUS
FELMOSÓSZER
33 felmosáshoz

green tea herbal
illattal



www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Organikus felmosószer

Kiemelkedően magas, organikus alapanyag 
tartalmának  köszönhetően  könnyedén távolít-
ja el a szennyeződéseket, akár felmosás, akár 
törölgetés alkalmával. A  magas, növényi alko-
holtartalma miatt hatékonyan tisztít és gyorsan 
párolog, így csík - és foltmentes felületet biztosít. 

A  hozzáadott green tea herbal illat   kellemes, 
hosszantartó illatot nyújt.  

Tartósítószereket,  színezőanyagot és irritatív anya- 
gokat nem tartalmaz, állatokon nem tesztelt.

Alkalmas: kőre     fára     laminált padlóra és  bú-
torokra    üvegre   műanyagra  linóleumra  fémre    

krómra    csempére

árak        kiszerelések
1L              749 Ft/db          8db/karton 

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

növényi 
alkohollal



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

ORGANIKUS
FELMOSÓSZER
33 felmosáshoz

narancs
olajjal



www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!

árak        kiszerelések
1L            749 Ft/db          8db/karton 

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

növényi 
alkohollal

Organikus felmosószer

Kiemelkedően magas, organikus alapanyag 
tartalmának  köszönhetően  könnyedén távolít-
ja el a szennyeződéseket, akár felmosás, akár 
törölgetés alkalmával. A  magas, növényi alko-
holtartalma miatt hatékonyan tisztít és gyorsan 
párolog, így csík - és foltmentes felületet biztosít. 

A hozzáadott természetes narancsolaj kellemes, 
hosszantartó illatot nyújt.  

Tartósítószereket,  színezőanyagot és irritatív anya- 
gokat nem tartalmaz, állatokon nem tesztelt.

Alkalmas: kőre     fára     laminált padlóra és  bú-
torokra    üvegre   műanyagra  linóleumra  fémre    

krómra    csempére



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

VIASZOS
PADLÓTISZTÍTÓ
33 felmosáshoz

carambola levél
viaszból



vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Viaszos padlótisztító

A  Cleaneco  Viaszos  Padlótisztító  a  carambola 
-csillagnövény- leveléből sajtolt viaszból készült 
padlótisztító és ápoló organikus termék. Növé-
nyi viasztartalmának köszönhetően selymes és 
tartós fényt biztosít, nem ragad és használata 

után a felület csúszásmentes.  

Növényi eredetű hatóanyagai hatékonyan 
tisztítják a napi szennyeződéseket. Termékünk 

ECOCERT minősítésű alapanyagokból készült. 

Alkalmas: kőre     fára     laminált padlóra és  bú-
torokra    üvegre   műanyagra  linóleumra  fémre    

krómra    csempére

árak        kiszerelések
             1L                     1099 Ft/db          8db/karton 



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

ÜVEGTISZTÍTÓ
ÉS ÁLTALÁNOS
TISZTÍTÓSZER

citrus
illattal



www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Üvegtisztító

A  napi szennyeződéseken túl könnyedén távo-
lítja  el a durvább foltokat, zsíros rétegeket is. 

Üvegfelületek  tisztításán  túl  kiváló általános felü- 
let tisztításra és  felmosásra is, termékünk a leg-
érzékenyebb felületekre sem káros, növényi ere-  
detű  alapanyagokat tartalmaz. Használata után 
csak a kellemes citrus illat  marad, minden e- 
gyéb összetevője elpárolog. A felület csillogó, csík- 
mentes, vízlepergető és portaszító  hatású lesz.

Az organikus eredetű összetevőknek köszönhető-
en termékünk hipoallergén. A növényi  alkohol  

köztudottan  fertőtlenítő  hatással rendelkezik. 

árak        kiszerelések

1L  utántöltő          749 Ft/db          8db/karton 
0,5L szórófejes          699 Ft/db        10db/karton  

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

növényi 
alkohollal



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
facebook.com/cleanecohungary

FÜRDŐSZOBAI
ÉS KONYHAI
TISZTÍTÓSZER

szaniter
tisztító

www.cleaneco.hu



www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Fürdőszobai és konyhai tisztítószer

Természetes cukornád és cukorrépa 
kivonatnak köszönhetően nagyon haté-
kony zsíroldó hatással rendelkezik, organi-
kus citromsav tartalma pedig kiválóan 
távolít el minden vízköves szennyeződést. 

Használhatja  a  fürdőszobai berendezések, 
így a csapok, csaptelepek vízkő és szap-
panlerakódásainak eltávolítására,  vala-
mint  csempe, kád,  zuhanyzó,  és toalett  

tisztításra.

Hatékony  zsíroldó hatásának  köszönhe-
tően  könnyedén  és  csíkmentesen tisz- 
títja a konyhai  munkafelületeket,  beren-
dezéseket,  szanitereket és  a tűzhelyet is.

árak        kiszerelések

1L  utántöltő          859 Ft/db          8db/karton 
0,5L szórófejes          810 Ft/db        10db/karton  

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

növényi 
alkohollal



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
facebook.com/cleanecohungary

VÍZKŐOLDÓ
CITROMSAVVAL

ECOCERT
alapanyaggal

www.cleaneco.hu



A  hagyományos   vízkőoldókkal ellentétben hasz- 
nálata  kellemes,  nem  irritálja bőrét   és  kezét, 

illata hipoallergén.

Magas, ECOCERT minősítésű  növényi eredetű cit-  
romsav  tartalmának és a további organikus össze- 
tevőinek köszönhetően hatékonyan távolítja el a leg- 

makacsabb vízkőlerakódásokat is.  

Kiválóan alkalmazható rozsdamentes vagy króm 
csaptelepekre,  kerámia, vagy  akril  mosdókagy- 

lókra,  kádakra, műanyag és üveg felületekre.

Tartósítószereket,   színezőanyagot és irritatív anya- 
gokat nem tartalmaz, állatokon nem tesztelt.

árak        kiszerelések

1L  utántöltő          899 Ft/db          8db/karton 
0,5L szórófejes          849 Ft/db        10db/karton  

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Vízkőoldó

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
facebook.com/cleanecohungary

FOLYÉKONY
SZAPPAN

gyümölcspúder
illattal

www.cleaneco.hu



Teljesen pH semleges, így kezét nem szárítja. Ki- 
zárólag  természetes  eredetű  összetevőket tar- 
talmaz,  irritatív anyagoktól  mentes, így  bármi-

lyen bőrtípusra használhatja. 

Magas,  organikus  felületaktív  anyagainak kö- 
szönhetően eltávolítja a  legmakacsabb szeny- 

nyeződéseket is kezéről. 

Allergéneket nem tartalmaz,  illata természetes  
hipoallergén gyümölcsillat. Extra érzékeny, szá- 

raz bőrűek is használhatják.

Színezőanyagot, irritatív és szintetikus anyagokat  
nem tartalmaz, állatokon nem tesztelt.

árak        kiszerelések

1L           949 Ft/db          8db/kart
www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Folyékony szappan

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
facebook.com/cleanecohungary

FERTŐTLENÍTŐ
FOLYÉKONY 

SZAPPAN

baktérium-  és
gombaölő

www.cleaneco.hu



A  Cleaneco   Fertőtlenítő  folyékony   szappan 
baktericid és fungicid  hatásspektrummal  ren-
delkezik, azaz teljes körűen elpusztítja a baktéri-

umokat és gombákat. 

Selymes, géles állagát organikus cellulóz rostok 
biztosítják. Aktív növényi hatóanyagainak kö- 
szönhetően nem csak fertőtleníti kezét, hanem 

hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket.

Az Országos Tisztiorvosi Hivatal által kibocsátott 
engedélynek megfelelően termékünk használ-
ható professzionális-élelmiszeripari és háztartási 

környezetben is.

árak        kiszerelések

1L          8db/karton 

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Fertőtlenítő folyékony szappan

vegán magyar terméknapenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

1419 Ft/db



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
facebook.com/cleanecohungarywww.cleaneco.hu



A B&W  termékcsalád  darabjai  méltó díszei le- 
hetnek bármely háztartásnak. Letisztult, minima-
lista szín- és formavilágának köszönhetően a lakás 
bármely pontjának izgalmas színfoltjai lehetnek.

Tibolina: Tradícionális, 20 éves receptúra alapján 
készített hipoallergén  kéz- és testkrém.  Nagyon 

száraz, ekcémás jellegű bőrfelületre is ajánljuk.

Folyékony szappan: Teljesen  pH semleges,  így 
kezét nem szárítja. Irritatív anyagoktól  mentes, 
hipoallergén  termék, így  bármilyen bőrtípusra 

használhatja. 

Fertőtlenítő folyékony szappan: Selymes, géles 
állagát organikus cellulóz rostok biztosítják. 
Aktív növényi hatóanyagainak köszönhetően 
nem csak fertőtleníti kezét, hanem hatékonyan 

eltávolítja a szennyeződéseket.
árak        kiszerelések

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!B&w termékcsalád

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

Tibolina Kéz- és testkrém        1400 Ft/db 12 db/karton
Folyékony szappan 599 Ft/db 12 db/karton
Fertőtlenítő folyékony szappan 719 Ft/db 12 db/karton



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
facebook.com/cleanecohungary

MOSÓGÉL 
KONCENTRÁTUM

1,5 és 4,5 literes
kiszerelésben

cukornád 
kivonattal

www.cleaneco.hu



Kitűnő folttisztító hatását többek között cukornád 
kivonat és kókuszzsír eredetű felületaktív anyag 
biztosítja. A nagyon magas organikus eredetű  
hatóanyagtartalma  miatt  használata gazda-
ságos, 30%-kal többet moshatunk 1L koncent-
rátummal,  mint bármely piaci versenytársával. 

Színes, fekete és fehér ruhák tisztítására egyaránt 
alkalmas,  mivel allergén anyagokat nem tar- 
talmaz és illata hipoallergén  babaruhákat is 

moshatunk vele.

1,5 literes kiszerelés=30 mosás
4,5 literes kiszerelés=90 mosás

árak        kiszerelések

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Mosógél koncentrátum

1,5L              1899 Ft/db              6db/karton
4,5L              4499 Ft/db              2db/karton

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes



ÖBLÍTŐ 
KONCENTRÁTUM

hipoallergén
illattal

Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
facebook.com/cleanecohungarywww.cleaneco.hu



A Cleaneco Bio Öblítőcsaládot a legkorszerűbb 
környezetkímélő technológiával, napenergia 
felhasználásával gyártottuk  kizárólag  növényi  

eredetű  alapanyagokból.

Alapanyaguk egy különleges repce kivonat, 
mely rendelkezik az Európai Unió legmagasabb 
színvonalú biológiai tanúsítási védjegyével, az 
ECOCERT-tel. Ez alapján termékeink 100%-ig bio-
lógiai eredetű alapanyagból készültek, környe-
zetbarát eljárással, ellenőrzött gazdálkodásban.

Öblítőink hipoallergének, színezéket nem tartal- 
maznak. Érzékeny, akár ekcémás bőrre is ajánljuk 
minden korosztálynak. Használatukkal a mosott 
textil puha, kellemes illatú, könnyen vasalható 

lesz, csökkentik a statikus feltöltődést.
1 liter=33 mosás 

árak                   kiszerelések

1L        949 Ft/db      8db/karton 
1L        999 Ft/db      8db/karton 
1L        949 Ft/db      

Zero
Baby
Aloe 8db/karton 

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Öblítő

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes



Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

Baby
ORGANIKUS

FELMOSÓSZER
és

ORGANIKUS
FELÜLETTISZTÍTÓ



1L           1199 Ft/db          8db/karton 
www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!

Baby organikus felmosószer
Baby organikus felülettisztító

A Cleaneco Baby organikus felmosószer alkal- 
mas gyermekekkel érintkező felületek  tisztítására,
felmosására.  Kizárólag  növényi eredetű, szinte-  
tikus-irritatív anyagoktól mentes összetételének 
köszönhetően a felmosást követően nem marad 
gyermekekre káros anyag a felületen, melyet 
gyermeke érintkezés útján a szervezetébe vihet.

 
Biológiai eredetű, magas alkoholtartalmának 
köszönhetően hatékonyan tisztít és  csíkmentesen 

szárad. Illata hipoallergén.

A Cleaneco Baby organikus felülettisztító alkal- 
mas gyermekekkel érintkező felületek, bútorok 
tisztítására. Felületkímélő összetételének köszön- 
hetően a gyermekszoba minden vízálló bútorára, 

berendezésére használhatja. 
árak        kiszerelések

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

növényi 
alkohollal

vegánhipoallergén

napenergiával
gyártva

100% növényi
alapanyagból

állatkísérlet
mentes

növényi alkohollal

O r g a n i k u s

25% növényi alkohollal

Felülettisztító
utántöltő

Surface cleaner

0,5L       1249/db       8db/karton 
1L          1499/db     10db/karton 





0,5L szórófejes          1149 Ft/db        10db/karton  

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes

növényi 
alkohollal

A Cleaneco FOOD SAFE CLEANER kizárólag bio-
lógiai eredetű alapanyagokból készített nagy 
hatásfokú, hipoallergén, illatmentes tisztítószer, 
melyet használhat vitrinek, hűtők, munkapultok, 
üvegfelületek,  és bármely vízálló, élelmiszerekkel 

érintkező felület tisztítására.

Magas, kukoricából és cukorrépából előállított 
bioalkohol tartalommal rendelkezik.  Az alkoho-
lok köztudottan antibakteriális tulajdonsággal 
rendelkeznek. Innovatív, organikus alapanya-
gainak jóvoltából hatékonyan távolítja el a 
konyhai szennyeződéseket és csíkmentesen 

szárad.

Az élelmiszerekre  a  termék permete sem  jelent 
kémiai kockázatot. 

árak        kiszerelések

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!Bio food safe cleaner



ÁLTALÁNOS 
FELÜLET

 FERTŐTLENÍTŐ

baktérium- és
gombaölő

Termékeink 2016-tól új hipoallergén illattal készülnek!
facebook.com/cleanecohungarywww.cleaneco.hu



Általános felület fertőtlenítő

Általános  felület  fertőtlenítő  termékünk klór és 
aldehid mentes, nem tartalmaz a felületekre ve- 
szélyes  vegyi anyagokat, így fertőtleníthet vele 

bármilyen vízálló felületet.

Egyaránt  használható  professzionális-ipari  és 
háztartási környezetben.

Hatékonyan  eltávolítja a szennyeződéseket va- 
lamint baktérium- és gombaölő tulajdonsággal 

is rendelkezik.

Használhatja  munkapultok,  vizesblokkok,  hűtő 
és mikró fertőtlenítésére, akár felmosásra is.

árak        kiszerelések

1L  utántöltő          999 Ft/db          8db/karton 
0,5L szórófejes          999 Ft/db        10db/karton  

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

gondolkozz zölden!

vegán magyar termékhipoallergén napenergiával
gyártva

állatkísérlet
mentes



gondolkozz zölden!

www.cleaneco.hu facebook.com/cleanecohungary

Használjon CLEANECO termékeket vállalkozásban is!

Keresse teljes körű ipari termékcsaládunk katalógusát weboldalunkon,
vagy igényelje képviselőnktől.

Tisztítószer és papírtermékeinkhez az adagolórendszereket ingyenesen biztosítjuk!

5 liter
5948 Ft
1 liter

1399 Ft

Bruttó ár: 
5 liter

5949 Ft
1 liter

1419 Ft

5 liter

1 liter
1818 Ft

 6999 Ft

Bruttó ár: Bruttó ár:





gondolkozz zölden!
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