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НА ПРИЯТЕЛИТЕ

ПРОДУКТИ НИЙ СЪЗДАДОХМЕ ОМАЙНИ, 
ВЪВ ТЯХ СЕ КРИЯТ ЧУДНИ ТАЙНИ!

КАК С НАШ’ТЕ БИЛКИ ЧИСТИ, ЛЕКОВИТИ, 
ВИ ЗДРАВЕТО ОПРАВЯМЕ ЗА ДНИ ЧЕСТИТИ! 

КАК ДОКТОРИТЕ ГЛЕДАТ С ИЗУМЛЕНИЕ -
МАГНИТИ, ТУРМАЛИНИ И СРЕБРО, ЧЕ ДАВАТ ИЗЦЕЛЕНИЕ!

КАК С КРЕМОВЕ ВЪЛШЕБНИ ОТ СВЕТА
ВЪЗВРЪЩАМЕ ВИ ТРАЙНО МЛАДОСТТА!

КАК С ЧАРОДЕЙНИТЕ ПАРФЮМИ, ЧЕРВИЛО И СПИРАЛА
СТЕ ТОЧНО ВИЙ КРАЛИЦИТЕ НА БАЛА! 

ПРИЯТЕЛИ, ТУЙ ВСИЧКО ПРАВИМ ЗАРАД ВАС, 
ЗА ДА СТЕ ДОВОЛНИ, ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ ВСЕКИ БОЖИ 
ЧАС!
 

ОТ ЗЕЛЕНИЯ ЕКИП

Скъпи Приятели на Green Master, 

Вече повече от 17 години ние вдъхновено се грижим за 
възможността да получавате правилната информация и 
да имате достъп до иновативни, качествени и ефективни 
продукти, даряващи вас и семействата ви със здраве, 
блясък и красота, а домовете ви с екологична чистота!

Фактът, че вие ставате все повече и повече - стотици 
хиляди, а скоро и милиони, красноречиво говори 
за вашата нарастваща удволетвореност от нашите 
стойностни предложения и за лоялността ви към идеята 
на Green Master – БИЗНЕСА НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО! 

Ето защо продължаваме заедно напред по пътя към 
усъвършенстването и именно в този контекст са 
следващите добри новини:

1. От месец май 2015-та година предлагаме на вашето 
внимание над 120 нови уникални продукта в 
различните категории, маркирани със знака „НОВО”.  

2. От същия месец всички продукти, предлагани от 
компанията, са разположени в нови 4 каталога, а 
именно: 

Каталог ЗДРАВЕ, Каталог КРАСОТА, Каталог ДОМ и 
Каталог БЛЯСЪК (декоративна козметика). 
Във всеки един от тези каталози продуктите са 
обобщени в различни категории, за по-бързо и по-
конкретно удволетворение на нуждите на клиента.
 
3. Всеки месец и тримесечие Green Master предлага 
на клиентите си многобройни промоции, игри и 
награди, описани в отделни рекламни брошури. За 
да се запознаете с тях, попитайте нашия представител 
или проверете на www.green-master.eu в сектор 
„Промоции”. 

Вярваме в силата на нашите продукти!
Надяваме се да ви помогнат и ощастливят!
Обичаме ви и ви благодарим!

Екипът на Green Master

2015

Промоции, 

игри, 

награди!
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Каталог ДОМ
В този каталог предлагаме иновативни и 
висококачествени продукти за приготвяне и 
съхранение на храна, кани за филтриране на водата с 
различни филтри, екологични препарати за почистване 
и пране, екологични кърпи за почистване, иновативни 
уреди и аксесоари за домакинството.

Основните ни партньори и търговски марки в 
тази серия са:
STONELINE – немска компания, производител на 
единствените съдове за готвене в света с патентовано 
каменно покритие от микроскопични частици камък 
от Швейцарските Алпи. Това революционно покритие 
позволява на приготвената храна да притежава същите 
невероятен вкус и качества, като приготвената върху 
истински камък.

MOONSTAR - иновативни съдове за дълготрайно 
съхранение на храна. Резултат от дълго проучване 
и експерименти, те са начало на една нова епоха 
в кухнята. Високото качество, въвеждането на 
модерни декоративни цветове, практичният дизайн 
и функционалната модулна структура, са само част от 
техните предимства. Освен това повечето продукти 
са със специална система за херметическо или 
вакуумиращо затваряне, което увеличава живота на 
храната няколко пъти и спестява на всяко домакинство 
много пари!

DAFI - полска компания, предлагаща най-
съвременната технология за кристално чиста, 
вкусна  и здравословна вода. Каните са разработени 

с най-удобната и практична форма, а филтрите са с 
невероятна ефективност на пречистване на питейната 
вода. Едновременно с това могат да я обогатяват 
с магнезиеви йони или да повишават нейното pH. 
Притежават серия от международни сертификати за 
качество.

BIONUR – екологични продукти за почистване, 
произведени в Унгария в една от най-съвременните 
фабрики за производство на биоразградими продукти. 
За създаването им се използва слънчева енергия. В 
асортимента ни е включен и първият продукт в света 
със сертификат Ecolabel.

Екологични кърпи за почистване - PREMIUM 
ULTRA BAMBOO & MICROFIBER SYSTEM – 
произведени по най-висококачествените корейски 
технологии. С продуктите от ултрамикрофибър и от 
бамбуково влакно на Green Master Вие не вдишвате, 
не докосвате и не поглъщате химикали – Вие просто 
използвате вода!

С уникалните продукти Green Master Line, Вие 
ще превърнете съня в истински релакс, след който 
организмът ще е отпочинал, а силите възстановени. 
Ефективно и трайно ще се подобри състоянието 
на нервната система, опорно-двигателния апарат, 
самочувствието, кондицията и работоспособността. И 
всичко това благодарение на комплексното решение 
с използване на висококачествена мериносова вълна, 
магнитно поле и карбонова мрежа.
Възможни са печатни грешки и промяна в 
опаковката на продуктите.

стр. 114 - 123

стр. 86 - 87
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Volcano, STONELINE, MOONSTAR, STOLZ, Dafi, 
Sanct Bernhard, BIONUR, Premium Ultra Bamboo System, 

Premium Ultra Microfiber System, Green Master Line

САМО НАЙ-ДОБРОТО
ЗА ВАШИЯ ДОМ

Иновации
Съдове за готвене

Съдове за дълготрайно съхранение на храна
Филтри за пречистване на вода

Уреди за домакинството
Еколочични почистващи и перилни препарати 

Микрофибърни и бамбукови кърпи
Терапевтична серия продукти за спалня
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Здраве и любов за цял живот!

За първи път в България, за Вас и любимите Ви хора, единствената в света патентована технология за 
несравнимо вкусно, здравословно, диетично, икономично и екологично готвене!!!

Нашата компания Green Master e ексклузивен представител на STONELINE® за България. Само при нас Вие 
ще намерите уникалните продукти на STONELINE® – незагарящи съдове с каменно покритие, ножове и още 
полезни аксесоари за кухнята. Всички артикули са произведени и сертифицирани в Германия с гаранции 
за най-високо качество.

STONELINE® са единствените съдове за готвене в света с патентовано каменно покритие от микроскопични 
частици камък от Швейцарските Алпи. Това революционно покритие позволява на приготвената храна да 
притежава същите невероятен вкус и качества, като приготвената върху истински камък. При това съдовете 
са изключително здрави, но същевременно много леки и на достъпни цени. 

Със съдовете STONELINE® можете да си устроите едно истинско барбекю върху алпийски камък директно 
във Вашия дом! 

И още интересни факти за търговската марка STONELINE ® :

- най-бързо развиващата се търговска марка в света в сферата 
на продуктите за кухнята;

- най-излъчваната търговска марка в ТВ рекламите;

- марката с най-добри тестови резултати при готвене в живо 
предаване във Франция и Италия  – страните, които имат едни 
от най-сериозните кулинарни традиции.

STONELINE® съдовете за готвене са едни от най-
продаваните през последните 2 години в света 
и по прогнози до 2015-та година всяко второ 
семейство ще приготвя храната си в тях.

С какво е уникално каменното 
покритие на STONELINE ®:

Всички съдове имат покритие stonecoating®, което включва 
наночастици от каменен (скален) прах от Швейцарските Алпи. Точно 
това ги прави толкова уникални. 

Това означава, че съдовете STONELINE® са 10 пъти по-добри, отколкото 
съдовете с обикновено покритие. Могат да се мият с голяма лекота, 
без да е нужно търкане – само под течаща топла вода. В повечето 
случаи е достатъчно да се избършат с влажна кърпа или кухненска 
хартия. 

Слоеве на съдовете STONELINE®:
Stoneline ®  топ покритие
Stoneline ® средно покритие
Stoneline ® базово покритие
Алуминий 3003
Външно силиконово покритие

Дръжките на съдовете са изработени от специален 
термоустойчив материал  CPET (Crystalline Polyethylene 
Terephthalate) – най-добрата защита на дръжки от топлина.
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10 основателни причини, поради които трябва да изберете STONELINE ® :
1. Вкусно, здравословно, диетично, икономично и екологично готвене.

2. Удобни за употреба – с феноменално незалепващо и незагарящо каменно покритие.

3. Много лесни за почистване – само с топла вода и гъба. 

4. Продуктите запазват своя естествен вкус, аромат и витамини.

5. Готвене без никакви мазнини – много важно за Вашето здраве и фигура!

6. Изработени изцяло от екологични материали.

7. Всички съдове и технологията им на производство имат необходимите световни сертификати за качество.

8. Подходящи за всички видове готварски плотове: газови, електрически, стъклокерамични, индукционни.

9. Съдовете STONELINE®  са на изключително достъпни цени.

10. Доставят наслада със своя атрактивен дизайн.

И още 10 причини, поради които трябва да изберете STONELINE®:
1. Животът на съдовете STONELINE® - 25 и повече години. 

2. Толкова дълготрайно, колкото камъка, но не толкова тежко.

3. Антиканцерогенно готвене.

4. Приготвяне на храната като върху истински горещ камък/барбекю/ с невероятен 
вкус и хрупкава коричка. 

5. Дъната на съдовете се нагряват равномерно по цялата повърхност.

6. Плавно издигнатите стени на класическите тигани позволяват приготвяне на 
зеленчукови и месни гозби, както и на всякакви сосове.

7. Достатъчно здрави съдове и не подлежат на външни въздействия. (За дълготрайна 
употреба се препоръчва да се използват дървени и силиконови прибори, а не 
метални; както и да се почистват без агресивни и абразивни препарати и гъбки.)

8. Можете да запазите ястието топло за много по-дълго време.

9. Съдовете притежават сертификат за липса на PFOA.

10. Подходяща инвестиция, която позволява да се спестяват средства. 

Съдовете STONELINE® притежават сертификат, че НЕ съдържат PFOA (Perfluorooctanoic 
acid), която се получава пряко или като следа от синтетичните химикали, които се 
използват в производството на много продукти за бита. 

Американската асоциaция за защита на околната среда (EPA) е установила, че PFOA е:

•	 изключително	бавно	разградима	в	околната	среда;	

•	 остава	в	човешкия	организъм	много	дълго	време;	

•	 предизвиква	дегенеративни	и	други	нежелани	ефекти	при	продължително	натрупване	
в организма.

Повечето американски компании, производители на стоки за бита са подписали 
Програмата 2010/15 PFOA Stewardship Program, чрез която се задължават до 2015-та 
година да премахнат от производството си PFOA и материалите, чийто разпад води до 
следи или емисии от PFOA.

Продуктите на STONELINE® са единствените съдове за готвене в Германия, които 
притежават един от най-важните световно признати сертификати за качество – TÜV.

Този сертификат удостоверява, че независима агенция проверява непрекъснато процеса 
на производство, свързано с техническия прогрес и осигуряването на високо качество на 
безопасност и надеждност при внедряване на нови технологии.

Сертификати:
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Квадратен тиган със стъклен
капак и капачка-дозатор 

(24 х 24 см)
Този тиган е предназначен за задушаване и пържене на ястия. В 
него може да се пържат зеленчуци, да се задуши яхния или месо.

Подсиленото дъно с дебелина 5,4 мм позволява да се 
разпределя топлината равномерно върху цялата повърхност 
на съда, така че Вашите продукти в него могат да се сготвят 
равномерно – както тези поставени в средата, така и тези в края 
на съда. 

Специално конструирания вътрешен дизайн на тигана 
създава възможност за 30 % повече обем, който да поддържа 
топлината на ястието за по-дълго време. 

Другото уникално предимство на този тиган е, че можете, 
докато готвите да допълвате и подходящи сосове към ястието, 
благодарение на вградения дозатор в самата капачка. 

По този начин можете да приготвите вашето ястие още по-
апетитно. От Вас се изисква единствено да добавите в легенчето 
на капачката лъжичка ром, вино, бира, любим сос, масло или 
зехтин и тигана-чудо капка по капка ще доовкуси вашата храна. 

Всички ние знаем, че сосовете разнообразяват вкуса и 
асортимента на ястията, обогатяват състава им. Благодарение 
на незалепващото каменно покритие, Вие с лекота можете да 
почистите тигана и да сте готови за следващото му използване.

Към всеки тиган има 2 броя памучни ръкохватки за дръжките.

Цена 183.00 лв.

Код 22 513

Обем 3,6 л

Тегло 2,7 кг

Квадратен тиган със стъклен 
капак и капачка-дозатор 

(28 х 28 см) 
Този тиган е предназначен за задушаване и пържене на ястия. Неговият 
обем позволява да се нахрани едно средно семейство. В него може 
да се пържат зеленчуци, да се задуши яхния или месо. Готвейки с този 
тиган, не е необходимо да добавяте мазнина и не трябва да имате 
притеснения, че ще Ви загори храната. 

Незалепващото каменно покритие STONELINE® Ви гарантира, че няма 
да има загорели частици от храната по дъното или стените на тигана. А 
след като сготвите, ще Ви е необходимо малко количество вода и мека 
гъба, за да бъде вашият съд като чисто нов. 

Капакът приляга плътно към повърхността на съда и може да осигури 
отличен ефект за задушаване на продуктите в собствен сос , както и да 
запази  приготвената храна топла за по-дълго време.

Към всеки тиган има 2 броя памучни 
ръкохватки за дръжките.

Цена 237.00 лв.

Код 22 512

Обем 4,2 л

Тегло 3,9 кг
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Дълбок тиган за готвене 
(Ø 24 см)
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Тиган (Ø 24 см) 
Месото или рибата, можете да запържите „на сух” тиган. А за 
приготвянето на голямо количество зеленчуци, няма да Ви трябва 
много мазнина. Това ще Ви позволи да запазите вкуса и полезните 
съставки на продуктите и в същото време да се избавите от 
излишните калории. 

В него можете да приготвяте всички Ваши любими семейни 
ястия – напълно диетично, без пържене, без мазнини. Тиганът 
е предназначен за печене и готвене и на яхнии. Неговият обем 
позволява да нахраните едно средно семейство.

Незалепващото каменно покритие гарантира, че във всеки 
случай, ястията Ви ще са пощадени от залепване и загаряне. След 
употреба гарантираме за неговото неангажиращо почистване – 
тъй като няма да Ви е необходимо търкане, а само една мека гъба 
и малко количество вода. 

Цена 137.00 лв.

Код 22 508

Обем 1,5 л

Тегло 1,9 кг

Цена 144.00 лв.

Код 22 526

Обем 2,15 л

Тегло 2,2 кг

Дълбок тиган за готвене 
(Ø 28 см)

Това е най-дълбокият тиган на STONELINE® - 6, 5 см. 
Особено е подходящ, ако имате голямо семейство или ще 
посрещате гости. Устойчивото и незалепващо каменно  
покритие ще Ви позволи да сготвите бързо, в голямо 
количество и най-важното вкусна и здравословна храна за 
всички. 
Месото или рибата, можете да запържите „на сух” тиган. А 
за приготвянето на голямо количество зеленчуци, няма да 
Ви трябва много мазнина. Това ще Ви позволи да запазите 
вкуса и полезните съставки на продуктите и в същото време 
да се избавите от излишните калории. За Вашите кулинарни 
способности са ви гарантирани и похвалите от семейството, 
и възхищението на гостите. 

Дебелото 4,5 мм дъно е отлична защита от деформации на 
съда. Лесно се готви, лесно се почиства – всяка домакиня ще 
оцени всички тези достойни предимства.

Цена 179.00 лв.

Код 22 505

Обем 3,3 л

Тегло 2,15 кг
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Комплект от 2 тигана 
(Ø 24 и Ø 28 см)

Тези два тигана завинаги ще заменят онези, които Ви изнервят, 
защото храната залепва по тях или трудно се мият. Този комплект е 
идеалният избор, защото в него се приготвя здравословна и вкусна 
храна, която не залепва за повърхността на тигана и запазва своята 
сочност и аромат, при това с ниско съдържание на мазнини. 

Тиганът с големина Ø 28 см подхожда идеално за пържене 
на месо или риба, а вторият тиган с големина Ø 24 см ще Ви 
послужи идеално да приготвите и гарнитурата в същото време.

Пържоли, зеленчуци, риба, накратко казано, сочната храна 
приготвена върху каменното незалепващо покритие STONELINE®, 
буквално се топи в устата и възбужда вкусовите Ви рецептори с 
богатия си и пленителен вкус.

Цена 260.00 лв.

Код 22 510

Обем 1,5 + 2,3 л

Тегло 3 кг

Дръжките издържат на 
температура до 180° C.

Тиган за палачинки (Ø 25 см) 

Великолепни постни домашни палачинки можете да си приготвяте 
сега, без никаква мазнина, без да се притеснявате, че ще се залепи 
блата. 

Палачинките, приготвени на специалния тиган STONELINE®, стават 
много пухкави и ароматни. А феновете на палачинките с маслена 
коричка, могат да добавят предварително към тестото малко 
разтопено масло или половин чаена лъжичка мазнина към тигана. 

Както и всички други съдове с марката STONELINE®, така и този има 
уникално каменно покритие, което няма да позволи на палачинките 
Ви да прегорят или да се залепят за тигана. Този тиган е много 
удобен и лек за използване, подходящ за всяка добра домакиня.

Цена 113.00 лв.

Код 22 503

Тегло 1,62 кг

Към всеки тиган има специална 
дървена шпатула за правене на 
палачинки. 
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Квадратен барбекю-тиган 
с два улея (28 х 28 см) 

Пикник у дома:
За да си организирате пикник, не е задължително да излизате 
извън града. С барбекю-тигана на STONELINE® ще можете да си го 
направите и у дома. Златистите наденички или шишчета, печеното 
говеждо месо с хрупкава коричка, пикантните пилешки крилца 
по мексикански и т.н. За да приготвите цялото великолепие от 
различни видове меса, не е нужно да добавяте никаква мазнина 
в тигана! 

Без излишна мазнина:
При нагряването продуктите сами отделят от своята мазнина. 
Оребрената повърхност на тигана позволява да се запазят 
хранителните вещества в храната, а не да се пържи в излишъка 
от претопено олио или масло. Двата улея, които са разположени 
от двете страни на тигана, позволяват да се отцеди излишната 
мазнина, след като се приготви първата партида от барбекюто.

Равномерно разпределение на топлината:
Изработеният с дебелина от 4,5 мм тиган разпределя топлината 
и Вашите продукти, разположени в края на тигана, се пекат също 
така равномерно, както и тези в средата. Ергономичната дръжка 
не се нагрява, не се плъзга в ръцете Ви.

След барбекюто:
След готвене е достатъчно тиганът да се измие с топла вода и мека 
гъба. Незагарящото каменно покритие STONELINE® гарантира, че 
на повърхността на дъното няма да залепнат парчета храна и няма 
да Ви се налага да ги търкате с метално телче.

Цена 179.00 лв.

Код 22 501

Обем 1,5 л

Тегло 2,1 кг

Барбекю-тиган XXL за шницели
 и риба, със стъклен капак

Капакът: Ако не сте голям фен на ястия с хрупкава коричка, можете 
да готвите месото или рибата в собствения им сок. За това тиганът 
има термоустойчиво стъкло на капака, с който можете да задушавате, 
а капакът е снабден с парен клапан. Можете да допълвате вода (с 
цел задушаване) или някакъв подходящ сос към съответното ястие, 
без да отваряте капака, а само да наливате внимателно в улеите, 
разположени от двете страни на тигана. Съдът без проблем издържа 
на температура до 260° C. Специалната дръжка не се нагрява, не се 
плъзга в ръката и може да издържа на високи температури.

Цена 193.00 лв.

Код 22 502

Обем 2,8 л

Тегло 3,1 кг

Предназначение: С помощта на този широк тиган могат да се 
приготвят едновременно големи количества пържоли, шишчета, 
шницели, риба, зеленчуци и др. Овалната форма съчетава 
елегантност, ефективност и дълголетие. Тиганът ще Ви позволи 
бързо да нахраните голяма компания – гурме любители. 

Удобна и лесна употреба: Необходимо е само да загреете 
леко тигана и да поставите върху нагорещената му повърхност 
предварително овкусени месо или риба. Незалепващото и 
незагарящо дъно ще Ви позволи да приготвите всичко това без 
никаква мазнина. Месото и рибата сами пускат сокове и мазнина, 
които ще се стекат на дъното на тигана. Специално за това е 
изработено оребрено дъно. 

Дъното: Ребрата предотвратяват контакта на храната с мазнината 
и водата, които се отделят в процеса на готвене. Месото и рибата 
в този случай запазват своите сокове и не губят своите ценни 
хранителни съставки и вкуса си. За да премахнете натрупаната 
мазнина, която се е отделила в процеса на готвене, от двете 
страни на тигана има специални улеи, за да  я отлеете по-лесно. 

ВНИМАНИЕ! 
Новият модел на тигана има 
феромагнитна вложка и е подходящ 
за индукционни котлони.
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Правоъгълен гювеч 
със стъклен капак и 

капачка-дозатор (34x24 см)

Дизайн:
Модерен, стилен, с отлично незалепващо каменно покритие 
- благодарение на този съд и Вие ще имате възможност да 
приготвяте вкусни рецепти за ястия в гювеч за всеки вкус. 

Капачка-дозатор:
Благодарение на капачката-дозатор, ще можете да допълвате 
и подходящи сосове към ястието, което ще стане още по-
апетитно, при това без да е необходимо всеки път да отваряте 
капака. Всички ние знаем, че сосовете разнообразяват вкуса и 
асортимента на ястията, обогатяват състава им.

Време е да изпратите баба си в пенсия – с този съд със сигурност 
ще готвите не само несравнимо вкусни гозби, но ще гарантирате 
на семейството си и по-здравословен начин на хранене. 

Stoneline покритието е безопасно за здравето. След като 
сготвите, също толкова лесно ще измиете съда – достатъчно е 
да използвате мека гъба и вода, а дори можете да изпробвате да 
го избършете с влажна кърпа. Колкото и невероятно да звучи – 
но след готвене, съдът остава почти чист, тъй като нищо не се 
задържа по стените му!

Цена 280.00 лв.

Код 22 533

Правоъгълен гювеч 
с алуминиев капак 

и индукционно дъно 
(32x20 см)

Този универсален съд позволява да използвате не само самия 
гювеч, но и капака му за готвене. Ще получите двойна полза от 
един съд – ефектът „две в едно“ ще зарадва всяка домакиня. 

Тук капакът няма да Ви служи само като предмет за задушаване 
на самото блюдо, но спокойно можете да готвите две различни 
ястия на едно място във фурната. Ще можете да запържвате 
или задушавате и върху котлоните, а за всички домакини, които 
имат индукционни плотове – това е тяхното спасение, тъй 
като съдът е с индукционно дъно! В този „горещ” съд можете 
да готвите всичко, особено когато става дума за огромно 
количество храна!

Съдовете на Stoneline ни предоставят уникалната възможност 
да приготвяме изискани ястия, като съхраняват аромата и 
полезните свойства на продуктите и придават страхотен вкус 
на ястията. Съдовете са едни от най-добрите и предпочитани 
на пазара и отговарят на всички международни стандарти за 
качество – без грам примеси на вредните олово и кадмий.

Цена 399.00 лв.

Код 22 532

Обем 5,6 л

Тегло 3,2 кг

2 съда в 1
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Тава за печене
(39.8см x 25.4см x 1.6см) 

Представяме Ви поредната новост за печене на Stoneline. В 
тази тава ще можете лесно да печете във фурната риба, месо 
и др. Идеална е и за печене на пици, торти и други сладкиши. 
Както и за всички останали съдове Stoneline, така и за тази тава 
е невъзможно залепването на храната и сладкишите. Издържа 
на температура до 230°C.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте метални и остри прибори, за да 
предпазите покритето от надраскване!

Цена 91.00 лв.

Код 22 530

Обем 1,25 л
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Форма за печене на кекс Ø 24,5
Да се изпече едновременно сладкиша както по краищата, така и тестото в 
средата – това е мечта за всяка кулинарка. 

За да печете любимите си кексове или други сладкиши, не е необходимо да 
намазвате формата с масло или да застилате дъното с  пергаментна хартия, 
незалепващото каменно покритие Stoneline ще Ви спаси от това притеснение. 
Вие просто трябва само да си приготвите тестото и да го излеете в суха форма. 
Лесно, вкусно и диетично!

Със 100 % гарантиран ефект! Вашият кекс или друг сладкиш не само ще 
изглежда перфектно, но и много бързо ще се изпече и лесно се отделя от 
формата. След употреба изплакнете формата с вода и след това само я 
избършете с кухненска хартия или мека кърпа.Използваната патентована 
технология за производство на съдовете Stoneline, отговаря на всички 
международни стандарти и не съдържа вредни примеси, като олово и 
кадмий.

Цена 130.00 лв.

Код 22 528

Обем 2,8 л

Тегло 1,3 кг

Форма за печене за 12 мъфина с 
дизайн на цветя

Много бързо, лесно и вкусно ще станат Вашите кексчета (мъфини), кифлички, 
хлебчета – всичко, което Вие ще си изберете да приготвяте в тази прекрасна 
и удобна форма. Незалепващото каменно покритие Stoneline ще Ви позволи 
да ги приготвите без да намазвате с мазнина формата (по-малко калории).

Достатъчно е само да излеете Вашето готово тесто в сухата формичка, 
поставяте във фурната и печете на 180 градуса около 20 минути, след което 
обърнете формата и Вашите първи 12 мъфина са вече готови.

След употреба е достатъчно само да забършите формата с кухненска хартия 
или мека кърпа и отново можете да повторите процеса със следващата 
порция кулинарни изкушения. Едновременно можете да приготвите всеки 
един от мъфините с 12 различни пълнежа, използвайки конфитюр, мармалад, 
пресни или замразени плодове, шоколад, сушени или захаросани плодове.
Освен сладки мъфини, в тази форма можете да приготвяте и солени кифлички 
с пълнеж от сирене, шунка, риба, зеленчуци и т.н. По избор в тази форма 
можете още да печете оригинални месни, рибни, картофени или зеленчукови 
кюфтенца. 

Размер на формата: 33см.х 23,5см., височина 3,5см.
Размер на кексчетата: 12 кексчета - 6см.x 6см. x 3,5см.

Цена 131.00 лв.

Код 22 529

Тегло 1,35 кг
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Тенджера със стъклен капак (Ø 24 см)

Незалепващото каменно STONELINE® покритие ще съхрани истинския вкус на 
продуктите, ще ги предпази от загаряне, дори и без използването на мазнина. 

Можете да се насладите на супа, яхния или сос, които са с гарантиран страхотен вкус. 

А след това със същата лекота, с която ще ги сготвите,  ще почистите тенджерата.

* Когато трябва да приготвите храна за повече хора, тази тенджера е най-подходящата. 

Цена 227.00 лв.

Код 22 515

Обем 4,5 л

Тегло 3,1 кг

Тенджера XXL със стъклен капак

Независимо дали обожавате да готвите, или го приемате като задължение, 
Вие със сигурност не можете в кухнята, както без по-малка, така и без една 
по-голяма тенджера, която ще Ви помага да приготвяте превъзходни ястия, 
без значение дали е за ежедневното Ви готвене, или за специални случаи. 

Гладкото каменно покритие улеснява процеса на готвене, гарантира Ви 
превъзходни вкусови качества, с малко съдържание на мазнини и се 
почиства идеално. 

Тази голяма тенджера е особено подходяща за многочленни семейства, 
защото в нея може да се приготви голямо количество храна. Това е най-
добрият избор за домакините, които се грижат за прехраната на повече 
хора в дома.

Цена 270.00 лв.

Код 22 518

Обем 7 л

Тегло 3,7 кг
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Комплект кухненски съдове 
за готвене от 4 части 

Цена 454.00 лв.

Код 22 534

Това е един малък, но много функционален комплект за да си 
приготви всяко малко семейство пълноценен обяд или вечеря – 
ястия с превъзходен вкус и аромат. Благодарение на тези съдове 
Вие ще съхраните полезните витамини и минерали на продуктите, 
а това определено ще е от голяма полза за всяка майка, желаеща да 
приготви здравословна храна на своето дете.
Стъкленият капак е подходящ не само за тенджерата, но може да 
използвате и за по-малкия тиган!
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Комплектът съдържа:
тенджера със стъклен капак Ø 24 см, 
тенджера със стъклен капак Ø 20 см,
тиган Ø 24 см.

Цена 448.00 лв.

Код 22 516

Комплект кухненски съдове 
за готвене от 5 части

Чудесен подарък за всяка домакиня, която мисли за себе си, а също така и 
за здравето на цялото семейство. С този комплект тя бързо, лесно и вкусно 
може да приготви диетична храна. 

Незалепващото каменно STONELINE® покритие ще съхрани истинския 
вкус на продуктите, ще ги предпази от загаряне, дори и без използването на 
мазнина. И най-важното с комплекта можете да приготвите едновременно 
3 ястия – в голямата тенджера супа, в малката гарнитура или сос, а в тигана 
можете да изпържите бързо месо или риба.

Комплектът съдържа два термоустойчиви стъклени капака, като единият 
може да се използва, както за тенджерата, така и за тигана. Дръжките на 
капаците, също както и дръжките на съдовете, не се нагряват при готвене.

„Опитайте истинския вкус на продуктите” – ето това 
казват тези, които вече използват съдове STONELINE® 
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Съдовете са подходящи за всички видове 
котлони, включително индукционни!

Съдовете са подходящи за всички видове 
котлони, включително индукционни!

Размери: тенджера със стъклен капак Ø 24 см (4,5 л)
    тиган Ø 24 см (1,5 л)
    тиган Ø 28 см (2,3 л) 
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Цена 648.00 лв.

Код 22 517

Ако Ви се стори прекалено голям този комплект, то можете 
да го разделите на две части и да зарадвате с един прекрасен 
подарък много близки за Вас хора – нека и те се приобщят към 
света на здравословната и вкусна храна.

Комплектът съдържа:
тенджера със стъклен капак Ø 24 см, тенджера със стъклен 
капак Ø 20 см, касерола със стъклен капак Ø 18 см, тиган Ø 24 
см, тиган Ø 20 см.

Комплект кухненски съдове 
за готвене от 8 части

Голям комплект съдове, за гурме любителите и любителите на 
домашната храна. Дава възможност за приготвянето на няколко 
ястия едновременно.

Когато готвите в тенджера или касерола (тенджера с дълга дръжка), 
яденето се задушава и става особено крехко. Поради по-голямата 
плътност и равномерното разпределяне на топлината, необходимата 
за готвене температура не идва само от дъното, но и от страните на 
съда.

3-те термоустойчиви (до 180° С) стъклени капаци могат да бъдат 
използвани както за тенджерите, така и за тиганите. Всички 
съдове могат да бъдат използвани върху всички видове котлони, 
включително и индукционни. 
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Комплект кухненски 

съдове за готвене 
от 13 части „ИМПЕРИЯ”

Голям комплект от съдове за готвене – определено това е 
мечта на всяка домакиня, тъй като с този комплект Вие ще 
можете да готвите всички ястия наведнъж. 

Това е един комплект, който е особено подходящ за едно 
голямо домакинство, или за тези, които много обичат да 
посрещат своите гости. В помощ на домакинята са тези 
уникални съдове, за да може да изненада своите близки с 
богато разнообразие от вкусни и здравословни фантазии. 

Тези съдове определено няма да Ви изложат, тъй като нищо 
няма да загори или залепне по стените, можете смело да 
приложите и най-смелите си рецепти.

Каменните съдове са най-древни на планетата. В тях можете 
да приготвите супа или да изпечете месото, което запазва 
първичните вкусови качества – така както са ги яли нашите 
предци. 

Не използвайте голямо количество мазнини, те правят 
храната по-тежка и нездравословна – с много излишни 
калории. Опитайте истинския вкус на храната – това казват 
всички, които използват вече съдовете Stoneline.

Мечтата за всяко семейство!

Цена 1 414.00 лв.

Код 22 535
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Съдовете са подходящи за всички видове котлони, 
включително индукционни!

Съдовете са подходящи за всички видове котлони, 
включително индукционни!

Размери: тенджера ХХL със стъклен капак Ø 28 см (7 л)
   тенджера със стъклен капак Ø 24 см (4,5 л)
   тенджера със стъклен капак Ø 20 см (2,6 л)
   касерола със стъклен капак Ø 18 см (2 л)
   тиган Ø 32 см (3,4 л)
   квадратен тиган със стъклен капак-дозатор 28х28 см (4,2 л)
   дълбок тиган Ø 24 см (2,15 л)
   тиган Ø 20 см (0,95 л)
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Тиган WOK със стъклен 
капак (Ø 32 см)

Азиатските специалитети и източна кухня набират 
по-голяма популярност и у нас, но е невъзможно 
да си ги представим без специалния традиционен 
азиатски тиган, наречен WOK (уок тиган), който 
външно прилича на сплескан казан.

WOK тиганът е от лят алуминий, с традиционното 
каменно покритие, което няма аналог до сега от 
нито един друг производител. Този съд ще Ви удиви 
с простота и лекота на готвене. Има две удобни 
дръжки (с две допълнителни подвижни силиконови 
ръкохватки) и плътно затварящ се капак. Повярвайте, 
но закупувайки този тиган, ще се чудите как до сега 
сте успявали да готвите без него!

Вече сме се уверили, че Stoneline – са съдовете 
на новото хилядолетие. Незалепващото каменно 
покритие, прави ястията лесни за приготвяне и се 
наслаждавате на истински вкусна и здравословна 
храна.

Цялата линия на немските съдове Stoneline имат 
страхотен дизайн и красива опаковка, които ще Ви 
послужат и като един прекрасен подарък за Вашите 
близки и приятели.
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Комплект 8 части „FUTURE”

(с цедка на капака)

Цена 755.00 лв.

Код 22 536

Иска ли ви се някаква промяна в съдовете, но пък в никакъв случай не 
желаете да се отказвате от любимите и лесни за готвене съдове с каменнно 
покритие Stoneline? Тогава тази новост е предназначена специално за Вас!
Отличителната особонст и дизайнерска черта на този комплект са капаците. 
Всички те имат странични отвори, за отцеждане на течностите и всеки 
тиган/тенджера има по 2 странични канала и цедка на капака, през които 
можете да изливате течноста, без да използвате гивгир при отцеждането. 

И още:
1. Запазвате парата и не губите от температурата.
2. Обезпечава изпаряването на излишната течност, благодарение на 
напасването на страничните отвори на капака и страничните улеи на съда.
3. Удобни дълги дръжки от бакелит, които ще Ви избавят от случайни 
изгаряния.
4. Допълнителни дупки в краищата на тенжерите/тиганите, които им 
позволяват да прикачите капака към съда и да не Ви се налага да го търсите.
Ние сме абсолютно убедени, че тази новост бързо ще Ви стане любима!
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Съдовете са подходящи за всички видове котлони, включително 
индукционни!

Цена 319.00 лв.

Код 22 527

Обем 5 л

Тегло 3,8 кг

Размери: тенджера Ø 24 см (4,5 л)
   тенджера Ø 20 см (2,6 л)
   касерола Ø 18 см (2,2 л)
   тиган Ø 24 см (2,15 л)
   тиган Ø 20 см (0,95 л)
   стъклени капаци Ø 24, 20 и 18 см.
   (темперирано стъкло).
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Комплект 5 ножа 
върху магнитен блок

5 уникални остри ножа от неръждаема стомана и супер титаниево 
покритие, поставени върху модерен сгъваем магнитен блок – което ги 
прави изключително подходящи за да си ги поставите като украшение 
във вашата кухня, или просто да сгънете дъската и поставите на удобно 
място във Вашия шкаф. Перфектни за рязане на зеленчуци, плодове, 
месо, риба и др.
Супер титаниевото покритие Ви гарантира: висока 
износоустойчивост;  устойчивост от корозия и лекота при почистване.
Дръжките са изработени от  антибактериално покритие Microstar ®, 
което ги предпазва от гъбички, плесени и неприятни миризми. 
Антибактериалната патентована система Microstar ® е 
вградена в материала, от който са изработени дръжките на ножовете 
и непрекъснатото отделяне на сребърни йони потиска развитието на 
микроби и бактерии. Продуктите с Microstar ® покритие са преминали 
през старателно лабораторно изследване и доказват че покритието 
Microstar ® е абсолютно безвредно за човешкия организъм.

Цена 222.00 лв.

Код 22 537

Комплектът съдържа:
Голям нож: дължина – 32,2 см
Нож за филетиране: дължина – 32,2 см
Нож за хляб: дължина – 32,2 см
Универсален нож: дължина – 22,5 см 
Нож за зеленчуци: дължина – 19,3 см
Магнитен блок (стойка) – 25,5 х 14 см, височина: 23,3 смАк
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Комплект Екскалибур -
5 ножа в каменен блок

Названието на този комплект ножове Stoneline е избрано неслучайно. 
Легендарният меч на крал Артур – Екскалибур с лекота разцепвал 
камъни, при това без да остава нито една драскотина върху меча. 
Всичките пет ножа в комплекта „Екскалибур” имат същата здравина и 
острота. Ножовете ще се превърнат не само в незаменим помощник 
в кухняат, но служат и като прекрасна украса към кухненския дизайн.

Предложението от Stoneline е да се чувствате като професионални 
готвачи. Ножовете от неръждаема стомана, са удобна дръжка – 
най-добрите Ви кухненски помощници! Да притежавате такива 
фантастични ножове, които  ще Ви служат дълго време, без да се 
налага постоянно заточване е мечта за всеки ентусиаст в кухнята.

Цена 368.00 лв.

Код 22 538

Голям нож: дължина – 34 см
Нож за хляб: дължина – 33,5 см
Нож за филетиране: дължина – 34 см
Универсален нож: дължина – 23,3 см
Нож за зеленчуци: дължина – 20 см
Стойка за ножове: масивна върху силиконови крачета
Точило – за финно и грубо заточване
Общо тегло на комплекта: 4,8 кг.

За рицари и дами!
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Комплектът съдържа: 
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Комплект прибори за хранене 
12 части

Цена 103.00 лв.

Код 22 539

Комплектът съдържа:
6 броя ножове: дължина – 22 см
6 броя вилици: дължина – 20 см
Тегло на комплекта: 0,820 кг.

Ако вече сте фен на немските съдове за кухня Stoneline и не можете да 
си представите живота без месо и вкусно барбекю, то тогава не можете 
да подминете този комплект. Специално за Вас е този нов продукт, 
комплект състоящ се от 6 ножа (с назъбено острие, специално за 
разрязване на месо и заострен край) и 6 вилици. Ножовете с лекота 
ще разрежат дори и най дебелите и сочни парчета месо.

Удобни ергономични дръжки, специално изработени в традиционния 
за Stoneline дизайн, което ще е едно прекрасно и функционално 
допълнение към Вашите съдове в кухнята с марката Stoneline.

И не забравяйте, че този комплект за хранене, може да бъде и Вашия 
идеален подарък, към всички Ваши близки, които вече са избрали и 
притежават съдовете Soneline.
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от 3 предмета: черпак, 

шпатула, бъркалка

Цена 38.00 лв.

Код 22 522

Приложение: Кухненските аксесоари са предназначени за готвене 
на храни (супи, месо, кюфтета, спагети, салата, десерти и т.н.). 
Горещо Ви препоръчваме да използвате тези кухненски аксесоари 
при готвене със съдовете STONELINE®, тъй като те няма да повредят/
надраскат повърхността на Вашия съд. Тези аксесоари са лесни за 
използване, имат удобни ергономични дръжки, които не се плъзгат в 
ръцете. Голямо удоволствие е да ползваш тези кухненски аксесоари! 
Материал: Висококачествена хранителна пластмаса. Ак
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Капак за тиган/тенджера Ø24

Капак за тиган/тенджера Ø28

Стъклените капаци Stoneline са подходящи не само за тенжерите с 
този размер, но и за тиганите, които вече сте избрали, но желаете 
да готвите в тях яхнии, да задушавате и да запазвате по-дълго 
гореща приготвената храна. 

Цена 22.00 лв.

Код 22 541

Цена 26.00 лв.

Код 22 542

Капак с капачка дозатор 
за квадратен тиган 24 см

Капак с капачка дозатор 
за квадратен тиган 28 см

Цена 25.00 лв.

Код 22 543

Цена 40.00 лв.

Код 22 544
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Цена 98.00 лв.

Код 22 520

Параметри 41х25 см, 
36х22 см

Комплект дъски за рязане с 
антибактериално покритие 2 бр.

Дъските за рязане са основен атрибут към приготвянето на всяка храна. 
Без тях трудно ще се справи всяка домакиня. На пазара срещаме различни 
видове дъски – дървени, пластмасови, от термоустойчиво стъкло … 

А знаете ли, че според проучвания, по дъската за рязане в кухнята има 200 
пъти повече бактерии от тези по седалката на тоалетната чиния. Наистина 
ужасяващ факт!!!

Нашето предложение към всяка домакиня е да се снабди с ПЪРВИТЕ В СВЕТА 
дъски за рязане с антибактериално покритие.

Тези дъски са изработени от хранителна пластмаса със специално 
патентовано покритие MICROSTAR®, което съдържа сребро. Непрекъснатото 
отделяне на сребърни йони потиска развитието на микроби и бактерии. 
Тази защита остава в дъските постоянно, защото среброто се съдържа не 
само в повърхността им, а в цялата дъска. 

ВНИМАНИЕ!
При миене не използвайте метални гъби или телчета, а 
също така и абразивни миещи препарати! 

Antibakteriell . antibacterial protection
protection antibactérienne
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С традиционния цвят на камъка, тези дъски са в хармония с 
другите кухненски принадлежности за готвене и съдовете 
Stoneline. Антибактериалното покритие ги предпазва от гъбички, 
плесени и от неприятни миризми.  Дъските за рязане са не само 
супер практични и полезни в кухнята, но също така са и чудесен 
подарък, за който ще Ви бъде благодарна всяка домакиня, ценител 
на готварското изкуство.

Антибактериалната патентована система Microstar ® е 
вградена в дъските за рязане и съдържа сребро. Непрекъснатото 
отделяне на сребърни йони потиска развитието на микроби 
и бактерии. Тази защита остава в дъските постоянно, защото 
среброто се съдържа не само в повърхността им, а в цялата дъска.
Продуктите с Microstar ® покритие са преминали през старателно 
лабораторно изследване и доказват че покритието Microstar ® е 
абсолютно безвредно за човешкия организъм.

Комплект дъски за рязане с 
антибактериално покритие 

с форма на лопата – 2 бр.

Цена 62.00 лв.

Код 22 540
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Antibakteriell . antibacterial protection
protection antibactérienne

Размери: 2 бр. дъски 32,2 см/23см/0,7см;
   височина на дръжката над повърхността – 3,5 см.
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Комплект протектори 

за тигани – 2 бр. (Ø38 см)
За защита и предпазване на 

Stoneline покритието 
от надраскване! 

Цена 9.90 лв.

Код 22 545

Тези специални подложки са предназначени за безопасно и лесно 
съхранение на съдовете за готвене с незалепващо покритие Stoneline. 
Изработени са от мек нетъкан материал. Поставен протектора между 
двата съда, избягва изтриването и надраскването на работната 
повърхност на съда. Тези протектори ще Ви позволят да спестите място 
в шкафа, където съхранявате своите съдове, като сигурно и удобно ще 
можете да наредите съдовете си един върху друг. 

Внимание: Протекторите се перат ръчно, при температура до 30° C.
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Ренде с антибактериално 
покритие

Рендето на STONELINE® е първото в света с антибактериално 
покритие на приставките и плотодържателя MICROSTAR ®, което 
съдържа сребърни йони – и можете да бъдете сигурни, че е най-
доброто. По този начин  се предотвратява развитието на микроби и 
токсични бактерии върху повърхността, както на кухненския уред, 
така и на вече нарязаните продукти – плодове, зеленчуци или други. 
Рендето е кухненски аксесоар, без който домакинята не може. 
Ежедневното приготвяне дори и на най-обикновени ястия като 
салати, пържени картофи, супи, яхнии, зеле   - на пръв поглед 
изглежда просто, но самият процес на приготвяне (рязане) отнема 
много време. Нашето ренде ще сведе този Ваш труд до минимум! 
Зеленчуци, плодове, дори и нетвърди сирена ще можете да нарежете 
с лекота на различни по размер шайби, ивички с различна дебелина. 
Различните приставки ще Ви позволят да направите всичко това.

Комплектът включва:

а) Рамка с V-образен нож.

б) Пластмасов държач-предпазител.

в) Специална кутия за съхранение на приставки. 

г) Приставки:

Кубчета
За да получите кубчета, нанижете продукта, който искате на шиповете 
на държача-предпазител и го нарежете паралелно с остър нож.  

Цена 130.00 лв.

Код 22 523

Antibakteriell . antibacterial protection
protection antibactérienne

- Приставка за безопасност.

- Приставка за нарязване на тънки шайби - 1,5 мм.

- Приставка за нарязване на шайби със средна дебелина - 2,5 мм.

- Приставка за нарязване на дебели шайби - 3,5 мм.

- Приставка за рязане на тънки пръчици.

- Приставка за рязане на дебели пръчици.

Събиране на резените
За да съберете резените, които сте направили, разгънете дръжката под 
основата и сложете чиния или купа отдолу. 
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Иновативни съдове за 
дълготрайно съхранение на храна 

MOONSTAR
Здравословни
Функционални
Спестяват пари
Хигиенични
Практични

Фризер
Миялна машина
Микровълнова
Кухня

Декоративни
Луксозни

Airtight технология
MOONSTAR са иновативни продукти, резултат на дълго проучване и експерименти и са начало на една нова епоха в 
кухнята. Високото качество, въвеждането на модерни декоративни цветове, практичният дизайн и функционалната 
модулна структура са само част от техните предимства. Освен това повечето продукти са със  специална система 
за херметическо или вакуумиращо затваряне, което увеличава живота на храната няколко пъти и спестява на всяко 
домакинство купища пари! MOONSTAR запазват храната винаги свежа, а зеленчуците и плодовете съхраняват 
задълго полезните си съставки.
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СЕРТИФИКАТИ
Продуктите на Moonstar притежават всички необходими сертификати за 

качество и безопасност на продукцията.  

Гаранция за качество
MOONSTAR съдовете са с гаранция за качество, 
покриваща фабрични дефекти (счупвания и 
деформации). 

INTERNATIONAL 
EUROPE AWARD 

FOR  QUALITY

Международно признатите сертификати 
за качество:
TUV 
ISO 9001:2008

Внимание!
Не се приемат рекламации за счупвания и всякакви дефекти, предизвикани поради неправилна експлоатация! 
Използваните полимери са с изключително високо качество, но са чувствителни на надрасквания(както всички 
подобни артикули от най-високо световно качество) с нож, вилица, други остри предмети, нокти и абразиви. 
Надрасквания не се приемат за гаранционен дефект! Моля, внимавайте при употреба и миене, за да запазите 
за дълго време красивия и декоративен вид на Вашите съдове! Съ
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Всички съдове MOONSTAR са направени от високотехнологични полимери от ново поколение и специални 
оцветители за хранителната индустрия, които са абсолютно безопасни за човешкото здраве. Създадени са 
по специална технология за полимерно производство, при която оцветителят не контактува с храната. Такъв 
тип полимери се използват в производството на високотехнологични продукти – космически технологии, 
медицински изделия, здравеопазване и др. 

Основните цветове, в които се предлагат продуктите, можете да видите в цветните кутийки и срещу тях – 
съответния код. Поради огромното разнообразие от цветове и смяната на модните тенденции, компанията си 
запазва правото да променя периодично цветовете – актуална информация можете да получавате от нашия 
интернет сайт – www.green-master.eu или от нашите консултанти.

Безопасен за употреба при хранене.

Система за херметическо затваряне AIRTIGHT. 

Възможност за употреба в микровълнова фурна. При 
надпис NO LID (БЕЗ КАПАК) – може да се използва в 
микровълнова, но без капака. 

БЕЗ
КАПАК

Възможност за почистване в миялна машина при температура 
до +100 C°.

Възможност за съхранение във фризер при температура до -40 C°.
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MOONSTAR съхранява вашите продукти свежи за дълго време, като използва технология на херметизиране 
в 4 лесни стъпки! Така отнемате излишния въздух (кислород) и предотвратявате навлизането на нов, 
което предпазва храната от бързо разваляне! Купите от тази серия се затварят херметически, слагат се 
една върху друга и пестят място. Идеални за съхранение на готвени храни, млечни продукти,плодове, 
зеленчуци, хрупкави зърнени закуски и различни сладки изкушения.

1- Поставете капака. 

1 2 3 4

MOONSTAR със система за 
херметическо затваряне AIRTIGHT

2 - Затворете го плътно. 3 - Натиснете в средата 
и отворете капака в 
единия край, за да 
излезе въздуха.

4 - Все още притискайки 
е средата, затворете 
плътно капака. 
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Легенда на използвани символи върху съдовете MOONSTAR:
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Код: 24016

Код: 24017

бял
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Сет Купи Мидъл

Код: 24004

Код: 24005

бял

Запазва вашата храна свежа за дълго време 
със 100% херметизация, като извежда 
въздуха от кутията. (система  AIRTIGHT)

Комплект от 2 части (с включена една 
допълнителна скара), който е подходящ за 
съхранение на сирене и кашкавал, както и 
на други храни.
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Сет Купи Магнум

БЕЗ КАПАК

БЕЗ КАПАК

Комплект от 3 части с квадратна форма. 
Запазва вашата храна свежа за дълго време 
със 100% херметизация, като извежда 
въздуха от кутията. (система AIRTIGHT)

Цена: 32.00 лв.

Обем и размер:
0,9 л - 14,5x14,5x6,8 см
1,5 л - 17,5x17,5x8 см
2,5 л - 21x21x9,9 см

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:

Цена: 32.00 лв.

Обем и размер:
0,9 л – 18,5x14x6  см
1,8 л – 18,5x14x11,5 см

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:
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Сет Купи Микро +

Запазва качествата и свежия аромат 
на храни като лимон, лук, чесън и 
др., които не са използвани напълно. 
Осигурява по-дълготрайна свежест 
със 100% херметизация и по-
икономично използване. (система 
AIRTIGHT) В допълнение, може 
да съхранява сладко, мармалад, 
подправки и др.

Цена: 13.00 лв.

Код: 24022

Код: 24023

бял

Обем и размер:
4 бр. х 175 мл - 
20,7x17,5x6,5 см

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:

Съ
хр

ан
яв

ан
е 

на
 х

ра
на

Цена: 4.50 лв.

Цена: 3.90 лв.
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Чаша Акробат

Чаша Акробат Мини

Нова серия елегантни чаши с херметизираща 
система AIRTIGHT. Подходяща е за вода, фреш, айрян, 
безалкохолни, чай, кафе и др. Запазват температурата 
по-дълго от обикновените чаши (топло икли студено)! 
Запазват аромата и вкусовите качества на напитките в 
пъти по-дълго от обикновените чаши! 

Нова серия елегантни чаши с херметизираща 
система AIRTIGHT. Подходяща е за вода, фреш, айрян, 
безалкохолни, чай, кафе и др. Запазват температурата 
по-дълго от обикновените чаши! Запазват вкусовите 
качества и свежест на напитките в пъти по-дълго от 
обикновените чаши! 

Код: 24063

Код: 24060

Код: 24064

Код: 24061

Цвят:

Цвят:

БЕЗ КАПАК

БЕЗ КАПАК

БЕЗ КАПАК

Обем и размер:
0,50 л - Ø8,4х15 см

Обем и размер:
0,33 л - Ø8,4х11 см
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Купа Мини

Запазва вашата храна свежа за дълго време 
със 100% херметизация, като извежда 
въздуха от кутията (система AIRTIGHT). 
Модулна система, заемаща малко място. 
Подходяща за всякакви храни!

Цена: 6.50 лв.

Код: 24001

Код: 24002

бял

Обем и размер:
0,35 л - 16x9,7x5,5 см

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:
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Сет Купи Маджик

Запазва всякаква храна свежа за дълго време. 
100% херметизация, като извежда въздуха от 
кутията. (система AIRTIGHT)

Изключително удобни и практични, купите са 
радост и престиж за всяка домакиня!

Цена: 32.00 лв.

Обем и размер:
0,75 л - ø16,5x8,5 см 
1,40 л - ø18,5x8,5 см 
2,5 л - ø20,5x10,3 см

Код: 24013

Код: 24014

бял

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:

С 3 уникални кръгли купи.
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БЕЗ КАПАК

БЕЗ КАПАК
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Сет Купи Макро

Запазва такива храни, като плодове, зеленчуци и 
други свежи за дълго време със 100% херметизация, 
като извежда въздуха от кутията. (система AIRTIGHT)

С голям обем!

Цена: 44.00 лв.

Код: 24019

Код: 24020

бял

Обем и размер:
2,3 л - 24x24x6,3 см
5,1 л - 24x24x12 см

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:
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Сет Купи Маджестик

Запазва такива храни, като плодове, зеленчуци 
и други свежи за дълго време със 100% 
херметизация, като извежда въздуха от кутията.  

(система AIRTIGHT) 

С уникална елипсовидна форма, подходяща 
за удължени зеленчуци и специфични храни 
(колбаси и др.) 

С голям обем!

Цена: 32.00 лв.

Обем и размер:
1,5 л - 31x20x6 см
3,5 л - 31x20x11,7 см

Код: 24007

Код: 24008

бял

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:
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БЕЗ КАПАК
БЕЗ КАПАК
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Купа Профешънъл

Може да запази свежи вашите плодове, зеленчуци 
и др. в две отделения на една кутия, при помощта 
на подвижна преграда. Запазва вашата храна 
свежа за дълго време със 100% херметизация, 
като извежда въздуха от кутията.
(система AIRTIGHT)

С голям обем!

Цена: 32.00 лв.

Код: 24010

Код: 24011

бял

Обем и размер:
6 л - 38x18,5x11,5 см

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:
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Повече място за повече неща - 
съдове, удобни за вертикално складиране и пестене на място.

Хрупкави и вкусни до последно - 
капаците се отварят лесно, затаврят се херметически, съхранявайки свежи 
продуктите, които запазват вкуса си дo последната хапка.

Малки помощници - 
комбинира и координира съдовете, капаците и допълненията към тях, за да 
задоволи най-добре потребностите Ви.

MOONSTAR със специално 
предназначение -  

за употреба в кухнята
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БЕЗ КАПАК
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Купа Мастър
 2,4 л

Купа Мастър
 1,8 л

Съхранява вашите варива, мюсли и 
подправки в добро състояние дълго време. 
Декоративният стил позволява вертикално 
подреждане с другите Купи Мастър, което 
освобождава място в кухненския шкаф. 

Съхранява вашите варива, мюсли и 
подправки в добро състояние дълго време. 
Декоративният стил позволява вертикално 
подреждане с другите Купи Мастър, което 
освобождава място в кухненския шкаф. 

Експерт за сухи храни!

Експерт за сухи храни!

Цена: 16.50 лв.

Код: 24031

Код: 24034

Код: 24032

Код: 24035

бял

бял

Обем и размер:
2,4 л - 9,5x18x23,5 см

Цвят на капаците:

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:

Цвят на кутиите:
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Цена: 14.50 лв.

Обем и размер:
1,8 л - 9,5x18x18,5 см

Купа Мастър 
1,2 л

Купа Мастър 
0,6 л

Съхранява вашите варива, мюсли и 
подправки в добро състояние дълго 
време. Декоративният стил позволява 
вертикално подреждане с другите Купи 
Мастър, което освобождава място в 
кухненския шкаф. 

Съхранява вашите варива, мюсли и 
подправки в добро състояние дълго 
време. Декоративният стил позволява 
вертикално подреждане с другите Купи 
Мастър, което освобождава място в 
кухненския шкаф. 

Експерт за сухи храни!

Експерт за сухи храни!

Цена: 12.50 лв.

Цена: 10.00 лв.

Код: 24037

Код: 24040

Код: 24038

Код: 24041

бял

бял

Обем и размер:
1,2 л - 9,5х18х13 см

Обем и размер:
0,6 л - 9,5х18х7,5 см

Цвят на капаците:

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:

Цвят на кутиите:
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Сет Подправки Макси

За лесно използване и 
поръсване на сол, захар, 
пипер и др. Предпазва от 
влага и прах благодарение 
на новата система 
уникални капачки. 
Модулна конструкция и 
декоративен външен вид. 

Специалистът в подправките!
С голям обем!

Цена: 20.00 лв.

Код: 24046

Код: 24047

бял

Обем и размер:
4 бр. х 200 мл -  
7,6х5,3х12,1 см

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:
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Сет Подправки Мини

За лесно използване и 
поръсване на сол и пипер. 
Предпазва от влага и прах 
благодарение на новата 
система уникални капачки. 
Модулна конструкция и 
декоративен външен вид. 

Специалистът в подправките!

Цена: 10.00 лв.
Код: 24043

Код: 24044

бял

Обем и размер:
2 бр. х 100 мл -  
7,6х5,3х6,2 см

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:
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За приготвяне на джусове, 
сокове, сосове и др.!

Преса Пеликан

С лекота изстискваме всякакъв размер лимон, 
портокал или мандарина, както и други плодове 
с нестандартна форма. 

Цена: 13.00 лв.

Обем и размер:
Ø19х10,5 см

Код: 24078 Код: 24078

Код: 24079 Код: 24079

Цвят: Цвят на корпуса:

Преса Лукс

Позволява лимон, портокал или мандарина да 
бъде изстискан без да докосвате с ръце плода. С 
елегантен външен вид. 

Гордост за Вашата кухня!

Цена: 20.00 лв.

Обем и размер:
0,4 л - Ø11х12,5 см

Код: 24081 Код: 24081

Код: 24082 Код: 24082

Цвят на капаците: Цвят на корпуса:
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Миксер Маджик
Необходим магически 

помощник за всяка 
домакиня! 

Код: 24084

Код: 24085

бял

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:

Цена: 16.00 лв.

Обем и размер:
0,7 л - Ø10х23 см
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Оливерник Мулти

За дълготрайно съхранение и свежест на олио, 
зехтин, растителни масла, оцет, балсами и др. 
С уникално херметично затваряне и система за 
употреба без досадното подливане! С удобна 
количествена скала. 

Код: 24087

Код: 24088

бял

Цвят на капаците:

Цвят на кутиите:
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Използва се за приготвяне на  плодов йогурт, 
разтворими напитки, разбиване на яйца, 
смес за палачинки и др., с отбелязана скала 
за удобство. Това е мултифункционален 
практичен ръчен миксер, който работи 
перфектно само с няколко поклащания 
с ръката нагоре-надолу. Резултатите са 
фантастични!

Цена: 13.00 лв.

Обем и размер:
0,5 л - Ø10х18 см
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Купа Шеф

За миксиране на всякакви продукти (кекс, 
йогурт, супа, палачинки, питки и др.). Капакът с 
отвор предпазва от разпръскванеи зацапване 
наоколо. Специалният материал на корпуса 
предпазва от хлъзгане, запазва температурата, а 
отвътре е идеално гладък! Съдът е изключително 
подходящ за втасване на тесто, както и за 
приготвяне на домашно тесто. 

За истински кулинарни 
любители!

Цена: 42.50 лв.

Обем и размер:
3,75 л - 29х29х14 см

Код: 24090

Код: 24091

бял

Цвят на купата:

Цвят на капаците:
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Мензура Шеф

Съхранява вашите варива, мюсли и 
подправки в добро състояние дълго време. 
Декоративният стил позволява вертикално 
подреждане с другите Купи Мастър, което 
освобождава място в кухненския шкаф. 

Добрата храна става с 
точни пропорции!

Код : 24077
Цена: 9.00 лв.

бял

Обем и размер:
0,5 л - 12,5х17,2х8,6 см

Цвят:

Съ
хр

ан
яв

ан
е 

на
 х

ра
на



64 65

Купа Райс

Модерен и практичен гевгир за ориз и други 
продукти. Лесно и бързсо измивате ориза, боба, 
лещата и др., а след това отцеждате излишната 
вода. Подходящ още и за миене на череши, 
вишни, сливи и сруги плодове!

Цена: 13.00 лв.

Обем и размер:
29,6x23,5x12,6 см

Код: 24124

Код: 24126

Цвят:
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Цедка Коландер Лукс

С нейна помощ бързо ще измиете и почистите варива, 
плодове, зеленчуци и др.,като лесно отстраните накрая 
излишната вода. Освен това цедката и купата могат да 
се групират обемно за измиване и отцеждане на големи 
количества плодове и зеленчуци (зеле, марули и др.).

Практична и удобна, с невероятен 
дизайн, тази цедка е незаменим 

помощник на всяка домакиня. 

Цена: 24.00 лв.

Обем и размер:
2,6 л - 37х24,8х12,5 см Код: 24127

Код: 24128

Цвят:
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Незаменим помощник 
в кухнята!

Сушилня Вегета

Бързо и лесно, с няколко завъртания подсушавате 
вашите зеленчуци, преди тяхната употреба. С 
уникалния си дизайн и практична конструкция, 
ще стане новия Ви любимец в кухнята! 

Цена: 43.00 лв.

Обем и размер:
3,7 л - Ø26х17 см

Код: 24118

Код: 24119

Код: 24120

Цвят:
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Съд за прибори
 Дабъл

Удобен и практичен съд за съхраняване 
на прибори за хранене – ножове, вилици, 
лъжици и т.н. Компактният му вид и 
специален капак позволяват използването 
му, както на открито, така и в подходяш 
кухненски шкаф.

Цена: 29.00 лв.

Обем и размер:
34,5х27х6,1 см

Код: 24074

Цвят:
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Кана Фрости

Ново поколение кана със специален капак и подвижна туба 
за лед, която запазва студена Вашата напитка. Тубата за лед 
запазва напитката студена дълго време, без да променя 
вкуса й. С възможност за ротация на няколко туби с лед 
между каната и фризера – за още по-дълготраен ефект!

За винаги охладена и приятна 
напитка – безалкохолни, бира, 

айрян, фреш и др.!

Цена: 29.00 лв.

Код: 24066

Код: 24067

Обем и размер:
2,1 л - 25х10,5х21 см

Цвят:
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Охладител Фрости
Тубата за лед запазва напитката студена дълго време, без да 
променя вкуса й. Напълнете тубата с вода и поставете във 
фризера, докато замръзне, след което  монтирайте в капака на 
каната. Наличието на 2-3 туби ще Ви позволи да поддържате 
постоянно студени напитки и в най-горещите дни!

Цена за 1 бр.: 7.00 лв.

Код: 24069

Обем и размер:
Ø5х19,5 см

Цвят на капаците:
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Сет Форми 
Десерт

За приготвяне на различни десерти – 
кремове, желирани десерти, пудинг, 
йогурт, сладолед и всичко по Ваша 
рецепта. Подходящи и за студени, и 
за топли десерти!

Добрата домакиня 
си личи по добрия 

десерт!

Код: 24121

Формите са в различни цветове

Цена: 26.00 лв.

Обем и размер:
6 бр. х 175 мл - Ø8х6,5 см
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MOONSTAR със специално 
предназначение за съхранение

 и пренасяне на храна

Кутия Лънч
Незаменим помощник за ученици, студенти и работещи 
за съхранение и пренасяне на храна (закуска, обяд и 
др.) Декоративно оформена, практична и със заключващ 
механизъм. С наличие на Кутия Лънч Мини Стоп в комплекта 
за още по-добра функционалност.

Цена:  19.50 лв.

Обем и размер:
1 л - 19х16х6,8 см

Код: 24050

Код: 24051

Цвят на капака:
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Мини кутия, съвместима с Кутия Лънч. Може 
да се използва и самосоятелно за съхранение 
на салата, маслини, сирена, колбаси, яйца и др. 
елементи на закуската/ обяда.

Мини кутия, съвместима с Кутия Лънч. С 
разделител по средата. Идеална за съхранение 
на масло, сладко, сирена, колбаси и др. елементи 
на закуската/ обяда. Може да се използва и 
самостоятелно.

Цена:  3.90 лв.

Цена:  3.90 лв.

Обем и размер:
0,2 л - 12,3х8,2х5 см 

Обем и размер:
0,2 л - 12,3х8,2х5 см  

Код: 24055

Код: 24053

Код: 24056

Код: 24054

Цвят:

Цвят:

Кутия Лънч Мини

Кутия Лънч Мини Стоп
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Купа Гурме Лукс
Уникална кутия за съхранение, пренасяне и 
сервиране на приготвени храни – пържени, 
печени и готвени на пара.С възможност за 
поставяне на вътрешна подвижна преграда 
и промяна на съотношенията между частите 
на купата. С вътрешна цедка, която позволява 
отцеждането на излишните мазнина или вода.

Цена:  32.00 лв.

Обем и размер:
2,8 л - 33,5х10,3х20 см 

Код: 24093

Код: 24094

Цвят на капака:
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Цена: 17.00 лв.

Сет Купи Практика

Може да се използва в микровълнова фурна и фризер. Комплект 
от 3 кутии за съхраняване на всякакви хранителни продукти. Не 
заемат място благодарение на телескопичната си конструкция. 
При използване в микровълновата печка се уверете, че 
винтилът на капака е отворен (open) и въздухът преминава. След  
микровълновата затворете винтила (close) за по-дълготрайно 
съхранение! 

Експертът в кухнята за приготвяне 
на храни в микровълновата фурна!

Обем и размер:
3бр.х 1 л – 
24х15х8 см 

Код: 24111

Цвят на капака:
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Цена: 17.00 лв.

Може да се използва в микровълнова фурна и фризер (без 
капак). Комплект от 4 практични, икономични, квадратни 
кутии за съхраняване на всякакви хранителни продукти. 
Не заемат място благодарение на телескопичната си 
конструкция. 

Обем и размер:
4бр.х0,75 л – 
15,5х15,5х10,5 см 

Код: 24113

Цвят на капака:

     Сет Купи Практика
 Квадрат
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Цена: 17.00 лв.

  Сет Купи Практика 
Дабъл

Подходящи за микровълнова фурна и фризер (без капак). 

Практичен комплект от 
3 кутии – всяка с 2 отделения. 

Обем и размер:
3бр. х 0,80 л – 
16х24х7,5 см 

Код: 24117

БЕЗ КАПАК

Цвят на капака:
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БЕЗ КАПАК
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Силиконова белачка 
за чесън

Мулти отварачка 4 в 1
Замества успешно опасните начини за 

отваряне на буркани и бутилки!

Признайте си, че много домакини с отвращение се замислят за 
необходимостта да белят чесън. Ето тази белачка е супер помощник 
на всяка домакиня – удобна и функционална. 

Тази малка силиконова приставка на пръв поглед е някакво много 
елементарно приспособление, но въпреки това е супер ефективно 
средство за белене на чесън. Използва се много лесно: Отрежете 
двата върха на една скилидка чесън и я поставете в белачката. После 
разтъркайте белачката напред-назад върху твърда повърхност с 
дланта на ръката си. Обелката ще се отдели от скилидката.

Ръцете Ви вече няма да миришат на чесън!

Със своите 4 различни функции в едно, този кухненски помощник, Ви 
дава възможност да отваряте лесно:

-  капачки на бутилки с повдигане;

-  капачки с винт на бутилките;

-  капачки на буркани;

-  консерви с отварачка тип „ласо”.

Материалът не позволява хлъзгане. Изключително удобна за 
туристите, тъй като е малка по размери и удобна да поставите в 
раницата си.

Код: 51901 
Цена: 3.90 лв.

Код: 51903 
Цена: 6.60 лв.Ак
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Остри за секунди много лесно и 
сигурно!

Точило за ножове

Компактно и удобно универсално точило за кухненски 
ножове, ножици, брадви, градински прибори и др. което 
бързо и качественно ще заточи Вашите ножове. Заточването 
става, като поставите ножа с острието нагоре върху плоска 
повърхност и чрез леко натискане и плъзгане на точилото по 
острието на ножа от дръжката към върха става заточването. 
За да се наостри ножа е необходимо да направите 3-4 плавни 
движения. 

ВНИМАНИЕ: Не се препоръчва заточване на керамични 
ножове, тъй като те са много крехки и лесно може да се 
увреди острието.

Съвет за безопасна употреба: Използвайте точилото само 
по предназначение и го пазете далеч от деца. Уверете се, 
че използвате отделението за изостряне на нож – в това за 
ножове и  съответно ножици – в отделението за ножици.

Код: 51902 
Цена: 8.60 лв.
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ИСТИНАТА ЗА ВОДАТА
Три четвърти от повърхността на Земята е покрита с вода, а повече от една четвърт от хората страдат от остър дефицит 
на питейна вода. Понятието природни води днес почти е изгубило своя смисъл, тъй като потокът естествени реки е 
почти 100% поток на промишлени води. Усиленото замърсяване на източниците на питейни води за съжаление се 
свързва с тенденция за продължаващо задълбочаване и усложняване на проблема. 

Днес на науката са известни повече от 1400 опасни за околната среда, в това число и за човека, химически съединения, 
които хипотетично могат да попаднат в източниците на питейна вода заедно с производствените отпадъчни води или 
по друг начин и да причинят увреждане на човешкото здраве. Ако питейната вода е прозрачна, без мирис, цвят и 
неприятен вкус, у човек може да се създаде впечатление, че тя е годна за пиене. Но истината е друга. В питейната вода 
са разтворени много токсични вещества, с вредно въздействие върху човешкото здраве. 

В същото време постоянната употреба на минерална вода не само не е решение, а може да усложни проблема – 
преминерализацията е не само ненужна, а доста често опасна, особено за малки деца.

РАЗУМНОТО РЕШЕНИЕ:
Кани за пречистване на вода DAFI - 

Чиста вода и чиста икономия 
 Край на мъчителното и досадно мъкнене на туби и шишета с минерална вода.

 Край на пиенето на вода със съмнителни качества, състав и годност от нездравословни 
пластмасови бутилки или стари и замърсени водопроводни системи.

 Край на опасните хлор, тежки метали, пестициди и бактерии.

 Край на образуването на накипи в чайници, кафе-машини, ютии и други битови електроуреди.

 Край на големите разходи.

GREEN MASTER ВИ ПРЕДСТАВЯ  най-съвременната технология за кристално чиста, вкусна и 
здравословна вода DAFI. Разработени под най-удобната и практична форма – кана със сменяем 
филтриращ елемент, тези продукти идеално се вписват във всяка кухня и всеки дом.  Каните 
DAFI притежават:

  серия международни сертификати за качество;

  невероятна ефективност на пречистване;

  достъпни цени без конкуренция;

  отличен дизайн и удобство – просто налейте чаша прекрасна вода. Механичният 
или електронен индикатор ще Ви напомни кога трябва да замените филтриращия 

елемент. 

  функционално дъно, което не позволява приплъзването на каната, дори 
ако я оставите върху мокра или влажна повърхност.

  уникален филтриращ елемент, предлагащ сложна система за филтриране на вода, 
която се състои от няколко етапа:

•		предварителна	механична	филтрация;

•		полиамидна	мрежа	–	за	очистване	от	фини	частици,	утайки,	масла;

•	 	 същинско	пречистване:	 специално	подбрани	високоактивни	компоненти	на	основата	на	йонообменни	
смоли и активен въглен, обработен със сребърни йони, ефективно премахват химически замърсявания.

Активният въглен има естествен произход и се получава чрез контролирано изгаряне на специална 
дървесина. Благодарение на силно развитата вътрешна повърхност, активният въглен ефективно задържа 

огромно количество вредни вещества и примеси от водата - хлор, тежки метали, органични съединения, 
поливинилхлорид и много други. Активният въглен е обработен с бактерицидно сребро, което не позовлява 

развитието на патогенни микроорганизми във вече обработената вода.

Йонообменната смола редуцира твърдостта на водата и йоните на тежки и радиоактивни метали(олово, кадмий, 
мед, никел, живак и др). Предотвратява образуването на накипи при нагряване на водата, намалява нейната твърдост 

и я прави приятна за пиене.

•		Заключителна	филтрация	–	повторно	механично	пречистване,	което	задържа	фини	частици	от	филтриращите	компоненти	
и гарантира чиста, свежа и вкусна вода. 
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супи, салати, сосове и паста с 
отличен вкус

пречистена вода идеална 
за пиене

чай и кафе с прекрасен 
вкус 

кристално чист лед

РЕЗУЛТАТЪТ:
Чиста и полезна вода

 хлор и хлорни съединения;

 тежки и радиоактивни метали;

 нефтопродукти;

 неприятни миризми;

 пестициди и токсини;

 високата твърдост на водата;

 пясък, ръжда, глина, механични 
замърсители.

Всички модели кани за пречистване на вода DAFI ефективно отстраняват:

Те притежават и следните международни сертификати за качество:

*за всички цветове   **обем на филтрираната вода: 1,2 л.

atria classic

механичен
брояч

Цена 29,90 лв.*  с филтър classic и механичен брояч

Код 23 10_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

Цена 31,90 лв.*  с филтър classic AquaMag Мg2+ и механичен брояч

Код 23 20_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

Предлагани модели кани за пречистване на вода DAFI

1 2 3 4 5

astra unimax

механичен
брояч

Цена 32,90 лв.*  с филтър unimax и механичен брояч

Код 23 30_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

Цена 34,90 лв.*  с филтър unimax AquaMag Мg2+ и механичен брояч

Код 23 40_ (изберете код за цвят - 1, 2, 3, 4, или 5)

1 2 3 4

5

*за всички цветове   **обем на филтрираната вода: 1,5 л.
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 модерна технология;

 чиста и свежа вода;

 филтрираща композиция, внимателно

 подбрана за макисмален ефект;

 ефективно пречиства повече от 150 л вода;

 без накипи и утайки;

 лесна смяна на филтриращия елемент;

 може да се използва и за други кани, с 
такава форма на сменяемия елемент.

 здравословна вода за цялото семейство;

 високо качество и висок ресурс – повече 
от 200л;

 чиста и свежа вода за по-малко от 5ст на 
литър;

 ефективно очистване на основните 

Цена 8.90 лв.

Код 23 001

Цена 10.90 лв.

Код 23 003

Сменяеми филтриращи елементи:
Dafi Classic  (за кани atria classic):

Сменяеми филтриращи елементи:
Dafi Unimax (за кани astra unimax):

Сменяеми филтриращи елементи AguaMag Classic и  AguaMag Unimax 
Докоснете се до водата, обогатена с магнезий

Магнезият е от съществено значение за живота, точно както и водата. Той подобрява концентрацията и паметта, 
предпазва от аритмия и високо кръвно налягане, релаксира мускулатурата, облекчава стреса и забавя процесите 
на стареене. Ето защо, Dafi съчета силата на магнезия с вкусна и чиста вода, и създаде ново поколение филтриращи 
елементи, които не само пречистват водата, но и я обогатяват с ценния магнезий.  Благодарение на това, нивото на 
магнезий в организма се възстановява с всяка глътка пречистена вода. 

Това е особено важно при проблеми с (със):

костите и зъбите;

ставите;

мускулите и сухожилията;

сърдечно-съдовата и нервната системи;

паметта и стреса.

замърсители;

 прекрасна вода за пиене, готвене, 
приготвяне на напитки;

 лесна смяна на филтриращия елемент;

 може да се използва и за други кани,  
с такава форма на сменяемия елемент.

Модел: Classic
 (за кани atria classic)

Модел: Unimax 
(за кани astra unimax)

Цена 10.90 лв.

Код 23 002

Цена 13.90 лв.

Код 23 004

За да сте по-здрави и силни, използвайте първия в България филтър за пречистване и допълнително обогатяване на водата с 
магнезиеви йони AquaMag. За по-малко от 6,5 стотинки за литър получавате здравословна вода и спестявате над 400 лв годишно от 
покупки на минерална вода и хранителни добавки с магнезий.

Сменяемият филтриращ елемент AquaMag:

 освобождава магнезиеви йони във водата;

 помага за здравето и красотата;

 премахва пясък, ръжда, механични частици;

 премахва хлор, тежки метали, пестициди, 
детергенти;

 намалява твърдостта на водата;

 спестява пари.
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Предимставата на филтрите Dafi Aqua Balance pH+:

AQUA BALANCE pH+
се грижи за балансираното pH на вашето тяло!

За да удовлетвори потребностите при хранене на обществото през 21 век компанията Dafi разработва нов филтър за вода. Dafi 
Aqua Balance pH+ има уникално свойство: алкализира чешмяната вода през специални керамични мембрани. Като допълнение, 
филтърът Dafi Aqua Balance pH+ има възможността да редуцира вредните примеси в чешмяната вода.

Алкализация

„Модерният” начин на хранене съдържа основно продукти, които окисляват 
тялото. Това са месото и месните продукти, бялата захар, кафето, алкохолните 
напитки, хлябът, десертите, яйцата, газираните напитки и т.н. Списъкът на алкалните 
продукти съдържа главно пресни плодове, зеленчуци и по възможност негазирана 
минерална вода (но не всички видове вода), и т.н. Затова е ясно, че поддържането 
на нормален киселинно-алкален баланс с обичайния начин на хранене е трудна 
задача. Дефицитът на алкални субстанции повишава киселинността на тялото и 
понижава алкалността на кръвта. Тогава тялото се опитва да изхвърли генерираната 
в резултат на метаболизма киселина с урината, потта и издишвания въздух, за да я 
неутрализира. Консумирането на препоръчваното количество течност (около 1.5-
2 литра на ден) във вид на филтрирана алкална вода помага за неутрализирането 
на киселините в кръвта.

Антиоксидация

Алкалната вода трябва да бъде използвана при проявата на такива заболявания 
като простуда, грип или бронхит, т.е., при свидетелство за повишаване 
киселинността на организма. Както в случаите с витамините С и Е, и бета каротина, 
алкалната вода действа като антиоксидант, защото е богата на свободни електрони. 
Тя помага при превенцията на сърдечни заболявания, нарушения на имунната 
система и много други заболявания, които се основават на окисляването. Тази 
вода помага за извеждането на токсини от организма и по този начин поддържа 
правилен метаболизъм. Алкалната вода често се използва от хора с диабет или 
високо кръвно налягане.Ф
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Сменяем филтриращ 
елемент 
Classic Aqua Balance pH+ 

Сменяем филтриращ елемент 
Unimax Aqua Balance pH+ 

Филтриране

Филтриращите касети Aqua Balance pH+ съдържат активен 
въглен, който притежава великолепната способност да извлича 
химическите компоненти, които може да съдържа чешмяната вода, 
и особено хлор и някои тежки метали.

Цена 19.90 лв.

Код 23 005

Цена 24.00 лв.

Код 23 006
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Структуриране 

Филтрите Aqua Balance pH+ алкализират водата и променят 
нейната структура по такъв начин, че частиците формират 
по-малки структури. По този начин водата много добре се 
абсорбира от храносмилателния тракт.
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Активатор за жива и мъртва вода
VODOLEK

Активаторът VODOLEK е предназначен за електро-химична активация на 
питейна вода с цел получаване на католит (алкална вода, наричана още „жива” 
вода) и анолит (кисела вода, наричана още „мъртва” вода). 

И двата вида вода притежават силна биологична активност и могат да се прилагат 
външно и вътрешно за профилактика на широк кръг заболявания, както и за 
редица приложения в домакинството и личното стопанство.

Живата вода е отлично тонизиращо и стимулиращо средство с висока 
антиоксидантна активност. Тя ускорява биологичните процеси в организма, 
повишава кръвното налягане, подобрява апетита, придава енергия и бодрост. 
Стимулира бързото зарастване на различни рани от драскотини до язви на 
стомаха и дванадесетопръстника. Живата вода е ефективно средство за пране 
и обезмасляване на повърхности; стимулира растежа на домашни и градински 
цветя и растения.

Мъртвата вода забавя биологичните процеси в организма, понижава кръвното 
налягане, успокоява нервната система, подобрява съня, намалява болките 
в ставите. Тя е мощно бактерицидно и дезинфекциращо средство и може да 
се използва за обработка на бельо, дрехи, хранителни продукти, плодове, 
зеленчуци, съдове и помещения. 

Живата и мъртвата вода разделно или комбинирано могат да се използват за лечение 
и профилактика на грип, хрема, ангина, болки в гърлото, ларингит, гингивит, зъбобол, 
главоболие, херпес, бронхиална астма, бронхит, алергии, конюнктивит, хепатит, гастрит, 
киселини в стомаха, язва на стомаха и дванадесетопръстника, хемороиди, запек, 
следоперационни рани, изгаряния, псориазис,  дерматомикози, абцеси, екземи, ревматизъм, 
разширени вени, захарен диабет. 

Освен това и живата вода, и мъртвата вода могат да се използват за хигиена на кожата 
на лицето, изглаждане на бръчки, грижа за косата, премахване на неприятния мирис на 
краката и др.  Пълно и точно описание на техническите характеристики и начина за работа 
с уреда, както и пълен списък на заболяванията и процедурите, свързани с тях, можете да 
намерите в инструкцията на прибора и на интернет страницата ни www.green-master.eu 

Активаторът VODOLEK представлява електро-химична клетка, състояща се от два 
електрода - анод и катод, разделени с преграда от неглазиран порцелан, позволяваща 
селективна миграция на йони между електродите.  При работата на повечето подобни уреди, 
продавани на пазара (дори и тези с цени над 1000 лв.) се наблюдава образуване на светла 
жълто-кафява утайка и интензивна корозия на анода, което е показател за замърсяване на 
активираната вода с тежки метали. В резултат на това, вместо да се получи вода с лечебни 
свойства, се получава отровен коктейл, рушащ здравето.

При разработването на активатора VODOLEK са предприети специални мерки за 
предотвратяване на тази опасност, като анодът е изработен от устойчив на корозия чист 
титан, покрит с платина, а катодът е изработен от специална неръждаема стомана марка EN 
1.4301. Допълнително емисията и дифузията на метални йони се елиминират чрез импулсно 
високочестотно захранване на електро-химичната клетка.

Процесът на  електро-химична активация на водата се управлява  от електронен таймер. Той 
определя автоматично продължителността на обработка на водата в зависимост от нейните 
качества. Използваните конструктивни решения осигуряват удобство и пълна безопасност 
при работа с уреда.  

Цена 130.00 лв.

Код 20060

На снимката продуктът е с примерен цвят. При поръчка се получава 
цвят според наличностите.
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Революционни почистващи препарати BIONUR
Почистете дома си, запазвайки здравето на семейството си! 

Продуктите  BIONUR са произведени в една от най-съвременните 
западноевропейски фабрики за производство на биоразградими продукти. За 
създаването им се използва слънчева енергия.  

Продуктите са съобразени с всички европейски директиви (REACH - 2004/648/
EO, 2006/1907/EO) и указанията на европейските организации имащи за цел 
подобряването на защитата на човешкото здраве и околната среда (A.I.S.E.; Sedex, 
SGS, CLP и др.)
Първият продукт в света със сертификат Ecolabel - за идентифициране на продукти 
и услуги, които имат намалено въздействие върху околната среда. Не е опасен за 
човешкото здраве и е биоразградим. Направен е само от минерали с естествен 
произход. 

Предлаганите от нас биологични препарати, освен, че не замърсяват околната 
среда, подпомагат природните процеси на биодеградация и спомагат за 
трансформацията на органичните отпадъци, като подсилват самопочистващата се 
способност на природата.

Предимства на продуктите: 
Отличен ефект на почистване!

Почистват, полират и защитават с едно действие.

Широк спектър на действие.

Абсолютно безвредни – могат да се използват без предпазни мерки.

Изключително икономични и лесни за употреба.

С грижа за околната среда – биоразградими и произведени с възобновяеми 
източници.

На супер изгодни цени.

Универсален почистващ камък 
BIONUR – 300 g

Препарат за почистване на полирани 
повърхности BIONUR – 300 g   

Действие: почиства, полира и защитава с едно действие.
Подходящ за: всички повърхности в дома, градината, офиса и др. Отличeн за банята и 
кухнята. За котлони, тенджери и тигани без покритие, плочки, мивки, пластмасови дограми 
и градински мебели, метални повърхности, спортни обувки и др.
Съвет: използвайте също така при почистване на фуги, керамика, стомана, злато, сребро, 
месинг, хром. Можете да почистите и петна върху килими и мокети.
Продуктът притежава Ecolabel сертификат и е биоразградим и щадящ здравето на хората 
и околната среда!
Важно: универсалният камък не е подходящ за полирани или чувствителни повърхности.

Действие: почиства, полира и защитава с едно действие.
Подходящ за: всички видове котлони и плотове (вкл. керамични и индукционни), 
тенджери и тигани с покритие, прибори за хранене, кухненски съдове, чаши (порцелан, 
стъкло). 
Съвет: използвайте за почистване на съдовете с каменно покритие STONELINE ®

1.  2.  3. 4.  5.  6.  7.  8.

Код: 20307  
Цена: 7,80 лв.

Код: 20308  
Цена: 7,80 лв.

Изключително лесна употреба:
1. Намокрете гъбата (съдържа се във всяка опаковка).
2. Натрийте повърхността на препарата. 
3. Намокрете пак и стиснете до получаване на пяна.
4 - 8.  Почистете желаната повърхност и изплакнете 

или забършете с влажна кърпа.
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Фокус – мокус 
… и петнaта изчезват!

Магьосник против петна 
BIONUR 220 g 

Действие: Нова ефективна екологична формула за 
почистване на петна от дрехи, тапицерии, мека мебел, 
килими, мокети и др. текстилни тъкани. За отстраняване 
на петна от мазнина, кръв, кафе, мастило, сосове, плодове, 
вино и др. Спестява пари и време, щади околната среда!

Начин на употреба: 
Препаратът се нанася върху петното с помощта на мокра 
гъба (кърпа) и се оставя да действа около 10-15 мин., след 
което отмийте с чиста вода или, ако тъканта е подходяща 
за пране в пералня машина, поставете в пералнята.
Ефективната формула на препарата действа дори при 
изключително ниски концентрации на употребявания 
разтвор!

Забележка: При почистване на повърхности с 
нетрайни цветове, направете тест върху малък участък от 
повърхността.

Код: 20309  
Цена: 9,90 лв.

Отстранява посивяването и връща 
първоначалния бял цвят на прането 

Течен перилен препарат за 
блестящо бяло пране BIONUR 

1500 ml

Състав: 5 % или повече, но по-малко от 15 % анионни повърхностно активни 
вещества, по-малко от 5 % нейоногенни повърхностно активни вещества, 
оптични избелители, ензими, парфюми.

При предварителна обработка на силно замърсени повърхности първо 
намокрете и след това нанесете директно върху петното. 
Ако вашата перална машина е с автоматичен дозатор, тогава поставете продукта 
директно в барабана.
За ръчно пране – разтварят се 35 мл (1 капачка) от препарата в 10 литра вода.
За машинно пране – 35-70 ml (1-2 капачки)
1,5 литра от препарата е достатъчен, за да се изперат 100 кг нормално/средно 
замърсени дрехи, в умерено твърда вода, със стандартно перално натоварване 
– 4,5кг. (около 22 пранета).

Внимание:
Да не се използва за бели дрехи от коприна и вълна.
Преди употреба обърнете внимание на етикетите с инструкциите за употреба 
върху дрехите.
Да се пази далече от достъп на деца.
Да се пази от пряка слънчева светлина и замръзване

Код: 20316  
Цена: 9,99 лв.
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Екологичен прах за пране 
със сапунено орехче 

BIONUR  - 1000 g

Код: 20315  
Цена: 12,90 лв.

За бяло и цветно пране – бялото става още по-бяло, а на 
цветните дрехи цветът е по-наситен. Отстранява посивяване, 
петна, почиства и повишава ефективността на почистващото 
средство с помощта на сапунено орехче и кислород. 
Не съдържа хлор.

Състав: По-малко от 5 % кислородни повърхностно активни 
вещества за избелване, анионни повърхностно активни 
вещества, оптични избелители и ензими. Със силата на 
натуралното сапунено орехче!
Препаратът е универсално почистващо средство. Премахва 
петна при ръчно и машинно пране. Има избелващ ефект 
за бели и насищащ ефект за цветни тъкани. Може лесно да 
отстрани петна от плодове, трева, горчица, кетчуп, червено 
вино и др. След пране дрехите изглеждат по-бели или с по-
ярки цветове.
Инструкции за употреба: За предпране: 20 г в 500 мл вода 
или директно в пералната машина.
За основно пране: 40 г директно в пералната машина. 

Внимание:
След употреба кутията се затваря и се съхранява на сухо място.
Да се пази далече от достъп на деца.
При цветни дрехи преди употреба тествайте върху малко 
скрито място.

Естествено природно средство за бяло и 
цветно пране!

Сапуненото орехче е най-големият хит сред 
екологичните препарати за пране, миене и почистване!

Eкологичен течен перилен
 препарат BIONUR със сапунено 

орехче  - 1000 ml

Действие: Благодарение на неговите свойства, препаратът е 
изключително подходящ за цветно и бяло пране, за всякакъв вид 
материи – от грубата вълна до фината коприна. Премахва петна от дрехи 
и текстилни тъкани, като не променя цветовете. Особено подходящ е за 
пране на детските дрехи, заради все по-голямата непоносимост у децата 
към перилните препарати.
Препаратите, съдържащи сапунено орехче са хипоалергенни 
– препоръчителни за хора с алергии и чувствителна кожа. Имат 
антибактериални и антимикробни свойства. 
Освен това сапуненото орехче има ефект и на естествен омекотител, 
като нуждата от използването на омекотител в прането отпада, поради 
естествените свойства на сапуненото орехче да придава мекота на 
тъканите. Друго голямо предимство е че прави гладенето по-бързо и 
лесно!
Начин на употреба:  подходящ и за ръчно, и за машинно пране. Около 
30 ml (1 капачка) са необходими за един цикъл на пране на 5-6 kg средно 
замърсени дрехи. Препаратът е достатъчен за около 35 пранета. 

Знаете ли, че …
Сапунените ядки са плодове от „сапунено-яковото дърво” (Sapindus 
mukorossi), растящо в Индия и Непал. Обвивката на сапунените ядки 
съдържа натурална субстанция, наречена сапонин. Когато обвивката 
поеме вода, тя освобождава сапонините, които се разпространяват като 
натурални повърхностно активни вещества във водата, намаляват нейното 
повърхностно напрежение и по този начин се освобождава мръсотията, 
мазнините и петната от прането. 

Код: 20311  
Цена: 
13,00 лв.
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Кърпички Color Trap 2 in 1 
против оцветяване на пране и за 
отстраняване на петна - 20 броя

Нов хит в домакинството!

Действат като магнит и ефективно попиват 
излишната боя и замърсяванията от тъканите!

Код:  20451    
Цена: 6.50 лв.

Всеки от вас е боядисвал цяла пералня в червени или с друг нюанс 
цветове дрехи и всеки знае колко е досадно да разпределяш прането на 
черно, червено, цветно, бяло …, да имаш вкъщи препарати за всякакъв 
вид тъкани и цветове … Отделно от това един куп дрехи перете и на 
ръка, тъй като даденият цвят пуска толкова много боя! Доста е неприятно, 
нали!?
Но тези проблеми остават в миналото! Представяме Ви новия помощник 
на всяка домакиня: Кърпички Color Trap 2 in 1 – против оцветяване 
на пране и за отстраняване на петна.
По време на пране от тъканите се отделят замърсители и оцветители. 
Color Trap 2 in 1- цветоулавящи кърпички - гарантирано улавят частиците 
от замърсителите и оцветителите, преди те отново да попаднат върху 
другите текстилни изделия. Така нежеланите оцветявания и посивявания 
ефективно се предотвратяват. При редовна употреба дрехите остават 
защитени, цветовете остават блестящо свежи, белите тъкани - лъчисто 
бели.
Кърпичките са подходящи за бяло и цветно пране, при всякакви 
температура и вид тъкани. Може да се използват и за ръчно пране!

Начин на употреба: От 1 до 3 (при силно пускащи боя дрехи) кърпички 
се разгъват и слагат между дрехите в пералнята и се изпират заедно с тях, 
по обичайния начин. Употребява се еднократно!

Естествено природно средство 
за миене на съдове!

Eкологичен препарат за съдове 
BIONUR със сапунено орехче 

500 ml

Знаете ли, че …
Предварително направена сапунена течност с този препарат, може да бъде 
използвана и за измиване на хранителни продукти. Накиснете плодовете и 
зеленчуците за 10-15 мин в сапунена течност. Изплакнете добре.

Действие: Концентриран продукт, предназначен за екологично измиване 
на чинии, чаши, вилици, лъжици и друго кухненско оборудване, като бързо 
и лесно отстранява мазнини и остатъци от храна и осигурява перфектна 
чистота с много добър полиращ ефект. След изплакване и изсъхване по 
съдовете и приборите за хранене не остават петна, те блестят от чистота! 
Деликатен и неагресивен към ръцете.

Сапуненото орехче е изцяло натурален, естествен, екологично чист 
продукт –   не съдържа фосфати, ензими, пенители, оптически избелители 
или други химикали, които да вредят на вас или околната среда. Препаратът 
със сапуненено орехче е хипоалергенен и напълно безвреден за хора с 
алергии или чувствителна кожа.
Начин на употреба: Като обичаен препарат за миене на съдове!

Код: 20312 
Цена: 7,80 лв.
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Универсален екологичен почистващ 
препарат BIONUR 1000 ml

Код: 20310  
Цена: 9,90 лв.

Код: 20314  
Цена: 18,90 лв.

Иновативна формула!

Силно активен препарат за универсално почистване, 
особено ефективен срещу мазни петна! Почистващ 
продукт с два отделни компонента в една бутилка! 

Двуфазен универсален почистващ 
препарат BIONUR - 500 ml

Състав: По-малко от 5 % анионни повърхностно активни вещества, 
лимонин, парфюми. 
Многофункционално решение за всички видове твърди повърхности. 
Лесно премахва всекидневните замърсявания в цялата къща. Подходящ, 
както за кухни, така и за бани. Високоефективен продукт срещу котлен 
камък и мазни повърхности, оставяйки свеж аромат в дома ви. Подходящ 
за всякакъв тип повърхности като мивки, плочки, теракота, фаянс, подове, 
печки, плотове, санитарен фаянс, дръжки за врати, кошчета за боклук и др. 
Концентрираната формула не съдържа фосфати, агресивни киселини или 
белина на хлорна основа.
Инструкции за употреба: Разклатете добре преди употреба. Завъртете 
пулверизатора на „оn”. Напръскайте повърхността. След няколко минути 
изплакнете добре. Накрая полирайте като избършете с чиста, суха кърпа.

Внимание:
Да не се използва върху мрамор или други естествени каменни 
повърхности. Преди да използвате върху боядисани повърхности първо 
тествайте върху малка незабележима повърхност.. Да не е в досег с очите 
и кожата!

Действие: многофункционален високо ефективен почистващ концентрат, 
създаден по най-съвременни изисквания, на основата на последните екологични 
тенденции. Разработен е на базата на естествени, биоразградими сапуни и 
подбрани повърхностно активни вещества.

Лесно премахва ежедневни замърсявания в дома и офиса. Притежава висока 
ефективност при почистване на бани, тоалетни, санитария, подови покрития, 
кухненско оборудване, водопроводни батерии, фаянс и теракот, стъкла, прозорци, 
огледала, плотове на маси, пластмаса, компютри, котлен камък, мазнини и др. 

Продуктът притежава Ecolabel сертификат и е биоразградим и щадящ здравето 
на хората и околната среда!

Начин на употреба:  За ежедневно почистване на под и всякакви други 
повърхности с леки замърсявания – 1 капачка (30ml) на 5 литра вода. За силно 
замърсени повърхности, използвайте директно концентрата, като изчакате 
5-10 мин., след което отмийте с чиста вода или избършете с влажна кърпа. За 
полирани повърхности – след почистване забършете със суха чиста кърпа.

Забележка: Да не се използва върху мраморни или стари лакирани 
повърхности! При почистване на повърхности с нетрайни цветове, направете 
тест върху малък участък от повърхността.

Мултифункционално решение за всички 
видове твърди повърхности!
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Код: 20317  
Цена: 8,50 лв.

Почистете бързо всичко вкъщи 
с екологичен гел!

Универсален почистващ гел

Състав: Данни за съдържанието по препоръката на ЕС:
Под 5% нейонизирани тензиди (захарен тензид), 5-15 % анионни 
тензиоактивни вещества. 
Други съставки: готварска сол, ароматизатори, затъмнител, лимонена 
киселина.
Sanct Bernhard препоръчва: Универсалният сапун почиства всичко 
наоколо и замества много почистващи препарати, съчетани в един продукт! 
Незаменим за всяко домакинство. 
Действие: Бельо, вълнен текстил, кухненски прибори, съдове, всякакви 
домакински прибори и санитария се почистват с универсалния гел, 
независимо дали със студен или топъл разтвор. 
Допълнително действие: Универсално приложим за най-различни 
задачи по прането и почистването. Най-висок почистващ резултат при 
максимално щадящ материал.  Универсалният сапун е pH-неутрален 
и безалкален. Съдържащият се фарнезол притежава потискащо действие 
спрямо бактерии. Предпазва околната среда, защото е биоразградим.
Начин на употреба: Достатъчни са 2 супени лъжици (20 ml) на 10 литра 
вода. Съотношението при разтвор е 1:500. Това означава, че в 500 ml вода 
се разтваря 1 ml от универсалния почистващ гел (1 капачка от опаковката 
на гела е 5 ml).

Знаете ли, че...
 Универсалният гел е бял, с нежна консистенция и приятен, прекрасен 

свеж аромат.  Идеално подходящ за всички видове бельо при ръчно 
пране, за предварително третиране на яки и маншети на ризи, за основно 
почистване на прозорци, врати, лакирани мебели, плочки, вани, дамаски за 
мебели, килими, пластмаси, каменни подове и т.н. Включително и за щадящо 
лаковото покритие, измиване на коли и за основно вътрешно почистване. 
Дозира се просто и се разтваря лесно.

Количество: 1000 ml
Код: 20434  
Цена: 28.00 лв.

Състав: По-малко от 5 % нейоногенни повърхностно активни вещества, 
парфюми.
Описание: Препаратът почиства до блясък и оставя свеж и приятен 
аромат. С продължителното си действие осигурява комбинация от 
свежест и брилянтна чистота. Почиства, както под ръба на тоалетната 
чиния, така и по цялата канализационна тръба.
Препоръчителна употреба: С помощта на практичната и удобна за 
употреба опаковка продукта се нанася  под ръба на тоалетната чиния и 
се оставя да действа. За по-добър почистващ ефект оставете да престои 
- в продължение на десет минути за нормални замърсявания или за една 
нощ  за по-силни замърсявания. След това пуснете водата, за да отмиете.

Внимание:
Използва се само за почистване на самата тоалетна чиния /без дъската/. 
Не се използва при мраморни или киселинно чувствителни материали. 
Да не се използва с други почистващи препарати със съдържание на 
хлор.
Да се пази от деца! 

Препарат за почистване на тоалетни 
BIONUR  -  750 ml

Ефективен срещу котлен камък и замърсявания. 
Със свеж аpoмат на цитруси. Без хлор! 
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Натурален препарат за нежно почистване на 
кожа и дърво!

Сапун за кожа и дърво BIONUR 
160 g

Състав: 5 % или повече , но по - малко от 15% сапун, по - малко от 5% 
нейоногенни повърхностноактивни вещества, парфюми.

Биоразградим според тест OECD 302B. 

Специално средство за почистване на гладка кожа на седла, обувки, 
чанти, колани, кожени автомобилни седалки, кожена мека мебел, дърво 
и др. Едновременно почиства в дълбочина и се грижи за кожените 
повърхности. 
Инструкции за употреба: Вземете влажна гъба и натъркайте от 
сапуна. След това стиснете гъбата няколко пъти до получаването на 
почистваща пяна. Почистете мръсната повърхност и избършете с 
влажна кърпа, след което подсушете. Ако дървената повърхност е без 
лак, почиствайте по посоката на нишките на дървото. По-големи площи 
могат да бъдат почистени като направите разтвор с 5 до 10 г от продукта 
в 2 литра вода .
LeatherSoap се препоръчва още за: кожени якета, кожени мебели , 
обувки, кожени дрехи, колани , както и почистване на мебели. Подходящ 
е за напа, лак, лицева и изкустжена кожа. 

Внимание:
Не използвайте върху обърната и нацепена кожа.
Преди употреба направете тест върху малка незабележима повърхност .
Да се пази далече от достъп на деца!

Код: 20313  
Цена: 9,99 лв.

С естествен пчелен восък!
Почиства, импрегнира и се грижи за 

кожени облекла, обувки и мебели. 
Немско производство и качество!

Балсам за кожа и дърво 
BIO-LederBalsam 150ml

Код: 51905   
Цена: 7,80 лв.

За всички видове гладка естествена кожа, напа, изкуствена и лачена 
кожа. Особено подходящ за естествено дърво и дървена градинска 
мебел.

Пчелният восък придава наситен меден аромат на BIO-Leather Balm. 
Той поддържа повърхността, подхранва, овлажнява и придава 
еластичност на кожата. 
Ако желаете вашите обувки и ботуши да бъдат лъскави и да не 
пропускат вода, за да запазите добрият вид на вашите кожени 
изделия за по-дълго време ги почиствайте след всяка употреба. 
Използвайте първо LeatherSoap и след това нанесете BIO-Leather 
Balm. LeatherSoap добре разтваря мръсотията, а след това BIO-
Leather Balm омекотява, придава блясък, влагоустойчивост и 
отблъсква прахта. Същата първа и втора стъпка ви препоръчваме 
и преди дългосрочно съхранение на обувки, ботуши и др. кожени 
изделия. Това е един много удобен, практичен и модерен начин за 
почистване, подхранване, предпазване и импрегниране на кожени 
повърхности.

По този начин се чувствително се подобрява и значително се 
удължава живота на кожените изделия.
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Eкологични кърпи за почистване от бамбук и 
ултрамикрофибър

С продуктите от ултрамикрофибър и 
от бамбуково влакно на Green Master 
Вие не дишате, не докосвате и не 
поглъщате химикали – 

Вие просто използвате вода! 

Green Master Ви предлага истинска 
чистота – почувствайте я! 

През последното столетие значително се увеличи използването на химикали и замърсители. 
Негативните ефекти върху околната среда стават все по-тревожни и ние не можем повече 
да игнорираме предупредителните знаци на природата. 
Ако работим заедно и поемем честно отговорността за нашата планета, ние можем да 
помогнем и на себе си, и на нашите приятели. Затова искрено Ви каним да се присъедините 
към семейството на Green Master и да станете част от движението за изграждане на живот с 
по-добро качество, с по-добра защита на здравето на Вашето семейство и околната среда.      

През последните 50 години световното производство и употреба на химикали се е увеличило значително – били са създадени повече от 
80 000 химикала. Замърсяването на въздуха в затворени пространства е сред ТОП 5 от високо рисковите фактори,  които влияят върху 
човешкото здраве в дадена среда. 
Определението за чистота е да се отстранят всички форми на замърсяване от повърхността, без оставяне на остатъци. Истинската чистота 
не мирише – ние сме свикнали да усещаме миризмата на почистващи препарати, което измамно ни кара да мислим, че повърхностите са 
чисти. Green Master Ви предлага най-доброто решение:

Нашата мисия: 

„Ние се стремим да създадем едно добро наследство 
за по-високо качество на живот за настоящите и 
бъдещите поколения.“

Нашата глобална цел и задължение: 
„Да подобрим качеството на живот чрез радикално намаляване 
употребата на химикали в личната грижа и почистaването на дома“. 

СВЕТОВЕН ХИТ! 
Бамбукови кърпи – ЧУДО
Екологичен начин за почистване в дома

Бамбукът е: 
1. Най-бързо растящата трева в света. На ден израства с до 120 см и достига до височина 40 метра.  Има повече от 1600 вида. 

2. Антибактериален.  В бамбука има антибактериален агент, наречен „бамбуков кън“. Той е дълбоко вграден в бамбуковите клетки и 
отблъсква вредителите и патогените. 

3. Екологично чист. Биоразградим. Отглежда се без да се използват пестициди или хербициди. Той е най-издръжливият възобновяем 
източник в света. Не изисква напояване. Кореновата му система възпира почвената ерозия. С него се залесяват пустеещи земи.  

4. Абсорбиращ. Бамбуковото влакно е уникално: има кръстовидни участъци, пълни с микро-дупчици и микро-празнини. Това дава на 
вискозата от бамбук свойството да абсорбира влага 3-4 пъти повече от памука. 

5. Антиалергичен. Не причинява алергии, защото бамбуковата тъкан съдържа естествени съставки: зелен пектин, аминокиселини, 
витамин Е, бамбуков мед.  

6. Храна за пандите. Средно една панда яде 15-30 кг бамбукови листа, филизи и стръкове на ден.

Предимства на кърпите от 100 % бамбуково влакно Green Master®: 
•	 Необходима	Ви	е	само	вода!	

•	 Без	химикали!	

•	 Лесно	и	бързо!	

•	 Спестявате	време	и	пари!	

•	 Високотехнологично	корейско	влакно!

•	 Отличен	почистващ	ефект!

•	 Не	задържат	неприятните	миризми!

•	 Ултра-абсорбция	–	попиват	3	пъти	повече!

•	 Бързо	съхнещи!

•	 Лесно	преносими!

•	 Препоръчват	се	за	употреба	от	хора	с	алергии!		

•	 Издържат	стотици	пранета,	когато	се	използват	и	почистват	правилно.

•	 Почистването	 с	 тези	 кърпи	 предпазва	 от	 алергии,	 поради	 намалената	
употреба на химикали и антибактериалните свойства на влакната. 
(Бамбуковата тъкан съдържа естествени съставки: зелен пектин, 
аминокиселини, витамин Е, бамбуков мед, които овлажняват и изглаждат 
кожата и предотвратяват нейното стареене, а също така възстановяват 
енергийния й баланс).

•	 Екологично	чисти	и	безопасни	за	здравето	кърпи,	не	съдържат	в	състава	
си никакви добавки на други синтетични материали и примеси.
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Универсална бамбукова кърпа 8 слоя
Multi Level Bamboo 8

Универсална бамбукова кърпа 6 слоя 
Multi Level Bamboo 6

8 слоя от най-високото качество в бамбуковите кърпи!

6 слоя от най-високото качество в бамбуковите кърпи! С по-голям размер!

Какво и как да почиствате с бамбуковите кърпи:

Изключително фино тъканото влакно и специалния патентован метод на сплитане на всеки от 8-те слоя 
поотделно и помежду им, правят тази кърпа най-добрата сред бамбуковите кърпи за домакинството! 
Предназначена е за подсушаване, дезинфекциране и почистване на прозорци, кухненски плотове и 
шкафове, мивки, плочки, мебели, посуда, очила, екрани, подове, стени, грим, играчки.       
Важно! Осемте слоя на кърпата й придават изключителни абсорбционни свойства и я правят една от 
кърпите с най-силни антибактериални свойства! Подходяща за избърсване на ръце, тъй като, освен че 
добре подсушава, обира допълнително и остатъчното замърсяване по ръцете от химикали или храни! 

Изключително фино тъканото влакно и специалния патентован метод на сплитане на всеки от 6-те слоя 
поотделно и помежду им, правят тази кърпа най-добрата сред бамбуковите кърпи за домакинството! 
Предназначена е за подсушаване, дезинфекциране и почистване на прозорци, кухненски плотове и 
шкафове, мивки, плочки, мебели, посуда, очила, екрани, подове, стени, грим, играчки.     
Важно! Шестте слоя на кърпата и голямата й повърхност й придават изключителни абсорбционни 
свойства и я правят една от кърпите с най-силни антибактериални свойства! Подходяща за подсушаване 
на ръцете в кухнята, а също и за подсушаване на ръцете и лицето в банята! 

8 слоя
Размер: 24 х 24 см
Код: 25201
Цена: 8,50 лв

С мокра кърпа:
•	 Да	миете	съдове	(тенджери,	чинии,	тигани,	чаши).
•	 Да	подсушавате	и	миете	плота	на	кухненската	мивка.
•	 Да	миете	плочките	в	кухнята	и	банята.
•	 Да	почиствате	в	кухнята	шкафове,	готварска	печка	и	др.

Със суха кърпа:
•	 Да	избърсвате	кухненската	маса	след	хранене.
•	 Да	полирате	съдове	с	цел	дезинфекция	и	премахване	на	вредни	химикали.
•	 Да	забърсвате	прах	върху	мебели.
•	 Да	полирате	стъкла,	огледала.
•	 Да	бършете	мокрите	си	ръце	след	работа	в	кухнята.	

6 слоя
Размер: 36 х 36 см
Код: 25202
Цена: 9,90 лв

Бамбукова кърпа за съдове
Bamboo Dish Premium

Универсална бамбукова кърпа 
Bamboo Multi-Purpose Premium
По-голям размер! Невероятна мекота!

С помощта на тази кърпа Вие можете съвсем спокойно да замените обичайните гъби за съдове, 
които си купувате от всеки хипермаркет или квартален магазин. Тази кърпа с лекота ще Ви помогне 
да измиете всякаква посуда в кухнята, включително и мазни съдове след готвене, при това без да 
използвате миещи препарати. А самата кърпа се измива с лекота, само трябва да я изплакнете с 
хладка вода под чешмата и от нея ще падне цялата мърсотия и мазнина.
Отдавна е известно, че, употребявайки различни химични препарати, по кухненските съдове 
остава част от химията на препарата. Това означава, че ние буквално поглъщаме от тези миещи 
препарати, които влияят на здравето ни. С помощта на тази кърпа, изработена от 100 % естествени 
антибактериални бамбукови влакна, Вие ще можете с лекота да миете съдовете си, без да ползвате 
вредни препарати, а за тези, които все пак решат, че е по-хигиенично използването на препарат при 
миене на съдове, биха могли с кърпата да полират вече измитите съдове. Така не оставяте място 
на микробите и другите микроорганизми да живеят във вашата кухня и върху измитите Ви току що 
съдове, а от друга страна можете да почиствате остатъците от вредните химически препарати!

Изключително нежното влакно и специалния патентован метод на 
сплитане правят тази кърпа  най-меката от бамбуковите кърпи! 
Предназначена е за подсушаване, дезинфекциране и почистване 
на прозорци, кухненски плотове и шкафове, мивки, плочки, мебели, 
посуда, очила, екрани, подове, стени, грим, играчки.
Важно! Изключителната мекота на кърпата я прави подходяща 
за ежедневно почистване на лицето от  грим и замърсяванията 
от околната среда, особено при хора с чувствителна кожа и 
предразположени към кожни проблеми и алергии.

Размер: 20 х 20 см
Код: 25203
Цена: 6,50 лв

Размер: 30 х 30 см
Код син цвят: 25204
Код розов цвят: 25205 
Цена: 6,50 лв

Знаете ли, че: 
През 2003-та година Китайският 
Индустриален Център за Анализ 
(КИЦА) прави тест за установяване 
на антибактериалната способност 
върху парче плат от 100% бамбук. 
Върху кърпата е поставена про-
ба от бактерията Staphylococcos 
aureus. След 24 часа унищожението 
на организмите било 99,8%. 
В бамбука има антибактериален 
агент, наречен „бамбуков кън“. Той 
е дълбоко вграден в бамбуковите 
клетки и отблъсква вредителите и 
патогените. 
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Суперефективни кърпи от 
ултрамикрофибър
Какво е ултрамикрофибър?
Историята на микровлакното започва в Япония, преминава през Корея и идва в Европа през Швеция. Най-новите високотехнологични 
ултрамикрофибърни влакна се произвеждат в Япония и Корея. Ултрамикрофибърът е микрорязано микровлакно с под 0,50 дение, 
което има триизмерна конструкция с микропространства между прорязаните сегменти, където всъщност се поемат мръсните частици 
и се абсорбират течностите. Състои се от специално патентован метод на сплитане на микрорязаните микровлакна, като 80% от тях са от 
полиестер, а 20% - от полиамид. Дебелината на всяко влакно е по-малко от 1/100 от човешкия косъм.     

Важно за ултрамикрофибъра!
Благодарение на своята структура, влакната на кърпата улавят не само видимите, но и 
невидимите замърсявания. Кърпите отстраняват до 99,2 % от микроорганизмите върху 
различни видове повърхности, но не ги задържат във влакната, а при изпирането биват 
отстранявани. Кърпите от ултрамикрофибър имат способността да абсорбират влагата и 
да почистват замърсяванията десетки, дори стотици пъти по-добре от материи като памук, 
вълна и дори обикновения микрофибър. След употреба не оставят мръсни и влажни следи 
по третираната повърхност. (виж Фиг.1)

Дение (Denier) е мерна единица за линейна плътност на масата на влакната. Едно 
влакно е със стойност 1 дение, ако 9 000 метра от това влакно тежат 1 грам. 
Европейски стандарт:
Влакно с по-малко от 1 дение = микрофибър 
Влакно с по-малко от 0,5 дение = ултрамикрофибър
Специалното влакно на Green Master® е високотехнологично корейско влакно. 
Продуктите от серията PROFESSIONAL са с 0,10 дение – най-тънките в света! 
А от сериятa PREMIUM са с 0,20 дение. 

От Фиг.2 можете да добиете представа за микроскопичните размери на всяко едно 
влакно и метода на сплитане на отделните влакна в един квадратен сантиметър от 
всяка една кърпа от ултрамикрофибърно влакно Green Master®.

Фиг. 1

Фиг. 2

Какво можем да почистваме с кърпи от ултрамикрофибър?
 Прозорци, огледала, всичко в кухнята, всички повърхности в банята, мебели, инструменти, посуда, очила, екрани, подове, превозни 
средства, стени, грим, играчки, дръжки на врати и много други. Способността на кърпите да почистват микроби и бактерии, без да ги 
задържат в тъканта, ги прави идеално средство за почистване в здравни, медицински и учебни заведения. Те са с широко приложение 
в домакинството, офисите, индустрията, транспортните средства и навсякъде, където има нужда.

Предимства на кърпите от ултрамикрофибърно влакно Green Master®:
•	 Необходима	Ви	е	само	вода!	

•	 Без	химикали!	

•	 Лесно	и	бързо!	

•	 Спестявате	време	и	пари!	

•	 Високотехнологично	корейско	влакно!

•	 Отличен	почистващ	ефект!

•	 Не	задържат	неприятните	миризми!

•	 Ултра-абсорбция!

•	 Бързо	съхнещи!

Как се използват кърпите? 
Когато кърпата е суха, прахта и замърсяванията се свързват на повърхността им чрез статично 
привличане. Затова може да се използва за почистване на прах, подсушаване и полиране. 
За почистване на петна от мазнини и всички останали случаи кърпата трябва да е влажна и 
замърсяванията се улавят, благодарение на капилярни сили на взаимодействие. 

Почистване и поддържане на кърпите 
Преди първата употреба се препоръчва да се изпере със сапун и да се изплакне, за да се измие 
техническия прах, останал в тъканта при производството. Кърпата се прегъва двукратно и по 
този начин получаваме 8 работни повърхности. Използвайте всяка една от тях, преди всяко 
изпиране. При почистване на грапави повърхности, внимавайте да не нарушите структурата на 
влакната. При изстискване не усуквайте кърпата прекалено. Може да се изпира стотици пъти 
при температури, посочени на етикета. Не използвайте избелващи средства и омекотители.

•	 Лесно	преносими!

•	 Препоръчват	се	за	употреба	от	хора	с	алергии!	

•	 Съхранявате	в	най-добър	вид	Вашите	мебели	и	предмети.

•	 Издържат	 стотици	 пранета,	 когато	 се	 използват	 и	 почистват	
правилно.

•	 Почистването	 с	 тези	 кърпи	 предпазва	 от	 алергии,	 поради	
намалената употреба на химикали и свойството на влакната да 
почистват, но не и да задържат микробите и бактериите. 

•	 Малките	неща,	които	променят	начина	на	почистване	из	основи!	
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Професионална кърпа за прозорец 
Proffesional Window Cloth

Професионална кърпа за прозорец и автомобил 
Proffesional Window & Car Cloth

Кърпите, с които прозорците, огледалата, автомобилите и металните повърхности ще заблестят!
Уникално тънкото влакно и специалния патентован метод на сплитане правят тези кърпи незаменим помощник на всички, които искат да 
почистват дома, автомобила и офиса си като професионалисти! Изключително ефикасни за почистване и полиране на стъклени и метални 
повърхности: прозорци, огледала, атомобили, витрини, маси, шкафове, кранове, батерии, кристални и стъклени сервизи, екрани на телевизори 
и друга техника. Повърхностите, избърсани с тези кърпи, ще се замърсяват по-малко и по-бавно, тъй като  бактериите, акарите и другите 
микрооганизми са отстранени над 99, 2%! 
Важно! Ако повърхността, която ще почиствате, е била обработвана преди това с химикали, трябва да се избърше поне 2-3 пъти с влажна 
Професионална кърпа за прозорец или автомобил, за да се отстранят натрупаните пластове препарати. След употреба върху стъклени 
повърхности не остават власинки! 

0,10 дение
Размер: 40 х 40 см
Код: 25101
Цена: 9,90 лв.

0,10 дение
Размер: 60 х 40 см
Код: 25109
Цена: 13,00 лв.

Кърпа за оптика 
Optic Cloth Premium
Кърпата за оптика е произведена от най-нежното микровлакно Предназначена е за почистване 
на очила, екрани на телевизори, компютри, смартфони и таблети; оптика, лазерни дискове, 
клавиатури, фотоапарати, всякаква техника. Важно! Необходим аксесоар за всяка чанта. Идеално 
отстранява също и грим, и замърсяване по кожата от околната среда.  

0,20 дение
Размер: 20 х 20 см
Код: 25108
Цена: 3,90 лв.

Професионална универсална кърпа 
Proffesional Multi-Purpose Cloth
Кърпата, с която ще почиствате всичко като професионалист!

Предназначена за професионално почистване на замърсявания навсякъде в дома, офиса, 
автомобила, детската градина, училището, университета и навсякъде, където има необходимост!
Освен, че премахва замърсявания от всички повърхности в дома, като: шкафове, мивки, кранове, 
плочки, дръжки на врати и др., кърпата успешно се справя с пресни петна по мека мебел и дрехи, 
както и за подсушаване и полиране на сервизи за хранене и чаши. Може да се използва и за 
почистване на грим и замърсявания по лицето, тъй като е изключително мека! 
Важно! След почистване на тежки замърсявания като мазнина по печката, Ви препоръчваме да 
я изпирате веднага, за да запази по-дълго свойствата си! След продължителна употреба цветът 
може малко да потъмнее, но това по никакъв начин не влияе на качеството на почистване на 
ултрамикрофибърното влакно.

0,10 дение
Размер: 40 х 40 см
Код: 25102
Цена: 9,90 лв.
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ЕКО МОП

Размер: 45,5x26,5x25,5 см
Код: 24143
Цена ЕКО МОП: 78,00 лв. 

Тази почистваща система е продукт от ново поколение. Лесно може да 
се използва от всеки. Микрофибърната глава осигурява екологично 
почистване, без да оставя влажни петна. 

Въртяща се система на дръжката осигурява изстискване на почти цялата 
вода. Гъвкавият дизайна на мопа позволява лесно почистване под дивани и 
шкафове. Можете бързо да почистите всички видове повърхности: гранит, 
ламинат, паркет и кожени настилки и т.н. 

Може да се почиства само с вода или с вода и препарат. Елегантната кофа с 
въртящ се отдел за отцеждане на мопа допълва този изключителен продукт. 

Гъбките, които ще правят чудеса във Вашето домакинство!
Позволяват посудата, мивките, ваните, бидетата и другите подобни повърхности да се 
почистват идеално без изполване на препарати! Чудесно средство за почистване на 
кухненския плот и масата за хранене след всяка употреба – почистват идеално и не задържат 
в себе си микроби и бактерии. Важно! Разнообразието от цветове Ви дава възможност да 
изберете цвят на гъбката за всяка повърхност, която ще почиствате.

0,20 дение
Размер: 5 броя: 17 х 11 см
Код: 25107
Цена: 11,90  лв.

Комплект универсални гъбки за дома 
Sponge Set Premium

Комплект универсални кърпи
Color Set Premium

Кърпите, с които ще почиствате идеално всички помещения!
Премахват замърсявания от всички повърхности в дома и офиса, като: шкафове, мивки, 
кранове, плочки, дръжки на врати и др., както и пресни петна по мека мебел и дрехи; за 
подсушаване и полиране на сервизи за хранене и чаши. Много са удобни и за почистване 
на обувки – когато са намокрени и добре изтискани, не навлажняват кожата на обувката, 
а същевременно попиват в себе си всички остатъци от сол и разяждащи замърсявания. 
Важно! Разнообразието от цветове Ви дава възможност да изберете различен цвят на 
кърпата, с която ще почиствате различните по-силно замърсени повърхности като вани, 
тоалетни чинии и фурни. 

0,20 дение
Размер:  3 броя: 32 х 32 см
Код: 25103
Цена: 11,90 лв.
Цена на 1 кърпа отделно: 4,90лв.
Код за жълта: 25104
Код за зелена: 25105
Код за сива: 25106 

Резервна микрофибърна глава
Код: 24144
Цена: 7,80 лв.
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БЪРЗО, ЛЕСНО, ЧИСТО, БЕЗ ХИМИКАЛИ!
С уникална патентована дръжка!

Професионален комплект за почистване MOP SET
Proffesional cleaning MOP SET 

Микрофибърната универсална кърпа за MOP SET:
- Може да се използва и за сухо, и за мокро почистване, както и да се закупува 

допълнително при необходимост.
- Бързо и лесно почиства праха и замърсяванията, включително и разляти по пода 

мазнини.
- В нея са втъкани специални нишки, които спомагат за излъскването до блясък на 

всякакъв под.
Патентована телескопичната алуминиева дръжка с гъвкава част: 
- Може да се регулира дължината й.
- Благодарение на гъвкавата допълнителна част, която лесно се извива на 

всички посоки и може да бъде скрита в самата дръжка на МОП-а, се почистват 
повърхности под шкафове, легла, дивани, без да е необходимо навеждане.

Алуминиевият държач:
- Отгоре е гладък, за да не полепва прах по него.
- Отстрани на държача има заоблени пластмасови ограничители, които 

предотвратяват нараняването на мебелите.
- Благодарение на специалната сглобка, която свързва държача с дръжката, МОП-

ът може да се използва за почистване на трудно достъпни повърхности - завърта 
на 360° и може да се стопира на 180°.

Професионалният комплект за почистване MOP SET прави чистенето бързо, лесно и 
дори приятно. Благодарение на многото си предимства, той е незаменим помощник 
във всеки дом и офис, като използва свойствата на микрофибърните влакна да 
почистват без препарати.

Теглото на МОП-а е леко, докато конструкцията 
му е изключително здрава и стабилна, което го 
прави подходящ ежедневна употреба. 
Изключително удобство за съвременния човек 
– с малко време, с минимален разход на енергия 
придобива ЧИСТ, СВЕТЪЛ И БЛЕСТЯЩ ДОМ ИЛИ 
ОФИС, същевременно съхранявайки здравето си – 
не са необходими химикали, както и навеждане и 
изправяне, за да се почисти навсякъде.

Универсална гъвкава дръжка
(Може да се използва с Комплекта за 
почистване, с Гъвкавата приставка за 
прах и с Приставката за прозорци)

Код: 20604  
Цена: 29,90 лв.

МОП СЕТ                                                                                                                     
Код: 20600                                                                                                              
Цена: 78,00 лв.

Комплектът съдържа:

- Патентована телескопична 
алуминиева дръжка с гъвкава част 
(с регулираща се дължина до 1,65 м).

- Алуминиев държач с дължина 35 см 
(върху, който се залепва кърпата).

- Универсална кърпа за MOP SET 
(може да се използва суха или мокра). 

Професионална универсална кърпа за MOP SET
Proffesional Multi-Purpose Cloth for MOP SET

Гъвкава приставка за бърсане на прах Flexi Duster 

Приставка за почистване на прозорци, големи витрини и 
огледала Window Cleaner Head 2 in 1 

Начин на употреба: Кърпата се намокря (ако се използва за мокро почистване), изтисква се, поставя 
се на пода и върху нея се поставя държача с дръжката. Натиска се плътно, за да се залепи върху кърпата. 
Ако е по-замърсен пода, следва да се пере по-често (може и само с вода), а изпирането със сапун става 
след приключване на цялостното почистване. Препоръка: по-добре е кърпата да се изпира в леген, 
за да не се запушват мивките от по-едрите замърсявания!

Гъвкавата (флексабилна) приставка за бърсане на прах може да се пречупва под всякакъв ъгъл, 
а после да се възстанови първоначалната й форма. Цената не включва Универсална гъвкава дръжка.
Може да се използва и самостоятелно, и прикрепена към дръжката на МОП-а, за почистване 
на по-трудно достъпни повърхности, като гардероби, секции, лампи и др. Може да се използва за 
почистване на тесни и дълги пространства. 

Микрофибърната „рошава” приставка, привлича към себе си всякакви по-малки и по-големи 
частици прах (на принципа на електростатичността).След употреба, кърпата се изтръсква (най-добре 
над тоалетната, а не през балкона, за да не се замърсява околната среда). Може да се пере след 
неколкократна употреба, като се сваля от дръжката, върху която е залепена. 

Състои се от 2 части: (Цената не включва Универсална гъвкава дръжка).
накрайник със закачена за него кърпа от микрофибър и накрайник с гумена повърхност. 
При употреба може да се почиства с двата накрайника едновременно, като кърпата забърсва 
повърхността,  а гумената повърхност после обира евентуално останала вода, а може и гуменият 
накрайник да бъде свален. Може да се използва самостоятелно с ръка за удобни повърхности или 
прикрепена към дръжката на МОП-а, за почистване на големи прозорци, витрини и огледала.
Микрофибърната кърпа се поставя на определеното за това място и се залепва. При по-замърсени 
повърхности се пере по-често само с вода, а при приключване на почистването се изпира и с топла 
вода и сапун. 

Код: 20601  
Цена: 13,00 лв.

Дължина: 57 см
Код: 20602
Цена: 29,90 лв.

Код: 20603
Цена: 29,90 лв.

Дължина на 
почистващата 
повърхност: 30 см
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Терапевтична серия продукти за спалня

В основата на серията е свръхтънкото влакно от мериносова 
вълна с марката WOOLMARK – световен стандарт за 
качество, благодарение на което се подобрява съня, гарантира 
се високоефективна термоизолация и подобряване на 
здравословното състояние. 

В продуктите с магнитно поле се добавя допълнителен 
здравословен ефект, подобрява се кръбообращението, обмяната 
на веществата, възстановяването по време на сън и състоянието 
на опорно-двигателната система.

Карбоновата мрежа в някои от продуктите защитава тялото от 
геопатогенните зони и вредното излъчване на електромагнитни 
емисии, които нарушават енергийния баланс на организма, 
предизвикват постоянна умора и изтощение.

Всеки човек прекарва 1/3 от живота си в сън, чието качество е от особено значение за общото здравословно състояние и тонус. Нарушеният 
сън може да породи редица проблеми като нервност, отпадналост, хронична умора, депресивни състояния, проблеми с нервната, ендокринната 
система и др. Некачествените и неудобни матраци от своя страна могат да станат причина за проблеми на опорно-двигателния апарат и 
нервната система, а спалното бельо и завивки често са източник или благоприятстват развитието на алергии и проблеми с дихателната 
система и кожата. 
С уникалните продукти Green Master Line, Вие ще превърнете съня в истински релакс, след който организмът ще е отпочинал, а силите 
възстановени. Ефективно и трайно ще се подобри състоянието на нервната система, опорно-двигателния апарат, самочувствието, кондицията 
и работоспособността. И всичко това благодарение на комплексното решение с използване на висококачествена мериносова вълна, магнитно 
поле и карбонова мрежа в серията Green Master Line.

За здрав и регенериращ сън! Без алергии и болка! 
 С уникалната австралийска мериносова вълна 

WOOLMARK, магнити и геопатогенна защита

Основни ефекти на продуктите 
от мериносова вълна WOOLMARK:

- Мекото одеяло или матрак от мериносова вълна подобряват съня и успокояват организма.

- Мериносовото влакно поглъща влага повече от 1/3 от собственото си тегло, благодарение 
на което гарантира перфектна „суха“ топлина и предпазва тялото от влага, което подпомага 
при болки в гърба, артрит, ревматизъм, радикулит, простудни заболявания. 

- Уникалният строеж на влакното гарантира идеална топлоизолация(термостатик), като 
реализира чудесната си способност на „дишащ материал“.

- Гарантират здравословен ефект – подпомагат организма при грип, простудни и белодробни 
заболявания, болки в кръста, гръбнака, ставите.

- Мериносовите продукти имат уникалното качество да се самоочистват благодарение 
на специфичната си структура – сърцевината на влакното се състои от два типа клетки – 
при повишена влажност възниква естествен процес на триене между тях, което води до 
самоочистване. Затова не е нужно да се перат, а при леко влажно време е достатъчно да се 
проветряват.  

- Удивителна устойчивост на замърсяване – еластичната(пружинна) структура на влакното 
отблъсква чужди частици, в резултат на което то лесно се изчиства само с изтръскване.

- Съдържащите се във влакното серицин и ланолин гарантират антимикробното му действие.

- Действат антиалергично и антистатично. 

- Неутрализират токсичните вещества, съдържащи се в потта.

114
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Топ матрак от 
мериносова вълна и памук

Матракът от мериносова вълна и памук е идеално 
средство за осигуряване на добър и здравословен 
сън, поддържащ процесите на температурно равновесие и 
гарантиращ цялостното благотворно действие на качествената 
мериносова вълна. Премахва влагата, неутрализира бактерии 
и алергени, спомага за комфортен сън и пълноценна почивка 
на тялото.  

Широко известно е, че вълната предпазва от ниски 
температури, но е особено интересно, че тя осигурява идеална 
защита и от високи температури. Това е причината бедуините 
да ползват вълнени изделия като защита от изключително 
високите температури, докато ескимосите ги използват като 
защита от студа. Второто лице на топ матрака е изработено от 
100% висококачествен памук. 
 

Одеяло от 
мериносова вълна и памук

Одеялото от мериносова вълна и памук е перфектен 
избор за всеки човек – осигурява прохлада през 
лятото и приятна топлина през зимата. Лятната страна е от 
високачествен памук, който гарантира истински комфорт. 
Зимната страна е произведена от висококачествена 
мериносова вълна, благодарение на което ще се радвате 
на невероятна топлина. Висококачествената мериносова 
вълна осигурява перфектен температурен комфорт, 
премахва влагата и препятства развитието на алергени 
и бактерии. Подкрепя организма при проблеми и 
възпалителни заболявания на костната система. 

За здрав и комфортен сън

Код: 26101   
Цена: 268.00 лв.

Код: 26102  
Цена: 348.00 лв.

Размер: 140 х 200 см

Състав: 
Лице:100% мериносова вълна
Гръб:100% памукРазмер: 90 х 200 см

Състав: 
Лице:100% мериносова вълна
Гръб:100% памук
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Калъфка за възглавница от 
мериносова вълна и памук

За да превърнете вашата възглавница в още по-
комфортен и здравословен продукт. 

Съчетава оздравителното и терморегулиращо действие на 
мериносовата вълна с комфорта на висококачествения памук. 
Предпазва от бактерии, алергии, изпотяване и други проблеми, 
характерни при използването на обикновени калъфки. 

Изберете своя материал – топлата и оздравителна вълна или 
нежността и релаксиращото действие на страната от памук. И в 
двата случая комфортът и здравият сън ще бъдат незабравими. 

Топ матрак 3 в 1 от 
мериносова вълна с магнитно 

поле и карбонови нишки
Идеално съчетание от висококачествена мериносова вълна, 
магнитно поле и специална карбонова мрежа за перфектен 
сън и добро здраве. 

Мериносовата вълна задържа влагата, осигурява температурен 
комфорт, неутрализира бактерии и алергени, гарантира пълноценен 
сън и възстановяване. Петте магнитни ленти са разположени в 
съответствие с енергийните зони на човешкото тяло. По този начин 
възстановяването по време на сън е максимално ефективно, регулира 
се обмяната на веществата и кръвообращението, укрепва се имунитета 
и жизнеността на организма.

Карбоновата мрежа защитава тялото от геопатогенни зони и вредното 
излъчване на електромагнитните емисии, които нарушават енергийния 
баланс на организма, предизвикват постоянна умора, изтощение и 
редица неприятни болести. 

Изключително подходящ за хора, които страдат от проблеми с кости 
и стави, остеопороза, нарушения в кръвообращението, подложени на 
стрес и натоварване. Осигурява идеална релаксация и възстановяване 
на организма след сън. 

Код: 26103   
Цена: 68.00 лв. Размер: 40 х 78 см

Състав: 
Лице:100% мериносова вълна
Гръб:100% памук

Код: 26104   
Цена: 398.00 лв.

Размер: 90 х 200 см

Състав: 
Лице:100% мериносова вълна
Гръб: памук с карбонова мрежа

118
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Възглавница от 
мериносова вълна

Възглавницата от висококачествена мериносова 
вълна е мека и уютна. 

Тя подобрява качеството на съня и здравето. Гарантира 
отличен температурен контрол и „дишане“ на материята, 
на която спим. Предпазва от алергии и респираторни 
заболявания.

Лесна за поддръжка, лека и еластична тя е идеално решение 
за съня на Вас и на Вашето дете. При необходимост е 
възможно част от вътрешния пълнеж да бъде намален, за да 
се регулира височината на възглавницата. 

Одеяло от 
мериносова вълна

Уникално одеяло, произведено от най-
висококачествено мериносово влакно WOOLMARK. 
За истински комфорт и здраве:

- Запазва прохладата през лятото и гарантира топлина през 
зимата.
- Поддържа оптимална телесна температура.
- Подпомага организма при простудни заболявания, 
възпалителни процеси, болки.
- Антимикробно и хипоалергенно действие.
- Изключителна износоустойчивост.
- Самопочистващо се и лесно за поддръжка.

Код: 26105  
Цена: 78.00 лв.

Размер: 40 х 60 см

Състав: 
100% мериносова вълна

Стандартно одеяло: 

Размер: 140 х 200 см
Код: 26106  
Цена: 258.00 лв. 

Състав: 
100% мериносова вълна

Супер одеяло с 
двойна дебелина
Размер: 140 х 200 см 
Код: 26107  
Цена: 498.00 лв. 
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Магнитен колан с мериносова 
вълна, магнити и сребро

Изключително съчетание на висококачествена мериносова 
вълна, магнитно поле и сребърни йони. 

Наред с терморегулиращото и оздравително действие на мериносовата 
вълна, в този продукт е добавен източник на постоянно магнитно поле. 
Като резултат употребата води до бързо и ефективно снемане на болка 
от различен характер. Подобрява състоянието при възпаления, болки в 
гръбначния стълб, ставите, лактите, коленете, кръста, раменете, стомаха. 
Подкрепя дейността на органите на отделителната система. 

Вълната има успокояващ ефект върху нервите, като запазва постоянна 
телесна температура. Магнитната лента генерира постоянно магнитно поле 
с мощен възстановителен ефект върху цялото тяло, регулира обменните 
процеси, балансира кръвообращението и подпомага възстановителните 
процеси в организма.  

Патентованият материал със сребърни нишки, използван в производството 
на продукта, добавя антибактериален ефект, неутрализира неприятните 
миризми, предотвратява развитието на патогени, плесени и бактерии. 
Ефективно подпомага енергийния баланс на организма, като основа за 
нормално протичане на биохимичните процеси. 

Изключително удобен за носене директно върху тялото, без ограничение 
на времето, не изпотява и не запарва. С универсален размер!

Елек от мериносова вълна 
със сребро и магнити

Елекът е произведен от висококачествена мериносова вълна и е 
предназначен да осигури идеална защита на гърба и шията, както и 
за облекчаване на хронични болки в тези части на тялото. Добавените 
магнитни ленти са разположени успоредно на гръбначния стълб и 
осигуряват благоприятен ефект, премахват умората и подобряват 
кръвообращението в областта на гърба. 

Продуктът е идеално допълнение към зимни дрехи за хора с постоянно 
чувство на студ. За снемане на болка, защита и възстановяване в 
областта на кръста и гърба. 

Размер ХL
Код: 26108  
Цена: 48.00 лв.

Код: 26109  
Цена: 150.00 лв.

Код: 26110  
Цена: 30.00 лв.
Цената е за 1 бр.

Състав на елека и наколенката:
100% мериносова вълна, 
памук със сребърни влакна и  магнитни ленти 
 
Сребърните влакна, използвани в производството на продуктите, 
добавят антибактериален ефект, неутрализират неприятните миризми, 
като предотвратяват развитието на патогени, плесени и бактерии. 
Наред с това защитават организма, като ефективно подпомагат 
енергийния му баланс, като основа за нормално протичане на 
биохимичните процеси. 

Наколенка от мериносова вълна 
със сребро и магнити - 1 бр. 

Наколенката е изработена от чиста мериносова вълна с магнитна 
лента и сребърни нишки. Прекрасно средство за облекчаване и 
премахване на болка в коляното или лакътя. 
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WAVE GUARD

Wave Guard е електронен модул, предназначен за локална защита 
на човешкия организъм от вредното действие на опасните 
електроманитни излъчвания на съвременните средства за 
комуникация. 

Използването на Wave Guard Ви защитава и предпазва централната 
нервна система и целия организъм от развитие на заболявания в 
резултат на използване на средства за комуникация. 

Wave Guard е ефективен за всички модели радио и мобилни телефони 
в различните им технически стандарти на работа. 

Wave Guard улавя до 99% от разсеяните електромагнитни вълни, които 
в противен случай достигат до човешкото тяло и преимуществено 
засягат зоната на главния мозък. 

Wave Guard е електронен модул във вид на спирална окръжност, 
който неутрализира високочестотните електромагнитни излъчвания 
в честотния диапазон 400-1800 MHz, като ги превръща в топлина.

Защитава от вредното действие на 
средствата за мобилна комуникация

99% ефективна защита!

Wave Guard е подходящ за всички видове радио  и мобилни телефони.
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Код: 20007     
Цена: 9.90 лв.

Електронен уред за борба с гризачи

Електронният уред за борба с гризачи излъчва електро-магнитни импулси, което 
въздействат на слуховия апарат и нервната система на гризачите. Това нарушава 
жизнените им функции и предизвиква паника сред тях. Гризачите престават 
да се хранят и размножават, а в последствие напускат охраняваната площ. 
Формата и честотата на импулсите се променя постоянно, за да се предотврати 
привикването на гризачите към тях. Уредът значително намалява плътността, 
както на мишки и плъхове, така и на хлебарки, мравки и др. пълзящи насекоми. 
Ефективната площ, която един уред може да охранява е 100 -120 кв. м., той се 
захранва от страндартната електропреносна мрежа 220 V.

Първоначалният ефект се проявява след 7-10 дни. През този период вероятно 
ще забележите повишена активност на гризачите. Това е нормално – под 
въздействие на електромагнитното поле те напускат укритията си, а в последствие 
и охраняваните помещения. Използването на допълнителни средства (капани, 
примамки) през този период дава много висок ефект. Уредът не влияе на домашни 
животни и любимци, с изключение на хамстери и морски свинчета.

 охранявана площ - 100-120 м2;

 консумирана мощност до 7W;

 захранващо напрежение 220V;

 първоначален ефект след 7-10 дни.

Код: 20011    
Цена: 26.00 лв.
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Специалистите от българската компания Green Master създадоха първия 
в света патентован електронен уред за вибрационно пране Volcano Turbo 
Wash®, който, според експерти, притежава всички качества да се превърне 
в световен мегахит. Новото техническо чудо заменя напълно нуждата 
от пране с автоматична пералня или ръчно пране, като постига отлични 
резултати, задоволявайки и най-високите изисквания на потребителите. 
При това уредът е с миниатюрни размери и тегло половин килограм, 
което го прави преносим и практически използваем навсякъде - в дома, в 
командировка, на почивка, на вилата.

Код: 200099   
Цена: 78.00 лв.

VOLCANO Turbo Wash
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Със закупуването на фантастичния уред VOLCANO Turbo Wash® 
печелите следните предимства:  

 До 100 % отличен резултат при изпиране на всякакви видове тъкани и 
дрехи, чрез патентован метод на вибрационно въздействие.

 В процеса на пране не се деформират и увреждат дрехите, което е особено 
важно при тънки и фини материи, трикотаж, памучни и вълнени тъкани, 
изделия с много дантели и апликации.

 Запазват се цветовете и структурата на тъканите.

 Спестяване до 80% на електроенергия, перилен препарат, вода и пари.

 Уредът е с малки размери и тегло, позволяващи използването му навсякъде: 
в дома, в командировка, на почивка, на вилата.

 Висока надеждност и голям работен ресурс.

 Безвредност и безопасност при експлоатация.

 Освен всички видове дрехи, уредът изпира отлично и одеяла, постелки, 
губери, килими, пътни чанти, маратонки, обувки, детски играчки (пухени и 
гумени), пухени изделия, шалове, палта, шуби и всички други изделия, които 
могат да се  перат с вода (при спазване на изискванията за изпиране на 
конкретното изделие, зададени от техните производители).

Volcano Silver Technology 3in1
Устройство за пране и дезинфекция

Сензация в ултразвуковото пране

Код: 20003     
Цена: 69.00 лв.

 безопасност и безвредност при експлоатация;

 максимална икономия на вода, електроенергия и 
перилни препарати;

 100% дезинфекция на тъканите;

 съвременен дизайн, компактност и ергономичност.
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Специално за всички наши клиенти ние разработихме последно поколение 
устройство за пране и дезинфекция “Volcano Silver Technology”. За първи път в 
света ние създадохме ултразвуково устройство, което обединява три технологии, 
в резултат на което достигнахме максимална ефективност и качество на прането:
Ултразвукова обработка на тъканите – ултразвукът прониква между влакната 
на тъканите и гарантира изпирането им без механическо въздействие, което 
съществува в традиционните перални машини.
Магнитна обработка на водата – благодарение на този процес се неутрали   зира 
вредното влияние на “твърдата вода”, което се отразява на качеството на прането. 
Ефектът се постига с комбинираното действие на ултразвуковите вълни и постоянно 

магнитно поле, действащи в перилния разтвор, благодарение на вложените в устройството 4 специални магнити. 
Най-новата технология в областта на дезинфекцията – Nano Silver. Тази технология обединява антибактериалните свойства на среброто и 
съвременните нано-технологии. Това гарантира високоефективна антибактериална обработка на тъканите без специални препарати или 
кипене. В резултат на нано-силвър технологията, перилният разтвор се насища с милиарди частички сребро, които бързо се превръщат 
в сребърни йони, с мощно дезинфекционно действие. В процеса на пране тъканите абсорбират част от сребърните йони и съхраняват 
своите качества по-дълго. 
Благодарение на тази нова технология, “Volcano Silver Technology” гарантира бързо и ефективно изпиране, съхраняване на цветовете, 
структурата и качеството на тъканите. 

“Volcano Silver Technology” е последно поколение ултразвуково устройство за пране и дезинфекция. То събира в себе си най-доброто от 
всички предходни модели, като добавя и нещо ново – това което го прави уникално и най-доброто в света. 

Основни преимущества: 
 първата в света тристепенна система за пране и дезинфекция, 

гарантираща максимален ефект: ултразвук, магнитна обработка на 
водата, Nano-Silver дезинфекция;

 съхранява цветовете и структурата на дрехите;

 изключително качество на изпиране за всякакъв вид дрехи и текстил;
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Magnolia Silver

Magnolia Silver гарантира:
 тотална дезинфекция в перални и съдомиялни машини,  благодарение 

на последно поколение дезинфекционна система;
 ефективна неутрализация на образуването на накипи по нагревателните 

елементи на перални и съдомиялни машини, което значително 
увеличава тяхната експлоатация;

 100% икономия на омекотители за вода;
 до 65% икономия на перилни препарати;
 до 65% икономия на омекотители за дрехи;
 до 30% икономия на електроенергия;
 отлични резултати и повишаване качеството на пране и миене;
 значителна икономия на средства.

Магнитен декарбонизатор с дезинфекционен ефект - 
два ефекта, за по-добро пране и миене на съдове 

Magnolia Silver е прибор от ново поколение, с помощта на който 
успешно се решават проблемите с твърдата вода и се повишава качеството 
на пране и миене на съдове.  Благодарение на Magnolia Silver вие можете 
да превърнете всяка автоматична перална машина в най-съвременен 
модел, което освен гарантирания ефект на изпиране, осигурява и пълна 
дезинфекция на тъканите. 
Magnolia Silver е система за хидродинамична обработка на водата 
с включен нано-силвър ефект, благодарение на което се повишава 
качеството на изпиране на дрехите и измиване на съдове в съдомиялни 
машини, като наред с това се гарантира пълна дезинфекция, благодарение 
на най-съвременната технология за дезинфекция Nano-Silver Technology.  
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Nano-Silver Тechnology – последно поколение система за дезинфекция, основана на отделяне на активно сребро, чийто частички имат 
нано-размери и във всяка перална и съдомиялна машина гарантират пълен дезинфекционен ефект. Магнитна обработка на водата. В корпуса 
на устройството, направен от специален полимер, са вградени двойка специални магнити, които формират мощно магнитно поле с ефективна 
конфигурация. Благодарение на това се понижава твърдостта на водата, в резултат на което се повишава ефективността на прането и миенето на 
съдовете. 

Код: 20008     
Цена: 22.50 лв.

УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР
“VOLCANO EXPERT - M”

Код: 20014     
Цена: 129.00 лв.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Универсалният ултразвуков активатор “VOLCANO EXPERT - М” е предназначен за обработка на:

•	 Вода,	 водни	 разтвори,	 течни	 хранителни	 продукти	 (мляко	 и	 плодови	 сокове)	 с	 цел	
дезинфекция и удължаване срока на съхранение.

•	 Алкохолни	 напитки	 с	 цел	 подобряване	 на	 вкусовите	 качества,	 удължаване	 на	 срока	 на	
съхранение и намаляване на вредни примеси.

•	 Трудни	за	измиване	плодове,	като	грозде,	ягоди,	ябълки	и	др.,	както	и	на	листни	зеленчуци	
като маруля, салати, спанак, лапад, магданоз, целина, броколи и др. с цел измиване и 
дезинфекция.

•	 Месо,	месни	продукти	и	риба	с	цел	дезинфекция	и	удължаване	срока	на	съхранение.

•	 Бельо	и	дрехи	от	естествени	и	изкуствени	тъкани	с	цел	изпиране	и	дезинфекция.

•	 Спортни	обувки	с	цел	изпиране	и	дезинфекция.

•	 Метални,	пластмасови	и	дървени	съдове,	прибори	и	приспособления	от	домакинството	с	
цел почистване и дезинфекция.

•	 Бижута,	 монети,	 аксесоари,	 верижки	 за	 часовници,	 очила,	 самобръсначки,	 медицински	
инструменти, печатни платки, машинни елементи и др. с цел почистване и дезинфекция.

•	 Детски	съдове,	играчки	и		др.	с	цел	почистване	и	дезинфекция.

•	 Приготвяне	на	 студени	чайове	и	отвари	от	плодове	и	билки	чрез	дълбока	екстракция	на	
съдържащите се в тях активни вещества, етерични масла и багрила.

•	 Почистване	на	четки	за	зъби,	 зъбни	протези,	четки	за	коса	и	 гребени,	домакински	гъби	и	
кърпи.

Начин на употреба: Налейте обработваната течност в подходящ съд с диаметър на 
гърловината по-голям от диаметъра на излъчвателя. Поставете излъчвателя в съда и включете 
уреда. Използвайте инструкцията за употреба.
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АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
Гражданска отговорност
Автокаско
Автоасистанс

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ
дом, офис, търговски обект,
предприятие, хотел и др.

ОТГОВОРНОСТИ
професионална отговорност –

нотариуси, адвокати,
експерт-счетоводители,
туроператори, превозвачи,
работодатели, проектанти,
строители, хората носещи оръжие и др.

ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА С АСИСТАНС
ЖИВОТ

инвестиционни и рискови
пенсионни и детски

ЗЛОПОЛУКИ
индивидуална и рискова злополука
злополука на учащи и персонал

ДРУГИ
селскостопански
карго
строително – монтажни рискове
на плавателни съдове и летателни
апарати
финансови и търговски рискове

GREEN MASTER е лицензиран застрахователен брокер, предлагащ експертно всички застрахователни продукти и услуги на водещите застрахователни 
компании в България.GREEN MASTER разполага с екипи от професионално обучени мениджъри, които ще Ви предложат най-доброто за Вашата разумна 
сигурност.

Какво предлагаме? 
 голямо разнообразие на застрахователни продукти на утвърдени 

и лицензирани застрахователни компании в България
 професионална консултация и коректно обслужване на 

територията на цялата страна
 помощ при избора на най-подходящият застрахователен 

продукт при всеки конкретен случай
 трите най-добри актуални оферти за избрания застрахователен 

продукт
 анализ и експертна оценка на всяка оферта
 индивидуален подход, гъвкави условия и конкурентни тарифи
 пълно съдействие и помощ при застрахователно събитие по 

време на целия застрахователен период
 своевременно напомняне за предстoящи падежи по 

застрахователни полици
 дискретност и защита на личните данни
 атрактивни бонуси и отстъпки

За повече информация: www.green-master.eu

GREEN MASTER - ЗАСТРАХОВАНЕ Търсете другите ни каталози
Каталог Здраве 2015

Каталог Красота 2015

Каталог Блясък 2015
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