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Plăci de gresie, marmură, piatră naturală

Plăcile de gresie au nevoie de îngrijire specială și ocazional 
de curăţare cu o soluţie de curăţat specială (o dată sau de 
două ori pe an) pentru a îndepărta toată murdăria.

Marmura și piatra naturală

Marmura, granitul și materialele similare sunt pietre 
naturale sensibile la sarcini și tensiuni. 

MELLERUD oferă pietrelor naturale o protecţie optimă și îngrijirea 
de care acestea au nevoie. O podea din granit de exemplu, 
trebuie curăţată cu regularitate astfel încât suprafaţa să fie 
protejată împotriva uscării iar aspectul mat să fie evitat. 

Piatra naturală și marmura conţin oxizi de calciu, din acest motiv 
suprafeţele nu pot fi tratate cu o substanţă de curăţat pe bază de acizi.

Gresia din ceramică fină

Plăcile de gresie moderne, cu rezistenţă ridicată la abraziune și 
uzură, au multiple utilizări datorită varietăţii modelelor existente. 
Netedă, mată, structurată, rugoasă sau glazurată – toate 
sunt predispuse la pătare și la acumulare de murdărie.

Produsele Mellerud oferă protecţie împotriva influenţelor 
mediului și împotriva murdăriei, intensifică rezistenţa la uzură 
și asigură întreţinerea acestora. Acestea facilitează curăţenia 
și protecţia, fie prin formarea unei pelicule protectoare, fie 
prin pătrunderea în interiorul suprafeţei a ingredientelor active, 
schimbând de cele mai multe ori aspectul suprafeţei.
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Plăci de gresie, marmură, piatră 
naturală

E ușor a străluci:
1 Soluţie pentru îngrijirea gresiei 1,0 ℓ

Produs de calitate care curăţă și tratează plăcile de gresie glazurată și 
neglazurată, ţigla, dalele de piatră, ceramica și gresia cu asperităţi mari. 
Indicat și pentru podelele din materiale sintetice și PVC. Reîmprospătează 
culorile și adaugă un plus de strălucire. Podeaua nu devine alunecoasă. 

2 Soluţie specială pentru curăţarea 
obiectelor din ceramică fină 1,0 ℓ
Îndepărtează murdăria de pe obiectele din ceramică fină, precum 
și de pe plăcile de gresie glazurată și podelele din piatră lustruită. 
Pentru prevenirea petelor de grăsime și murdăriei utilizaţi 
MELLERUD Soluţie impregnantă pentru ceramică fină.

Îndepărtează ceara: 
3 Solvent pentru curăţarea urmelor de 

grăsime, ceară și murdărie 1,0 ℓ
Oferă protecţie specială împotriva petelor. Se poate aplica 
pe plăcile de gresie lucioase, mate, naturale, tratate, sau 
cu gravuri fine. Protejează împotriva uleiurilor, grăsimilor, 
fluidelor, murdăriei. MELLERUD Soluţie impregnantă pentru 
plăci de gresie oferă o protecţie de o calitate superioară. 

Fii mulţumit de plăcile de gresie și faianţă din casa ta:
4 Soluţie pentru curăţarea gresiei și a suprafeţelor din piatră 1,0 ℓ 

Soluţie puternică pentru curăţat plăci de gresie, dale de piatră, 
ceramică fină și alte podele din ceramică și piatră naturală (granit, 
gresie, porfir și bazalt). Ideal pentru plăcile de gresie și piatră din 
bucătărie, cabina de duș, baie, toaletă, piscină. Este indicat și 
pentru curăţarea zonelor din curtea interioară și balcoane.
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Plăci de gresie, marmură, piatră 
naturală

Luciu de oglindă pentru marmură:
5 Soluţie pentru curăţarea și îngrijirea marmurei 1,0 ℓ

Indicată pentru toate tipurile de marmură – în special cele 
cu un luciu ridicat. Pentru a intensifica strălucirea, lustruiţi 
suprafaţa după uscare. Suprafaţa nu devine alunecoasă.

6 Soluţie pentru lustruit marmura 0,5 ℓ
Protejează și tratează marmura de interior, pervazurile, podelele, 
scările, mobila și blaturile de lucru, plăcile de gresie, marmura bianco 
carrara, terrazzo etc. Accentuează culoarea naturală și luciul.

7 Soluţie pentru protecţia suprafeţelor din 
marmură și piatră naturală 0,5 ℓ
Se aplică uniform pe suprafeţe din marmură, gresie, clincher, 
ceramică, plăci ceramice Cotto. Pentru uz interior și exterior. 
Protejează împotriva petelor de grăsime și lichidelor. Depunerile 
de calcar și petele de la diverse lichide sunt ușor de îndepărtat.

Grijă pentru suprafeţe sensibile:
8 Soluţie pentru curăţarea urmelor de ciment de pe suprafeţele 

din marmură și piatră naturală calcaroasă 1,0 ℓ 
Curăţă urmele de ciment de pe plăcile și suprafeţele sensibile la soluţii 
de curăţat cimentul pe bază de acizi. Îndepărtează petele de ciment 
de pe suprafeţe din piatră naturală, marmură, travertin, granit și piatră 
artificială. Se poate utiliza atât în stare diluată cât și nediluată.
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Plăci de gresie, marmură, piatră 
naturală

Acoperire sigură:
9 Soluţie pentru protecţia suprafeţelor din piatră 0,5 ℓ

Incoloră și rezistentă la umezeală, oferă protecţie timp îndelungat. Pentru 
uz interior și exterior și pentru toate suprafeţele din piatră naturală, precum 
plăcile de argilă, marmură lucioasă, gresie, terrazzo, cărămidă și clincher.

Murdăria nu are nici o șansă:
10 Soluţie de curăţare intensivă 1,0 ℓ

Aplicată într-un strat subţire, îndepărtează ușor și sigur murdăria 
persistentă, grăsimea, nicotina, uleiul și petele de funingine de pe gresie. 
Curăţă gresia, piatra naturală, marmura, granitul, pietrele artificiale 
și betonul, suprafeţele din PVC, radiatoarele, suprafeţele din lemn și 
metal. Este necesară înaintea aplicării unui nou tratament podelelor.

Puterea acidului:
11 Soluţie pentru îndepărtarea urmelor și petelor de ciment 1,0 ℓ 

Soluţie puternică de curăţat suprafeţele rezistente la 
acizi – plăci de ceramică, pietre naturale calcaroase precum 
granitul, gresia, cuarţ, ceramica Cotto, plăcile de ceramică fină 
etc. Curăţă petele de ciment și reziduurile de ciment precum 
și murdăria persistentă. Curăţă rapid și în totalitate.

Îmbinări curate:
12 Soluţie pentru curăţarea rosturilor 0,5 ℓ 

Indicat și pentru rosturile dintre plăcile de teracotă, cărămidă, piatră 
naturală, rosturi de etanșare din baie sau bucătărie. Îndepărtează 
petele grase, grăsimea și murdăria, previne formarea depunerilor de 
piatră, precum și formarea depozitelor de la agenţii de curăţare.
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Protecţie împotriva mucegaiului

Mucegaiul – o problemă în creștere
Mucegaiul se răspândește foarte rapid azi deoarece casele se 
construiesc foarte repede, pereţii nu se usucă corespunzător și în 
încăperi nu pătrunde suficient aer. Astfel, se formează condensul pe 
pereţi, plăci de gresie, îmbinări de la ferestre, cu o frecvenţă crescută.

Răspândirea mucegaiului
Toate fungicidele, precum și mucegaiul, au nevoie de umezeală pentru 
a se dezvolta. Mucegaiul apare în orice loc unde aerul cald este 
împins spre zonele mai reci formându-se astfel condensul. O singură 
cultură poate dezvolta apoi mii de spori care se răspândesc prin aer 
și se așează pe diverse suprafeţe înmulţindu-se cu o viteză mare.

Risc ridicat pentru sănătate 
Riscurile asupra sănătăţii se explică prin existenţa a peste 100 de 
specii de mucegai care nu ar trebui subestimate. Sporii de mucegai 
pot cauza iritaţii asupra ochilor, insomnii, stări de oboseală, dureri 
musculare, strănuturi, guturai, diaree și stări de vomă. Alergiile 
respiratorii și de piele pot fi de asemenea declanșate, există 
chiar și riscuri de apariţie a cancerului. Un gram de praf poate 
să conţină până la 3,2 milioane de spori. Iar 100 spori pe metru 
cub de aer sunt de ajuns pentru a periclita sănătatea omului.

Protejaţi-vă sănătatea, îndepărtând mucegaiul 
existent în spaţiile de locuit cât mai repede posibil! 
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Protecţie împotriva mucegaiului

Sfârșitul mucegaiului:
13 Aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului 0,5 ℓ*

Se utilizează ca un aditiv fungicid care se poate dilua în materiale precum 
vopsele pe bază de dispersii, chit de rosturi, glet, mortar sau adeziv 
pentru tapet. Previne formarea mucegaiului, algelor și mușchiului.

Îndepărtarea mucegaiului:
14 Soluţie pentru îndepărtarea mucegaiului 0,5 ℓ*

Soluţie gel inodoră și fără clor. Acţionează automat datorită oxigenului. 
Îndepărtează mucegaiul, previne formarea ciupercilor, algelor și mușchiului 
și curăţă petele cauzate de mucegai, bacterii și spori de pe suprafeţe 
precum: tapet, mortar, clincher, rosturi de îmbinare, plăci de gresie, 
lemn, piatră, materiale sintetice și textile. Este indicat în mod special 
pentru spaţiile de locuit și de dormit precum și pentru camera copiilor.

Încercaţi-l fără probleme:
15 Soluţie de protecţie împotriva mucegaiului 0,5 ℓ* 

Pulverizaţi pe suprafaţa critică. Oferă protecţie de durată 
împotriva mucegaiului, ciupercilor, algelor și mușchiului pe toate 
suprafeţele poroase, precum și pe suprafeţe minerale de interior 
ca pereţi, tavane etc. Ideal pentru tapet și suprafeţe vopsite.

Alegerea lui Superman:
16 Soluţie de curăţare a mucegaiului 0,5 ℓ*

Are efect imediat dacă este aplicat pe plăci de gresie, elemente 
de îmbinare, pereţi, tavane, lemn și plastic. Distruge orice tip 
de mucegai din interiorul casei, de la saună, piscină doar prin 
simpla pulverizare pe suprafaţa afectată. Datorită agenţilor de 
albire pe care îi conţine are și efect dezinfectant și preventiv.

*  Utilizaţi acest produs biocid în condiţii de 
siguranţă. Citiţi întotdeauna eticheta produsului 
și informaţiile despre produs înainte de utilizare.
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Produse speciale pentru 
obiectele sanitare

Calcarul este îndepărtat ușor:
17 Soluţie pentru curăţarea cabinelor de duș 0,5 ℓ

Îndepărtează reziduurile de calcar și săpun și previne formarea calcarului 
și petelor de săpun. Este indicat pentru cabinele de duș cu plăci de 
gresie și faianţă, realizate cu/sau fără sticlă/plastic de protecţie; 
pentru perdelele de la cabina de duș, ramele din aluminiu ale ușilor 
de la cabina de duș. Curăţă în mod igienic și îngrijește suprafeţele.

Nici urmă de rugină:
18 Soluţie pentru curăţarea depunerilor de calcar și a ruginei 0,5 ℓ

Îndepărtează complet și repede calcarul, urmele de 
apă, rugină, resturi de săpun și murdăria de pe cada de 
baie, chiuvetă, cabina de duș, toaletă și feronerie.

Ţevile înfundate nu mai sunt o problemă:
19 Granule pentru desfundarea ţevilor de scurgere 600 g 

Dizolvă depunerile dificile. Îndepărtează mirosurile neplăcute. 
Acţionează asupra ţevilor înfundate de la chiuvete, căzi de baie, 
cabine de duș, toalete și scurgeri. Resturile alimentare, de săpun, fire 
de păr, vată, vor fi îndepărtate din ţevile de scurgere și instalaţiile 
sanitare. Desfundă chiar și scurgerile blocate cu gheaţă.

20 Soluţie gel pentru desfundarea ţevilor de scurgere 1,0 ℓ
Acţionează asupra ţevilor înfundate de la chiuvete, căzi de baie, vase 
de toaletă și scurgeri. Distruge și înlătură într-un timp foarte scurt 
resturile de alimente, resturile de săpun, fire de păr, vată etc. Poate 
fi folosit fără niciun fel de riscuri pentru ţevile din material plastic și 
metal întrucât nu generează creșterea temperaturii în timpul folosirii.
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Produse speciale pentru 
obiectele sanitare

Curăţenia nu mai este dificilă:
21 Soluţie specială pentru curăţarea băii și obiectelor sanitare 0,5 ℓ

Este indicat pentru toate suprafeţele rezistente la acizi din baie 
sau bucătărie, precum plăci de gresie sau faianţă, chiuvete și 
căzi de baie, cabine de duș, căzi de baie cu hidromasaj, toalete 
și instalaţii sanitare. Dizolvă depunerile de piatră și previne 
formarea bacteriilor și germenilor. Igienizează suprafeţele. Prin 
acţiunea de respingere a apei conferă strălucire după uscare.

Toaleta este sclipitor de curată:
22 Soluţie pentru îndepărtarea rapidă a calcarului și 

a depunerilor de pe vasele de toaletă 1,0 ℓ
Curăţarea igienică este foarte importantă pentru toate obiectele 
sanitare. Este ușor de utilizat: aplicaţi soluţia nediluată pe suprafaţa 
toaletei și lăsaţi să acţioneze pentru o perioadă mai mare de timp. 
Utilizaţi apoi peria pentru toaletă pentru îndepărtarea murdăriei. 

Special pentru căzile cu hidromasaj:
23 Soluţie pentru curăţarea căzilor de baie cu hidromasaj 1,0 ℓ 

Curăţă întregul sistem de ţevi de la cada de baie cu hidromasaj. 
Îndepărtează germenii, bacteriile, fungicidele și microorganismele 
similare și previne formarea algelor și a mirosurilor neplăcute.
(Utilizaţi acest produs biocid în condiţii de siguranţă. Citiţi întotdeauna 
eticheta produsului și informaţiile despre produs înainte de utilizare).

Curat și dezinfectat:
24 Soluţie dezinfectantă de curăţat 0,5 ℓ

Îndepărtează bacteriile, ciupercile și germenii din întreaga 
gospodărie. Curăţă și dezinfectează printr-o simplă utilizare toate 
suprafeţele care suportă ștergere, din bucătărie, baie, toaletă.
Potrivit pentru suprafeţele de lucru, frigidere, coșuri de gunoi, 
perdele de duș, covoare de cauciuc, colace pentru vasele de 
toaletă, mânere, gresie, podele, piscină, vaze de flori etc.

25 Soluţie pentru curăţarea şi întreţinerea căzilor de acril 0,5 ℓ
Îndepărtează depunerile de calcar, săpun, grăsimea şi murdăria 
de pe obiectele sanitare din acril sau alte materiale sintetice.
Previne apariţia de pete pe obiectele sanitare: căzi de baie, căzi 
de duş şi piscine. Curaţă, protejează, formează o peliculă anti-
murdărire şi conferă strălucire obiectelor din acril. Potrivit 
chiar şi pentru robinetele din oţel inoxidabil sau crom.
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Curăţenie în toată casa!

Dacă te deranjează abţibildurile:
26 Soluţie pentru curăţarea resturilor de adezivi 0,25 ℓ

Îndepărtează rapid și eficient etichetele și abţibildurile de pe 
suprafeţe precum sticlă, PVC, piatră, ceramică și textile. Este indicată 
pentru resturile de la banda adezivă, urmele de la tocul de la pantofi, 
urmele de ruj, cerneală, acuarele, ulei, grăsime și funingine.

Geamurile de la șeminee și aragazuri sunt sclipitor de curate:
27 Soluţie pentru curăţarea șemineelor și a 

geamurilor de la aragaz 0,5 ℓ
Îndepărtează ușor petele de funingine, petele de fum, grăsimea, 
murdăria și praful de pe geamurile de la aragazuri, cuptoare 
și șeminee. Nu are efect coroziv asupra sticlei. A se utiliza cu 
regularitate pentru prevenirea formării petelor persistente.

Nicio șansă pentru grăsime:
28 Soluţie pentru îndepărtarea grăsimilor din bucătărie 0,5 ℓ 

Îndepărtează și depunerile dificile de piatră. Dulapul, aragazul, hota 
vor fi perfect curate, fără grăsime și curăţate în mod igienic.

Nu există niciun truc pentru a păstra curăţenia:
29 Soluţie pentru curăţarea maselor plastice 0,5 ℓ

Soluţie specială pentru materialele plastice. Îndepărtează 
murdăria, grăsimea, nicotina și praful, funinginea și murdăria de 
pe materialele sintetice: jaluzele, rame de la ferestre, mobila din 
bucătărie sau birou, computere, radiouri, carcasa de la TV, bărci 
sau plăci de surf. Se poate utiliza atât în interior cât și în exterior.
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Curăţenie în toată casa!

Parchet lucios și strălucitor:
30 Soluţie pentru curăţarea și îngrijirea 

suprafeţelor laminate și din plută 1,0 ℓ
Îndepărtează murdăria și urmele de grăsime, reîmprospătează culorile, 
păstrează strălucirea, curăţă și protejează podelele laminate, lambriul 
și panourile de lemn de pe pereţi sau tavan și podelele din plută.

Perfect pentru parchet:
31 Soluţie pentru curăţarea parchetului 1,0 ℓ

Curăţă și tratează toate suprafeţele acoperite cu parchet sau cu 
lemn. Protejează împotriva îmbătrânirii, înnegririi sau pierderii culorii. 
Reîmprospătează și protejează fără a face suprafaţa alunecoasă. 

Strălucește ca nou:
32 Soluţie pentru curăţarea pardoselilor din PVC 1,0 ℓ 

Curăţă în profunzime toate suprafeţele din PVC, cauciuc, pardoseli 
din materiale sintetice etc. Îndepărtează murdăria persistentă, 
petele de grăsime, ceară și depunerile de piatră persistente.

Excelent pentru covoare:
33 Soluţie pentru curăţarea petelor de pe covoare 0,5 ℓ

Foarte eficient datorită periei practice încorporată. Îndepărtează 
ușor petele, murdăria, petele de grăsime, crema de pantofi, urmele 
de la tocurile de pantofi de pe covoarele din material textil.
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Curăţenie în toată casa!

Protecţie și îngrijire pentru lemn:
34 Soluţie de îngrijire a mobilierului 0,5 ℓ

Îngrijește și protejează toate suprafeţele din lemn împotriva solicitărilor 
zilnice. Elimină fără probleme praful și amprentele degetelor. Împiedică 
pentru o lungă perioadă de timp depunerea murdăriei. Lemnul este protejat 
împotriva uscării, păstrându-și astfel frumuseţea naturală. Ideal pentru 
lemn închis sau deschis la culoare, lemn vechi, nou sau mobilă antică.

35 Ceară lichidă pentru întreţinerea suprafeţelor din lemn 0,5 ℓ 
Produs pentru întreţinerea antichităţilor din material lemnos, îngrijește 
lemnul și scoate în evidenţă frumuseţea naturală a acestuia. 
Formează o peliculă de protecţie care permite lemnului să respire.
Conferă o îngrijire de durată a lemnului de esenţă tare 
și a suprafeţelor din furnir din interiorul locuinţei.

Geamuri ca oglinda:
36 Soluţie de curăţare pentru geamuri și oglinzi 0,5 ℓ 

Curăţă eficient, fără să lase urme. Îndepărtează impurităţile 
și depunerile, urmele de nicotină și grăsime, petele de ruj sau 
cremă de pe toate suprafeţele din sticlă. Împiedică depunerea 
impurităţilor și asigură un efect anticondens de lungă durată.

Îndepărtarea rapidă a calcarului:
37 Produs pentru îndepărtarea rapidă a 

calcarului din aparatele de cafea
Indicat pentru mașinile automate de cafea, semi-automate, 
mașinile pentru cafeaua boabe sau automate pe bază de pastile. 
Indicat și pentru filtrele de cafea și fierbătoarele de apă.
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Produse speciale pentru grădină

Murdăria trebuie îndepărtată!
Mobilierul de grădină din lemn și plastic este expus la un nivel ridicat de radiaţii ultraviolete, la 
fluctuaţii de temperatură, alternativ la ploaie sau soare – pe scurt la multe influenţe meteorologice. 
Resturile de mâncare, reziduurile de la crema solară, păsările și murdăria de la plante au și ele o 
contribuţie. Pentru a-i păstra aspectul și calitatea timp îndelungat, mobilierul trebuie curăţat frecvent!

Pentru fiecare problemă există un produs potrivit
Produsele din gama MELLERUD sunt adaptate pentru o varietate mare de probleme din 
diferite arii de acoperire. Scopul lor este acela de a menţine valoarea materialelor.

Revigorează-ţi mobilierul de grădină:
38 Soluţie pentru îndepărtarea algelor și mușchiului 1,0 ℓ

Chiar și cele mai persistente alge sunt îndepărtate, suprafaţa fiind în 
același timp protejată împotriva noilor apariţii. Pentru piatră, lemn, sticlă 
sau materiale sintetice, beton și suprafeţe acoperite cu ceramică din 
curţile interioare, faţade, garduri din lemn, acoperișuri și trotuare. 
(Utilizaţi acest produs biocid în condiţii de siguranţă. Citiţi întotdeauna 
eticheta produsului și informaţiile despre produs înainte de utilizare).

39 Soluţie pentru curăţat mobilierul din grădină 1,0 ℓ
Îndepărtează murdăria persistentă, praful, excrementele de la păsări, 
alge verzi, grăsimi, alimente, loţiune de protecţie solară etc. de pe 
mesele din grădină, scaune, șezlonguri, trepte, umbrele de soare, 
precum și alte articole din materiale sintetice sau din lemn lăcuit.

40 Soluţie pentru curăţarea grătarelor 0,5 ℓ 
Curăţă automat și rapid resturile de grăsime arsă de pe grătare, 
aparate de prăjit, ceramică și suprafeţe din oţel inoxidabil.
Indicat și pentru aragazuri și mașini de gătit.
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Produse speciale pentru grădină

41 Soluţie pentru curăţarea pietrelor funerare 0,5 ℓ
Elimină substanţe cum ar fi: alge verzi, frunze şi petale uscate, 
excremente de păsări, funingine şi alte pete de murdărie.
Potrivită pentru pietre funerare, monumente şi împrejmuirile din 
piatră naturală sau artificială: granit, gresie, ardezie etc.

42 Soluţie pentru îndepărtarea siliconului 0,25 ℓ
Îndepărtează urmele de silicon proaspete dar și pe cele vechi de 
pe diferite suprafeţe: material acrilic, sticlă, plăci ceramice, gresie, 
lemn, suprafeţe emailate, porţelan și alte tipuri de suprafeţe.

43 Ulei pentru protejarea suprafeţelor din lemn de tek 0,5 ℓ
Redă culoarea suprafeţelor din lemn. Având la bază uleiuri și rășini 
naturale – este ușor și rapid asimilat de lemn, oferă protecţie împotriva 
radiaţiilor UV, influenţelor meteo și împotriva depunerilor de mușchi. 
Protejează și îngrijește lemnul masiv: tek, bankirai, iroko, robinie etc.

44 Soluţie pentru curăţarea suprafeţelor din lemn de tek 1 ℓ
Curăţă, înlătură murdăria, depunerile, mucegaiul și alte impurităţi de pe 
toate suprafeţele de lemn. Destinat curăţării suprafeţelor din lemn de 
esenţă tare. Indicat pentru mobilier, pergole, pavilioane, pontoane etc.
În funcţie de modul de utilizare redă patina și nu atacă suprafaţa lemnului.
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Orice problemă de curăţenie cu 
MELLERUD îşi găseşte rezolvarea

Problema dumneavoastră Soluţia noastră - index produs

CURĂŢARE
Plăci de gresie, marmură, piatră naturală 4, 8, 10, 11, 12
Mucegai 14, 16
Calcar, rugină, urme de săpun 17, 18, 22
Ţevi înfundate 19, 20
Obiecte sanitare 21, 22, 24
Gresie şi faianţă 2, 4, 17
Curăţarea rosturilor 12
Curăţarea mucegaiului din baie, saună, piscină 16
Obiecte sanitare din acril 17, 25
Căzi cu hidromasaj 23, 25
Cabine de duş 17
Resturi de adezivi 26
Ceară, grăsime şi murdărie 3
Geamurile şemineelor şi aragazelor 27
Grăsimile din bucătărie 28
Masele plastice 29
Aparatele de cafea şi fi arele de călcat 37
Parchet 31
Pardoseală din pvc 32
Covoare 33
Geamuri şi oglinzi 36
Mobilierul de grădină 39, 44
Alge şi muşchi 38, 41
Grătarele 40
Surplusul de silicon 42

ÎNTREŢINERE
Gresia şi obiectele de ceramică 1, 2
Marmură 5, 6
Căzi din acril 25
Parchetul laminat 30
Mobilierul din lemn 34
Mobilierul de grădină din lemn 43

PROTECŢIE
Marmură şi piatră naturală 7
Suprafeţe din piatră 9
Împotriva mucegaiului 13, 15
Suprafeţe din lemn 35



Partener exclusiv pentru România și Moldova
TEMAD CO SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel./Fax: 0268 506 108 ◉ office@temad.ro ◉ www.temad.ro

„MELLERUD produce cei mai moderni 
agenţi de curăţare cu un înalt grad 
de eficacitate având o mare grijă 
și responsabilitate pentru mediu.“

Heinz Riedel
Fondatorul companiei

Filozofia noastră:

MELLERUD.  Produse de curăţenie și 
îngrijire pentru uz casnic

Curăţenie, îngrijire și protecţie:
cu produsele speciale din gama MELLERUD
Stimate client,
Alegând produsele din gama MELLERUD ai făcut cea mai bună alegere, deoarece 
de 20 de ani brandul MELLERUD este sinonim cu calitatea „Fabricat în Germania“.

MELLERUD dezvoltă produse de înaltă calitate 
pentru curăţenie și protecţie în propriile laboratoare 
sub un control al calităţii foarte strict. 

Produsele speciale de curăţat MELLERUD te ajută în 
rezolvarea oricărei probleme de curăţenie și protecţie.




