
OTS Chladicí zařízení
OTS Velkokuchyňská zařízení

OTS Čistírenská a prádelenská zařízení
OTS Skladování a logistika
OTS Servis

EKOLOGICKÁ ŘADA PROSTŘEDKŮ

S.R.L.CHIMICANOVINKA FIRMY

 snadné dávkování všech prostředků
 prostředky jsou vyrobené pouze z látek rostlinného původu
 biologicky snadno odbouratelné
 dermatologicky nezávadné
 prostředky neobsahují fosfáty, fosfonáty, bělidla nebo enzymy
 na prostředky NAT není potřeba bezpečnostní list

NAT Clean (zesilovač pro praní)
Prostředek bez parfémování pro snadné odstraňování skvrn. Odstraňuje sto-
py po olejích, tucích, bahně, atd., je určen pro všechny typy oděvů. Má vyso-
kou čistící schopnost a zároveň odstraňuje nepříjemné pachy.

BALENÍ  750 ml, 10 kg, 20 kg 
CENA 750 ml: 220,- Kč bez DPH 
 10 kg: 1 100,- Kč bez DPH
 20 kg: 2 000,- Kč bez DPH



KOVOSLUŽBA OTS, a.s. OTS Čistírenská a prádelenská zařízení
Praha 3, Tovačovského 2/92, tel.: 222 516 595, 222 519 605, 603 163 148, e-mail: cistirnyap@kovosluzbaots.cz

Vraňany (u Mělníka) - 27707 Vraňany 108, tel. 315 601 593, e-mail: sklad404@kovosluzbaots.cz

www.kovosluzbaots.cz

NAT Plus (zesilovač pro praní)
Prostředek určený pro odstraňování obtížných skvrn 
a oživování barvy bílých i barevných oděvů. Pro od-
straňování skvrn není potřeba předchozí ošetření 
a prostředek eliminuje také pachy, případně typické 
nečistoty nacházející se na pracovních oděvech. 
U bílého prádla oživuje zářivost, u černého nebo ba-
revného ochraňuje původní odstín. Přirozeně změk-
čuje textilní vlákna a prostředek je šetrný také k pra-
címu stroji, u kterého udržuje potřebnou čistotu.

BALENÍ 10 kg, 20 kg 
CENA 10 kg: 1 050,- Kč bez DPH; 20kg: 1 900,- Kč bez DPH

NAT Wash (prací prostředek)
Prací prostředek určený pro všechny typy tkanin. 
Vysoce koncentrovaný s měkčícím efektem a ne-
utrálním pH. Určeno pro bílé, barevné nebo černé 
prádlo, odstraňuje pach potu a chrání textilní vlák-
na. NAT Wash je určen pro všechny typy praní od 
malých po průmyslové prádelny, nevytváří přeby-
tečnou pěnu, je aktivní od  30°C a je vyvinut také 
pro usnadnění následného žehlení.

BALENÍ 10 kg, 20 kg 
CENA 10 kg: 840,- Kč bez DPH; 20kg: 1 460,- Kč bez DPH

NAT Soft (změkčovač)
Koncentrovaný změkčovač určený pro všechny typy 
barev a vláken (vlna, bavlna, syntetika, kombinace), 
prostředek je neparfémovaný, ale díky přírodnímu 
původu přináší dlouhotrvající nádech čerstvosti. 
NAT Soft ochraňuje textilní vlákna, zjednodušuje 
žehlení a u syntetických vláken omezuje tvorbu sta-
tické elektřiny.

BALENÍ 10 kg, 20 kg 
CENA 10 kg: 720,- Kč bez DPH; 20kg: 1 260,- Kč bez DPH


