
Substante pentru tratarea apei Preturi valabile pana la:

S.C GEHO Aqua-Industries S.R.L Tel: 0767 / 919.573; 0766 / 307.983; Fax: 0258 / 860.188

Str. Ecaterina Varga, Nr. 2, 515200, Aiud, Jud. Alba Web: www.geho.ro    E-mail: office@geho.ro

Substante pentru tratarea apei si intretinere piscina

G-O Tablete de Clor 20g Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

105-001 G-O Tablete de Clor 20g 1,00 8,25 € 10,23 € 

105-0024 G-O Tablete de Clor 20g 2,40 16,25 € 20,15 € 

105-005 G-O Tablete de Clor 20g 5,00 30,00 € 37,20 € 

105-010 G-O Tablete de Clor 20g 10,00 56,25 € 69,75 € 

105-050 G-O Tablete de Clor 20g 50,00 275,00 € 341,00 € 

G-O Tablete de Clor 200g Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

110-001 G-O Tablete de Clor 200g 1,00 8,25 € 10,23 € 

110-0024 G-O Tablete de Clor 200g 2,40 16,25 € 20,15 € 

110-005 G-O Tablete de Clor 200g 5,00 30,00 € 37,20 € 

110-010 G-O Tablete de Clor 200g 10,00 56,25 € 69,75 € 

110-050 G-O Tablete de Clor 200g 50,00 275,00 € 341,00 € 

G-Multi-Tabs Tablete 200g Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

112-001 G-Multi-Tabs Tablete 200g 1,00 8,25 € 10,23 € 

112-0024 G-Multi-Tabs Tablete 200g 2,40 16,25 € 20,15 € 

112-005 G-Multi-Tabs Tablete 200g 5,00 30,00 € 37,20 € 

112-010 G-Multi-Tabs Tablete 200g 10,00 56,25 € 69,75 € 

112-050 G-Multi-Tabs Tablete 200g 50,00 275,00 € 341,00 € 

G-Clor O Granulat 65 Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

115-001 G-Clor O Granulat 65 1,00 8,25 € 10,23 € 

115-0025 G-Clor O Granulat 65 2,50 16,25 € 20,15 € 

115-005 G-Clor O Granulat 65 5,00 30,00 € 37,20 € 

115-010 G-Clor O Granulat 65 10,00 56,25 € 69,75 € 

115-050 G-Clor O Granulat 65 50,00 275,00 € 341,00 € 

Stabi-Clor 18 Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

135-001 Stabi-Clor 18 1,26 1,00 7,88 € 9,77 € 

135-005 Stabi-Clor 18 6,30 5,00 14,38 € 17,83 € 

135-010 Stabi-Clor 18 12,60 10,00 21,25 € 26,35 € 

135-025 Stabi-Clor 18 31,50 25,00 33,75 € 41,85 € 

135-1000 Stabi-Clor 18 1260,00 1000,00 1.300,00 € 1.612,00 € 

Substanta biocida solida in forma de pastile cu greutate de 200g utilizata pentru dezinfectia apei din piscina. Produsul conţine 90% clor activ(symclosene). G-O Tablete 

de Clor 200g sunt pastile organice de clor, ce se dizolvă încet, în 7 zile, fără reziduuri şi fără a influenţa valoarea pH-ului si sunt folosite la tratarea si dezinfectia apei de 

piscina.

G-O Tablete de Clor 200g sunt rezistente la descompunerea rapidă cauzată de căldura artificială sau de radiaţiile solare.G-O Tablete de Clor 200g sunt stabilizate, 

astfel încât nu va mai fi nevoie de un stabilizator al clorului.

Utilizare: pH-ul apei trebuie reglat inainte de fiecare utilizare intre valorile 7.0-7.4. La umplerea bazinului, se adaugă 1 pastila la fiecare 20 metri cubi de apă. La 

funcţionarea curentă este suficientă adăugarea într-un bazin de înot închis, la fiecare 7 zile, a 1 pastile la fiecare 40 metri cubi de apă, iar pentru piscinele neacoperite 

se va dubla cantitatea.
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Substanta biocida solida in forma de pastile cu greutate de 20g utilizata pentru dezinfectia apei din piscina. Produsul conţine 90% clor activ (symclosene). G-O Tablete 

de Clor 20g sunt pastile organice de clor, ce se dizolvă încet, în 3 zile, fără reziduuri şi fără a influenţa valoarea pH-ului si sunt folosite la tratarea si dezinfectia apei de 

piscina.G-O Tablete de Clor 20g sunt rezistente la descompunerea rapidă cauzată de căldura artificială sau de radiaţiile solare.G-O Tablete de Clor 20g sunt stabilizate, 

astfel încât nu va mai fi nevoie de un stabilizator al clorului.

Utilizare: pH-ul apei trebuie reglat inainte de fiecare utilizare intre valorile 7,0-7.4. La umplerea bazinului, se adaugă 3 pastile la fiecare 10 metri cubi de apă. La 

funcţionarea curentă este suficienta adaugarea la fiecare 3 zile, a 3 pastile la fiecare 20 metri cubi de apă. 
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Substanta biocida solida in forma de pastile cu greutate de 200g utilizata pentru dezinfectia apei din piscina. Produsul conţine 90% clor activ(symclosene), 4% acid 

boric, 3% sulfat de aluminiu. G-Multi-Tabs Tablete 200g sunt pastile organice multifunctionale, ce se dizolvă încet, în 7 zile, fără reziduuri şi fără a influenţa valoarea pH-

ului si sunt folosite la tratarea si dezinfectia apei de piscina. G-Multi-Tabs Tablete 200g sunt rezistente la descompunerea rapidă cauzată de căldura artificială sau de 

radiaţiile solare. G-Multi-Tabs Tablete 200g sunt stabilizate, astfel încât nu va mai fi nevoie de un stabilizator al clorului.

Utilizare: pH-ul apei trebuie reglat inainte de fiecare utilizare intre valorile 7.0-7.4. La umplerea bazinului, se adaugă 1 pastila la fiecare 20 metri cubi de apă. La 

funcţionarea curentă este suficientă adăugarea într-un bazin de înot închis, la fiecare 7 zile, a 1 pastile la fiecare 40 metri cubi de apă, iar pentru piscinele neacoperite 

se va dubla cantitatea.

Substanta biocida granulata utilizata pentru dezinfectia apei din piscina.G-Clor O Granulat 65 este un compus organic al clorului, rapid solubil in apa. Produsul conţine 

65%-1,3-Diclor-triozin-2,4 trion sare de sodiu dihidrat. G-Clor O Granulat 65 este rezistent la descompunerea rapidă cauzată de căldura artificială sau de radiaţiile 

solare.Utilizare: pH-ul apei trebuie reglat inainte de fiecare utilizare intre valorile 7.0-7.4. La umplerea bazinului se adaugă 4 – 6 g G-Clor O Granulat la 1 m³ de apă. La 

funcţionarea curentă este suficientă adăugarea într-un bazin de înot închis a 2-3 g/ m³  la fiecare 2-3 zile, iar pentru piscinele neacoperite si publice se va dubla 

cantitatea.G-Clor O Granulat 65  nu se aruncă în bazinul piscinei, deoarece, din cauza concentraţiei de clor eliberate, se poate decolora podeaua bazinului.Durata de 

timp necesara pentru efectul biocid este de 5 minute. Accesul oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie. Eliminarea in siguranta a 

produsului si a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unica folosinta.Se pastreaza in ambalajul original inchis, ferit de inghet si caldura excesiva.

Substanta biocida lichida utilizata pentru dezinfectia apei din piscina. Stabi Clor 18 este un compus anorganic al clorului,stabilizata. Produsul conţine: 13% -Hipoclorit de 

sodiu. Datorită stabilizării sale speciale, Stabi Clor 18 poate fi depozitat pentru aproximativ o jumătate de an. Datorită acestei caracteristici excepţionale, Stabi Clor 18 

poate fi utilizat fără probleme direct din ambalajul în care a fost livrat, prin pompe de dozare, mai ales dacă este disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de 

control.

Utilizare: pH-ul apei trebuie reglat inainte de fiecare utilizare intre valorile 7.0-7.4. Se utilizeaza prin pompe de dozare, cu o instalaţie de măsurare şi tehnică de 

control.Doza initiala (tratamentul soc) pentru piscine si bazine de inot  este de 20 ml pe m³ de apa, saptamanal. Pentru utilizarea curenta se urmareste mentinerea 

clorului liber (DPD) la valoarea de minim 0.5.Cantitatea necesara depinde de temperatura apei şi fregventarea piscinei sau bazinului de inot.
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Clor Lichid  14 Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

136-001 Clor Lichid  14 1,20 1,00 6,50 € 8,06 € 

136-005 Clor Lichid  14 6,00 5,00 8,13 € 10,08 € 

136-010 Clor Lichid  14 12,00 10,00 11,25 € 13,95 € 

136-025 Clor Lichid  14 30,00 25,00 21,75 € 26,97 € 

136-1000 Clor Lichid  14 1200,00 1000,00 787,50 € 976,50 € 

Oxidur 2000 S Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

170-001 Oxidur 2000 S 1,20 1,00 15,88 € 19,69 € 

170-005 Oxidur 2000 S 6,00 5,00 77,50 € 96,10 € 

170-010 Oxidur 2000 S 12,00 10,00 156,75 € 194,37 € 

170-025 Oxidur 2000 S 30,00 25,00 375,00 € 465,00 € 

G-pH Minus Granulat Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

140-0015 G-pH Minus Granulat 1,50 4,00 € 4,96 € 

140-008 G-pH Minus Granulat 8,00 16,25 € 20,15 € 

140-015 G-pH Minus Granulat 15,00 27,50 € 34,10 € 

140-025 G-pH Minus Granulat 25,00 37,50 € 46,50 € 

G-pH Minus Lichid 30% Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

143-001 G-pH Minus Lichid 30% 1,24 1,00 6,25 € 7,75 € 

143-005 G-pH Minus Lichid 30% 6,20 5,00 7,50 € 9,30 € 

143-010 G-pH Minus Lichid 30% 12,40 10,00 13,75 € 17,05 € 

143-025 G-pH Minus Lichid 30% 31,00 25,00 26,25 € 32,55 € 

143-1000 G-pH Minus Lichid 30% 1250,00 1000,00 937,50 € 1.162,50 € 

G-pH Minus Lichid 40% Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

144-001 G-pH Minus Lichid 40% 1,35 1,00 6,88 € 8,53 € 

144-005 G-pH Minus Lichid 40% 6,75 5,00 10,00 € 12,40 € 

144-010 G-pH Minus Lichid 40% 13,54 10,00 17,50 € 21,70 € 

144-025 G-pH Minus Lichid 40% 33,82 25,00 30,00 € 37,20 € 

144-1000 G-pH Minus Lichid 40% 1350,00 1000,00 1.062,50 € 1.317,50 € 

Substanta biocida lichida utilizata pentru dezinfectia apei din piscina. Clor Lichid 14 este un compus anorganic al clorului,stabilizata. Produsul conţine: 13% Hipoclorit de 

sodiu. Datorită stabilizării sale speciale, Clor Lichid 14 poate fi depozitat pentru aproximativ trei luni. Datorită acestei caracteristici excepţionale, Clor Lichid 14 poate fi 

utilizat fără probleme direct din ambalajul în care a fost livrat, prin pompe de dozare, mai ales dacă este disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.

Utilizare: Se utilizeaza prin pompe de dozare, cu o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.Doza initiala (tratamentul soc) pentru piscine si bazine de inot  este de 

30 ml pe m³ de apa, saptamanal. Pentru utilizarea curenta se urmareste mentinerea clorului liber (DPD) la valoarea de minim 0.5. Cantitatea necesara depinde de 

temperatura apei şi fregventarea piscinei sau bazinului de inot. 

Oxidur 2000 S este o substanta lichida biocida foarte eficienta utilizat pentru dezinfectia apei, din piscina si SPA cu proprietati remarcabile in combatrea mirosurilor 

neplacute, mucusului si oxidarii. Este un produs anorganic care actioneaza prin oxidarea oxigenului pur nepermitand nici o rezistenta. Contine; 20 %-Oxid de clor.Oxidur 

2000 S este un produs anorganic pur, ce acţionează prin oxidare pură şi nu permite formarea nici unei rezistenţe.

Utilizare: Se regleaza pH-ul apei la 7.0-7.4 inainte de adaugarea solutiei Oxidur 2000 S. Pentru Piscina se utilizaza: 10 ml / m³ saptamanal iar pentu minipiscina Spa: 

30 ml / m³ saptamanal.Pentru utilizare in domeniul public dozele raman la fel dar tratamentul se efectueaza de 2 ori pe saptamana. Pentru tratamentul soc initial se 

regleaza pH-ul apei la 7.0-7.4si se dubleaza doza recomandata de Oxidur 2000 S  in functie de mediul de utilizare (piscina sau minipiscina). Pentru dezinfectia filtrelor 

cu nisip:se face curatarea filtrului, se adauga in filtru  cate 50 ml la fiecare 25kg de nisip cu filtrarea oprita, se lasa sa actioneze 24 de ore dupa care se repeta curatarea 

filtrului pentru evacuarea impuritatilor.

G - pH Minus Granulat  este un acid solid utilizat pentru scăderea valorii pH-ului.Valoarea pH-ului a apei din piscină trebuie să se încadreze între 7.0-7.4. Dacă valoarea 

pH-ului este mai mare de 7,6, pot apărea iritaţii ale pielii şi mucoasei, înroşiri ale ochilor cu mâncărimi, precum şi tulburări ale apei din piscină. În plus, reduce foarte 

mult capacitatea de dezinfectare a preparatelor din clor. G - pH Minus Granulat nu conţine chloride sau substanţe poluante şi este uşor de utilizat. Utilizare: Este 

suficientă dizolvarea a circa 150 grame G - pH Minus Granulat  la 10 metri cubi de apă din  piscină, pentru a reduce valoarea pH-ului cu 0,2. Accesul oamenilor sau a 

animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie. Eliminarea in siguranta a produsului si a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unica 

folosinta. Se pastreaza in ambalajul original inchis, ferit de inghet si caldura excesiva. Produsul se adreseaza categoriilor de utilizatori: profesional ; populatie ;

G – pH Minus Lichid 30% lichid pentru reglarea (scaderea) pH-ului apei din bazinele de inot. Nu conţine acid clorhidric, deci nu se formează cloruri ce ar putea duce la 

apariţia coroziunilor. Datorită acestei caracteristici excepţionale, G – pH Minus Lichid 30% poate fi utilizat fără probleme direct din ambalajul în care a fost livrat, prin 

pompe de dozare, mai ales dacă este disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.

Utilizare: Este suficientă o cantitate de circa 1,5 kg G – pH Minus Lichid 30% pentru 100 metri cubi de apă în piscină, pentru a reduce valoarea pH-ului cu 0,2. G – pH 

Minus Lichid 30% se pastreaza in ambalajul original inchis, ferit de inghet si caldura excesiva. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Accesul persoanelor in zona se poate 

face imediat fara restrictie. Eliminarea in siguranta a produsului si a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unica folosinta. A nu se amesteca cu 

leşii sau clor! Produsul se adreseaza categoriilor de utilizatori: profesionali si populatie !

G – pH Minus Lichid 40% lichid pentru reglarea (scaderea) pH-ului apei din bazinele de inot. Nu conţine acid clorhidric, deci nu se formează cloruri ce ar putea duce la 

apariţia coroziunilor. Datorită acestei caracteristici excepţionale, G – pH Minus Lichid 40% poate fi utilizat fără probleme direct din ambalajul în care a fost livrat, prin 

pompe de dozare, mai ales dacă este disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.

Utilizare: Este suficientă o cantitate de circa 1,25 kg G – pH Minus Lichid 40% pentru 100 metri cubi de apă în piscină, pentru a reduce valoarea pH-ului cu 0,2. G – 

pH Minus Lichid 40% se pastreaza in ambalajul original inchis, ferit de inghet si caldura excesiva. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Accesul persoanelor in zona se 

poate face imediat fara restrictie. Eliminarea in siguranta a produsului si a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unica folosinta. A nu se 

amesteca cu leşii sau clor! Produsul se adreseaza categoriilor de utilizatori: profesionali si populatie !
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G-pH Minus Lichid 51% Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

145-001 G-pH Minus Lichid 51% 1,45 1,00 7,88 € 9,77 € 

145-005 G-pH Minus Lichid 51% 7,25 5,00 14,38 € 17,83 € 

145-010 G-pH Minus Lichid 51% 14,50 10,00 21,25 € 26,35 € 

145-025 G-pH Minus Lichid 51% 36,00 25,00 36,25 € 44,95 € 

145-1000 G-pH Minus Lichid 51% 1450,00 1000,00 1.212,50 € 1.503,50 € 

G-pH Plus Pulbere Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

150-001 G-pH Plus Pulbere 1,00 5,00 € 6,20 € 

150-004 G-pH Plus Pulbere 4,00 17,50 € 21,70 € 

150-008 G-pH Plus Pulbere 8,00 31,25 € 38,75 € 

150-025 G-pH Plus Pulbere 25,00 46,38 € 57,51 € 

G-pH Plus Lichid 33% Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

153-001 G-pH Plus Lichid 33% 1,29 1,00 7,50 € 9,30 € 

153-005 G-pH Plus Lichid 33% 6,47 5,00 12,50 € 15,50 € 

153-010 G-pH Plus Lichid 33% 12,94 10,00 20,00 € 24,80 € 

153-025 G-pH Plus Lichid 33% 32,35 25,00 37,50 € 46,50 € 

153-1000 G-pH Plus Lichid 33% 1294,00 1000,00 1.375,00 € 1.705,00 € 

G-pH Plus Lichid 41% Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

154-001 G-pH Plus Lichid 41% 1,40 1,00 8,75 € 10,85 € 

154-005 G-pH Plus Lichid 41% 7,00 5,00 13,75 € 17,05 € 

154-010 G-pH Plus Lichid 41% 14,00 10,00 22,50 € 27,90 € 

154-025 G-pH Plus Lichid 41% 35,00 25,00 42,50 € 52,70 € 

154-1000 G-pH Plus Lichid 41% 1400,00 1000,00 1.500,00 € 1.860,00 € 

G-pH Plus Lichid 50% Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

155-001 G-pH Plus Lichid 50% 1,53 1,00 10,00 € 12,40 € 

155-005 G-pH Plus Lichid 50% 7,63 5,00 15,00 € 18,60 € 

155-010 G-pH Plus Lichid 50% 15,25 10,00 27,50 € 34,10 € 

155-025 G-pH Plus Lichid 50% 38,00 25,00 62,50 € 77,50 € 

155-1000 G-pH Plus Lichid 50% 1.525,00 1000,00 1.875,00 € 2.325,00 € 

G – pH Minus Lichid 51% lichid pentru reglarea (scaderea) pH-ului apei din bazinele de inot. Nu conţine acid clorhidric, deci nu se formează cloruri ce ar putea duce la 

apariţia coroziunilor. Datorită acestei caracteristici excepţionale, G – pH Minus Lichid 51% poate fi utilizat fără probleme direct din ambalajul în care a fost livrat, prin 

pompe de dozare, mai ales dacă este disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.

Utilizare: Este suficientă o cantitate de circa 1,0 kg G – pH Minus Lichid 51% pentru 100 metri cubi de apă în piscină, pentru a reduce valoarea pH-ului cu 0,2. G – pH 

Minus Lichid 51% se pastreaza in ambalajul original inchis, ferit de inghet si caldura excesiva. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Accesul persoanelor in zona se poate 

face imediat fara restrictie. Eliminarea in siguranta a produsului si a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unica folosinta. A nu se amesteca cu 

leşii sau clor! Produsul se adreseaza categoriilor de utilizatori: profesionali si populatie !

G-pH Plus Pulbere este o pulbere alcalină utilizată pentru creşterea valorii pH-ului apei din piscine si bazinele de inot.

Valoarea pH-ului a apei din piscină trebuie să se încadreze între 7,0-7,4. Dacă valoarea pH-ului scade sub 7,00, atunci pot apărea iritaţii ale pielii şi mucoasei, înroşiri 

ale ochilor cu mâncărimi, precum şi tulburări ale apei din piscină. În plus, apa devine agresivă şi prin coroziune poate provoca daune materiale.G-pH Plus Pulbere nu 

conţine cloruri sau substanţe poluante şi este uşor de utilizat.Utilizare: Este suficientă o cantitate de circa 1,0 kg G-pH Plus Pulbere diluata în 8-10 litri de apă care se 

adauga la 100 metri cubi de apă în piscină, pentru a creşte valoarea pH-ului cu 0,2. Accesul oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie. 

G – pH Plus Lichid 33% este o substanţă alcalină utilizată pentru creşterea valorii pH-ului. G – pH Plus Lichid 33% poate fi utilizat fără probleme direct din ambalajul în 

care a fost livrat, prin pompe de dozare, mai ales dacă este disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.

Valoarea pH-ului a apei din piscină trebuie să se încadreze între 7,0-7,4. Dacă valoarea pH-ului scade sub 7,00, atunci pot apărea iritaţii ale pielii şi mucoasei, înroşiri 

ale ochilor cu mâncărimi, precum şi tulburări ale apei din piscină. În plus, apa devine agresivă şi poate provoca daune materiale.

Utilizare: Este suficientă o cantitate de circa 1,5 kg G – pH Plus Lichid 33% la 100 metri cubi  de apă în piscină, pentru a creşte valoarea pH-ului cu 0,2. Accesul 

oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie. 

G – pH Plus Lichid 50% este o substanţă alcalină utilizată pentru creşterea valorii pH-ului. G – pH Plus Lichid 50% poate fi utilizat fără probleme direct din ambalajul în 

care a fost livrat, prin pompe de dozare, mai ales dacă este disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.

Valoarea pH-ului a apei din piscină trebuie să se încadreze între 7,0-7,4. Dacă valoarea pH-ului scade sub 7,00, atunci pot apărea iritaţii ale pielii şi mucoasei, înroşiri 

ale ochilor cu mâncărimi, precum şi tulburări ale apei din piscină. În plus, apa devine agresivă şi poate provoca daune materiale.

Utilizare: Este suficientă o cantitate de circa 1,0 kg G – pH Plus Lichid 50% la 100 metri cubi de apă în piscină, pentru a creşte valoarea pH-ului cu 0,2. Accesul 

oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie. 

G – pH Plus Lichid 41% este o substanţă alcalină utilizată pentru creşterea valorii pH-ului. G – pH Plus Lichid 41% poate fi utilizat fără probleme direct din ambalajul în 

care a fost livrat, prin pompe de dozare, mai ales dacă este disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.

Valoarea pH-ului a apei din piscină trebuie să se încadreze între 7,0-7,4. Dacă valoarea pH-ului scade sub 7,00, atunci pot apărea iritaţii ale pielii şi mucoasei, înroşiri 

ale ochilor cu mâncărimi, precum şi tulburări ale apei din piscină. În plus, apa devine agresivă şi poate provoca daune materiale.

Utilizare: Este suficientă o cantitate de circa 1,25 kg G – pH Plus Lichid 41% la 100 metri cubi  de apă în piscină, pentru a creşte valoarea pH-ului cu 0,2. Accesul 

oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie.
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Liqui Floc Super Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

245-001 Liqui Floc Super 1,20 1,00 7,50 € 9,30 € 

245-005 Liqui Floc Super 6,00 5,00 12,50 € 15,50 € 

245-010 Liqui Floc Super 12,00 10,00 22,50 € 27,90 € 

245-025 Liqui Floc Super 30,00 25,00 47,50 € 58,90 € 

245-1000 Liqui Floc Super 1200,00 1000,00 1.500,00 € 1.860,00 € 

Liqui Floc Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

240-001 Liqui Floc 1,10 1,00 6,25 € 7,75 € 

240-005 Liqui Floc 5,50 5,00 8,75 € 10,85 € 

240-010 Liqui Floc 11,00 10,00 15,00 € 18,60 € 

240-025 Liqui Floc 27,00 25,00 27,50 € 34,10 € 

240-1000 Liqui Floc 1080,00 1000,00 1.000,00 € 1.240,00 € 

Aqua Floc Tabs Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

242-001 Aqua Floc Tabs 1,00 20,00 € 24,80 € 

Algenex Lichid Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

165-001 Algenex Lichid 1,05 1,00 5,00 € 6,20 € 

165-005 Algenex Lichid 5,20 5,00 17,50 € 21,70 € 

165-010 Algenex Lichid 10,40 10,00 30,00 € 37,20 € 

165-025 Algenex Lichid 26,00 25,00 62,50 € 77,50 € 

165-1000 Algenex Lichid 1100,00 1000,00 2.375,00 € 2.945,00 € 

G-Winter Pool Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

252-001 G-Winter Pool 1,00 1,00 6,25 € 7,75 € 

252-005 G-Winter Pool 5,00 5,00 17,50 € 21,70 € 

252-010 G-Winter Pool 10,00 10,00 30,00 € 37,20 € 

252-025 G-Winter Pool 25,00 25,00 62,50 € 77,50 € 

252-1000 G-Winter Pool 1000,00 1000,00 2.125,00 € 2.635,00 € 

Floculant  lichid de clorură de aluminiu polimeric pentru tratamentul apei din piscina, apa potabila si industriala. Potrivit pentru toate calităţile apei. Are efect de la pH 4 la 

pH 9. Chiar şi la temperaturi ale apei de peste 30 ° C .  Formeaza rapid fulgi mari şi persistenti cu sedimentare rapidă,  leagă, de asemenea, si substanţele coloidale 

dizolvate.

Utilizare: Pentru piscine si bazinele de inot:  Pentru instalatiile de dozare automata 0.1 - 1 g/ m³  apa circulata; Pentru bazinele de inot fara instalatie de dozare 

automata se foloseste urmatorul procedeu:  Dozare  0.5-1 ml/m³. Dupa curatarea filtrului se pune floculantul intr-o găleată de plastic si se amesteca cu 5 litri de apa . 

După aproximativ 5 minute se toarna incet in skimmer . Sistemul de filtrare se lasa sa functioneze de 5-6 ore şi apoi se repeta curatarea filtrului. Repetaţi acest lucru în 

ritmul zilnic, până când apa piscinei este din nou limpede. Pentru instalatiile de dozare automata se respecta instructiunile producatorului.Pentru apa Industrială, apă 

potabilă si menajera: 5-50 ml / m³ ; Pentru ape reziduale: 25 - 5000 ml / m³. 

Floculant lichid bazat pe clorură polimerizata autentica de aluminiu pentru tratarea apei din piscina de înot în piscine în aer liber şi acoperite.

Utilizare: Pentru instalatiile de dozare automata 0.1-3 g/ m³ apa circulata. Pentru bazinele de inot fara instalatie de dozare automata se foloseste urmatorul procedeu:  

Dozare 1-2 ml/m³. Dupa curatarea filtrului se pune floculantul intr-o găleată de plastic si se amesteca cu 5 litri de apa . După aproximativ 5 minute se toarna incet in 

skimmer . Sistemul de filtrare se lasa sa functioneze de 5-6 ore şi apoi se repeta curatarea filtrului. Repetaţi acest lucru în ritmul zilnic, până când apa piscinei este din 

nou limpede. Pentru instalatiile de dozare automata se respecta instructiunile producatorului.

Accesul oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie. 

Floculant solid sub forma de tablete pentru tratarea continua a apei din piscine si bazinele de inot.Aqua Floc Tabs ajuta la limpezirea (cristalizarea) apei prin separarea 

substanţelor fine, nedizolvate, precum şi cele dizolvate coloidal sub forma unor particule voluminoase. Flocularea este rezultatul unui proces de destabilizare şi creştere 

a particulelor. Fulgii pot fi îndepărtaţi din apă prin sedimentare şi filtrare.

Utilizare: Se adauga in skimmer sau in cosuletul de la pompa, un cartus (5 tablete) la 50 metri cubi de apa urmand ca periodic sa se faca curatarea filtrului si 

eliminarea impuritatilor depuse in acesta. Accesul oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fara restrictie. 

Algenex Lichid este o solutie organica in stare lichida, utilizata pentru combaterea algelor din piscine si bazinele de inot. Produsul contine 14 %-Polimer de metan metil 

N-amină (cu metil clor) oxiran, polimer clorura de amoniu cuaternar. Dezinfecţia şi împiedicarea apariţiei algelor, respectiv distrugerea algelor cu Algenex Lichid are 

acelaşi efect atât în medii acide, cât şi în medii alcaline. Algenex Lichid se utilizează pentru toate tipurile de filtre de piscine, ca de exemplu filtru nisip, filtru kieselgur şi 

filtru plastic.Algenex Lichid poate fi utilizat în timpul adăugării necesare de clor fără a-şi pierde eficienţa. În concentraţia indicată, Algenex Lichid nu irită nici ochii şi nici 

pielea.Utilizare: Se pulverizează sau se aplică o soluţie de 1-2% pe întreg bazinul, mai ales în colţuri sau la crăpături, după curăţarea prealabilă temeinică a bazinului. 

Bazinului umplut i se adaugă 0,5 ltr. de Algenex Lichid la 100 metri cubi de apă în piscină. Pentru o distribuire regulată în apă, se recomandă turnarea în apă a cantităţii 

necesare în mai multe locuri. Pentru tratamentul curent, se toarnă săptămânal 0,5 litri de Algenex la 100 metri cubi de apă în piscină. În caz unui atac puternic al 

algelor, se poate dubla cantitatea utilizată. 

G-Winter Pool este un lichid puternic concentrat pentru tratamentul de iarna al apei din piscina. Previne formarea precipitatelor de calciu si cresterea algelor. 

Utilizare: Se adauga 1l / 25m³ de apa , o singura data toamna la inchiderea sezonului de baie.

G-Winter Pool se pastreaza in ambalajul original inchis, ferit de inghet si caldura excesiva. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Accesul persoanelor in zona se poate face 

imediat fara restrictie. Eliminarea in siguranta a produsului si a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unica folosinta. Produsul se adreseaza 

categoriilor de utilizatori: profesionali si populatie !
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G-Pool Anti Kalk Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

251-001 G-Pool Anti Kalk 1,00 1,00 6,25 € 7,75 € 

251-005 G-Pool Anti Kalk 5,00 5,00 17,50 € 21,70 € 

251-010 G-Pool Anti Kalk 10,00 10,00 30,00 € 37,20 € 

251-025 G-Pool Anti Kalk 25,00 25,00 62,50 € 77,50 € 

Agentii de curatare pentru piscine si bazine de inot

Gehonol Pool Detartrant Pro Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

196-001 Gehonol Pool Detartrant Pro 1,00 1,00 3,75 € 4,65 € 

196-005 Gehonol Pool Detartrant Pro 5,00 5,00 15,00 € 18,60 € 

196-010 Gehonol Pool Detartrant Pro 10,00 10,00 25,00 € 31,00 € 

196-025 Gehonol Pool Detartrant Pro 25,00 25,00 55,00 € 68,20 € 

Gebasan Pool Detartrant Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

201-001 Gebasan Pool Detartrant 1,00 1,00 3,13 € 3,88 € 

201-005 Gebasan Pool Detartrant 5,00 5,00 13,75 € 17,05 € 

201-010 Gebasan Pool Detartrant 10,00 10,00 24,38 € 30,23 € 

201-025 Gebasan Pool Detartrant 25,00 25,00 50,00 € 62,00 € 

Kraftreiniger Pool Cleaner Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

211-001 Kraftreiniger Pool Cleaner 1,00 1,00 5,00 € 6,20 € 

211-005 Kraftreiniger Pool Cleaner 5,00 5,00 16,25 € 20,15 € 

211-010 Kraftreiniger Pool Cleaner 10,00 10,00 27,50 € 34,10 € 

211-025 Kraftreiniger Pool Cleaner 25,00 25,00 57,50 € 71,30 € 

TYP 210 Aqua Line Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

191-001 TYP 210 Aqua Line 1,00 1,00 3,75 € 4,65 € 

191-005 TYP 210 Aqua Line 5,00 5,00 15,00 € 18,60 € 

191-010 TYP 210 Aqua Line 10,00 10,00 25,00 € 31,00 € 

191-025 TYP 210 Aqua Line 25,00 25,00 55,00 € 68,20 € 

Soluţia de curăţat piscine Gehonol Pool Detartrant Pro este un concentrat cu efect de detartrare , pe bază de acizi minerali, ce nu atacă suprafeţele.Gehonol Pool 

Detartrant Pro dizolvă rapid, sigur şi fără probleme sedimentele minerale, calcarul, petele de rugină, precum şi funinginea şi grăsimea. Gehonol Pool Detartrant Pro nu 

atacă linerul din piscina, mozaic, vitroceramic, faianta sau vopseaua pentru piscina. Datorită acestor caracteristici speciale, Gehonol Pool Detartrant Pro este adecvat 

pentru curăţarea de bază, precum şi curăţarea zilnică a canalelor de scurgere din bazinele închise şi deschise. Utilizare: Înainte de începerea curăţării, suprafeţele 

trebuie umezite bine cu apă. Pentru curăţarea de bază, în funcţie de gradul de murdărie, Gehonol Pool Detartrant Pro se va aplica ori concentrat, ori diluat cu apă într-

un procent de pana la 1:5. Apoi se freacă scurt timp cu peria. După o perioadă de acţionare corespunzătoare (5-10 min), se spală cu multă apă. Nu se lasa sa se 

usuce pe suprafata care trebuie curatata!

Gebasan Pool Detartrant este un concentrat cu efect detartrant, pe bază de acizi minerali, ce nu atacă suprafeţele, pentru menţinerea curăţeniei. Gebasan Pool 

Detartrant îndepărtează radical, fără a afecta suprafeţele, depuneri minerale, pete de rugină, murdării cu conţinut de grăsimi din băi, duşuri şi toalete, piscine publice si 

private. Gebasan Pool Detartrant nu conţine acid clorhidric şi este complet biodegradabil!

Utilizare: Înainte de începerea curăţării, suprafeţele trebuie umezite bine cu apă. Pentru curăţarea săptămânală, se foloseşte Gebasan Pool Detartrant in dilutie de 

pana la 1:5 .După acţiunea corespunzătoare, se spală cu apă. Pe suprafeţele emaliate se foloseşte Gebasan Pool Detartrant diluat doar în procent de minim 1:4, dar nu 

se lasă să acţioneze, ci se spală imediat cu multă apă.

Kraftreiniger Pool Cleaner este un agent universal usor alcalin, pentru curăţarea de bază şi menţinerea curăţeniei pe suprafeţele de ceramică, sticlă, porţelan, plastic, 

uşi, cadre de ferestre, PVC,textile,lemn etc. Kraftreiniger Pool Cleaner îndepărtează repede şi bine, protejând suprafele, mai ales murdărie uleioasă şi cu conţinut de 

grăsimi, sedimente atmosferice, funingine etc.Utilizare: Diluare cu apă pentru curăţarea de bază: 1:1 până la 1:5; Pentru menţinerea curăţeniei: 1:5 până la 1:10; 

Pentru geamuri: 1:10; Pentru textile: 1 : 1 pana la 1:5; Pentru pardoseli: 50-150 ml la 5 litri de apa. Fiind un agent de curatare universal, curata o gama foarte larga de 

suprafete si materiale iar o dilutie corespunzatoare poate fi determinata pe loc in functie de gradul de murdarie a suprafetei care urmeaza a fi curatata. Pentru utilizarea 

în dispozitive de pulverizare se foloseşte o concentraţie de 1:50. După o perioadă de acţionare corespunzătoare (5-10 min), se spală cu multă apă. Nu se lasa sa se 

usuce pe suprafete.

Typ 210 Aqua Line este un agent alcalin de curăţare,adecvat pentru suprafeţele din piscine şi instalaţii sanitare. Se utilizeaza la îndepărtarea fără probleme a grăsimii 

de pe marginea bazinelor de inot. Dizolvă repede şi bine, mai ales murdărie uleioasă şi cu conţinut de grăsimi ,sedimente atmosferice, funingine etc. Typ 210 Aqua Line 

este complet biodegradabil !

Utilizare: În funcţie de gradul de murdarie, Typ 210 Aqua Line se diluează cu apă în procent de 1:5. Pentru suprafetele foarte murdare sau cu mizerie invechita se 

foloseste in dilutie de 1:1 sau in stare pura. Se aplică pe suprafaţe, se lasă să acţioneze puţin timp şi apoi se îndepărtează prin clatire cu multa apa. La aplicarea în 

aparate de înaltă presiune, se recomandă o concentraţie de 1:50.

G-Pool Anti Kalk este un lichid care previne formarea precipitatelor de calciu in piscine si bazinele de inot.

Utilizare:  Se adauga 1 litru la 25m³ de apa la fiecare 30 zile

Lichidul se pune in skimmer,clorinator sau bazin de compensare. Nu se arunca direct în piscină. Se pastreaza in ambalajul original inchis, ferit de inghet si caldura 

excesiva. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Accesul persoanelor in zona se poate face imediat fara restrictie. Eliminarea in siguranta a produsului si a ambalajului se 

face prin firme specializate. Ambalajul este de unica folosinta.Produsul se adreseaza categoriilor de utilizatori: profesionali si populatie !
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Nispip quartz, testere, arome sauna

Nisip quartz Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

239-025/040 Nisip quartz 0,4 - 0,8 mm 25,00 12,50 € 15,50 € 

239-025/100 Nisip quartz 1,0 - 2,0 mm 25,00 12,50 € 15,50 € 

239-025/200 Nisip quartz 2,00 - 3,15 mm 25,00 12,50 € 15,50 € 

239-025/315 Nisip quartz 3,15 - 5,60 mm 25,00 12,50 € 15,50 € 

Testare apa Pret Euro

Nr. Articol Produs Buc Fara TVA Cu TVA

400 1,00 13,75 € 17,05 € 

411-413 1,00 7,50 € 9,30 € 

411-500/G 250,00 23,75 € 29,45 € 

412-500/G 250,00 23,75 € 29,45 € 

413-500/PG 250,00 23,75 € 29,45 € 

Aroma sauna concentrat Pret Euro

Nr. Articol Produs Kg Litri Fara TVA Cu TVA

XXX-001/S Aroma sauna concentrat 1,00 1,00 22,50 € 27,90 € 

XXX-003/S Aroma sauna concentrat 3,00 3,00 60,00 € 74,40 € 

XXX-005/S Aroma sauna concentrat 5,00 5,00 82,50 € 102,30 € 

XXX-010/S Aroma sauna concentrat 10,00 10,00 150,00 € 186,00 € 

XXX-030/S Aroma sauna concentrat 30,00 30,00 425,00 € 527,00 € 

Roboti pentru curatire piscina

Roboti automati pentru curatire piscina Pret Euro

Nr. Articol Produs UM Fara TVA Cu TVA

50001 1 Buc 1.280,13 € 1.587,36 € 

50002 1 Buc 1.776,50 € 2.202,86 € 

50002/S 1 Buc 2.037,75 € 2.526,81 € 

50003 1 Buc 2.560,25 € 3.174,71 € 

50004 1 Buc 5.094,38 € 6.317,03 € 

50005 1 Buc 7.968,13 € 9.880,48 € 

50006 1 Buc 9.405,00 € 11.662,20 € 

50007 1 Buc 9.927,50 € 12.310,10 € 

Nisipul cuartos pentru filtrarea apei din piscine si bazinele de inot. Produsul poate fi utilizat ca material filtrant la instalatiile

de limpezire a apei sau pentru prevenirea insiparii puturilor,forate, a puturilor sapate, a drenurilor,piscinelor si izvoarelor.

Pastile tester DPD 3 Pastile pentru tester DPD 3 (Clor combinat) in pachete mari a cate 250 buc/pachet

Pastile tester DPD Phenol red Pastile pentru tester DPD Phenol Red se utilizeaza pentru determinarea pH-ului apei, in pachete mari a cate 250 buc/pachet

Sauna-Aroma concentrata se adauga in apa pentru infuziile din sauna. Se evapora complet.

Utilizare: Sauna aroma concentrata se foloseste doar diluata cu apa, a nu se pune in forma concentrata pe pietrele de sauna.Cantitatea care se adauga in apa depinde 

foarte mult de dorintele clientului si de fiecare aroma in parte.  Indicatiile noastre: intre 5-30ml Sauna aroma concentrata la un 1 litru apa. La sistemele automate de 

infuzie trebuie respectate instructiunile producatorului.  Aroma pentru sauna este un produs concentrat disponibil in 126 de variante (arome). Toate acestea se pot 

furniza la comanda iar in mod curent avem pe stoc urmatoarele arome: Plante din Alpi; Lamai-Menta; Eucalpit-Mentol; Plante medicinale Japoneze; Scortisoara-

Portocale;                                                                                                                                                              

Tester Piscina Clor / PH Trusa de analiza Clor/pH pentru apa din piscina. Se utilizeaza impruna cu pastilele pentru tester DPD 1 si DPD Phenol Red

Blister pastile reumplere tester 30 Clor DPD 1  / 30 PH Contine  cate 30 de pastile pentru tester pentru DPD 1 si DPD Phenol Red

Pastile tester DPD 1 Pastile pentru tester DPD 1 (Clor liber) in pachete mari a cate 250 buc/pachet

Neptuno Pentru piscine de pana la 80 m², are 17 m cablu, curata fundul bazinului

Bravo Pentru piscine de pana la 100 m², are 18 m cablu, curata fundul si peretii bazinului 

Super Bravo Pentru piscine de pana la 100 m², are 18 m cablu, curata fundul si peretii bazinului se poate comanda prin telecomanda

Viva Pentru piscine de pana la 200 m², are 23 m cablu, curata fundul si peretii bazinului se poate comanda prin telecomanda

Magnum Pentru piscine de pana la 300 m², are 30 m cablu, curata fundul bazinului cu panta de pana la 38 grade,  telecomanda

Ultramax - Junior Pentru piscine de pana la 500 m², are 36 m cablu, , curata fundul bazinului cu panta de pana la 38 grade, telecomanda

Ultramax 36 mtr. Pentru piscine de pana la 1000 m², are 36 m cablu, , curata fundul bazinului cu panta de pana la 38 grade, telecomanda

Ultramax 45 mtr. Pentru piscine de pana la 1000 m², are 45 m cablu, , curata fundul bazinului cu panta de pana la 38 grade, telecomanda
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