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Prehľad použitia čistiacich prostriedkov 
a prostriedkov na ošetrovanie podláh MEISTER 

Čistenie po pokládke /Bežné čistenie Ošetrenie na oživenie vzhľadu Špeciálne čistenie

MEISTER-parkety a drevené podlahy Lindura
Dr.Schutz-Premium mydlo na drevo ( obj.č. 
9061 87 071 A22) alebo Dr.Schutz-Premium 
mydlo na drevo, biele ( obj.č. 9061 87 072 

A22)

Dr.Schutz-Intenzívny čistiaci prostriedok 
pre tvrdé podlahy  

Riedenie: 1:200 Riedenie: 1:1 až 1:3
Obj.č. 9061 87 040 A22

V silne namáhaných priestoroch: prvé 
ošetrenie: Dr.Schutz- Premium-ošetrovací 
olej, neriedený (9061 87 080 A22) alebo 

Dr.Schutz- Premium-ošetrovací olej, biely , 
neriedený (9061 87 081 A22)

V silne namáhaných priestoroch: prvé ošetrenie: 
Dr.Schutz- Premium-ošetrovací olej, neriedený 
(9061 87 080 A22) alebo Dr.Schutz- Premium-
ošetrovací olej, biely , neriedený (9061 87 081 

A22)
Dr.Schutz-Prostriedok na čistenie parkiet a 

korku
Dr.Schutz-Prostriedok na parkety a korok, 

matný
Dr.Schutz-Intenzívny čistiaci prostriedok 

pre tvrdé podlahy  
Riedenie: 1:200 Riedenie: neriedené Riedenie: neriedené

Obj.č. 9061 87 012 A22 Obj.č. 9061 87 031 A22 Obj.č. 9061 87 040 A22
Palubovkocvé podlahy Alpine flames

Hain špeciálne mydlo, bezfarebné Hain ošetrovací balzam, bezfarebný Dr.Schutz-Intenzívny čistiaci prostriedok 
pre tvrdé podlahy  

Riedenie: 1:200 Riedenie: neriedené Riedenie: 1:1 až 1:3
Obj.č. 9061 87 800 Obj.č. 9061 87 820 Obj.č. 9061 87 040 A22

Designové podlahy MEISTER 
1. Čistenie po pokládke: Dr.Schutz-PU 

čistiaci prostriedok 
Dr.Schutz-Prostriedok na kompletné 

ošetrenie, matný
Dr.Schutz-Intenzívny čistiaci prostriedok 

pre tvrdé podlahy  
Riedenie: 1:10 Riedenie: neriedené Riedenie: neriedené

Obj.č. 9061 87 150 A22 Obj.č. 9061 87 090 A22 Obj.č. 9061 87 040 A22
2. Bežné čistenie: Dr.Schutz-PU čistiaci 

prostriedok
Riedenie: 1:200

Obj.č. 9061 87 150 A22
Laminátové podlahy MEISTER 

Dr.Schutz-Čistiaci prostriedok na 
laminátové podlahy

Dr.Schutz-Elatex-univerzálny odstraňovač 
škvŕn

Riedenie: 1:200 Riedenie: neriedené
Obj.č. 9061 87 001 A22 Obj.č. 9061 87 110 A22

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme zodpovednosť za prípadné chyby.
Ceny sú platné len so všeobecnými obchodnými podmienkami firmy:
 BOR s.r.o., 02/4564 23 04, 02/4564 23 07, 0903 447 228,  parkety@bor.sk

Bratislava, 04.04.2022 www.parketland.sk
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Prostriedky na čistenie a ošetrovanie merná €/mernú jednotku

č. Popis jednotka bez DPH s DPH

Dr.Schutz-Premium ošetrovací olej  

90
61

87
08

0A
22

olej na báze modifikovaných alkydových živíc a prírodných olejov a 
voskov.Vhodný na prvé čistenie a oživenie všetkých parkiet MEISTER a 

drevenej podlahy Lindura s  povrchom olejovaným prírodným olejom 
Weartec® Nature . Obnoví opotrebované, vysoko zaťažené alebo intenzívne 
čistené olejované povrchy. Zvýrazňuje drevený vzhľad. Vynikajúco penetruje, 

hodvábne matný vzhľad, obsah:1000 ml, pre 80-100m2.

ks 40,49 48,59

Dr.Schutz-Premium ošetrovací olej, 
biely

90
61

87
08

1A
22

olej s bielym pigmentom na báze modifikovaných alkydových živíc a 
prírodných olejov a voskov.Vhodný na prvé čistenie a oživenie všetkých 

parkiet MEISTER a drevenej podlahy Lindura s  povrchom olejovaným bielym 
prírodným olejom Weartec® Nature . Obnoví opotrebované, vysoko zaťažené 

alebo intenzívne čistené olejované povrchy. Zvýrazňuje drevený vzhľad. 
Vynikajúco penetruje, hodvábne matný vzhľad, obsah:1000 ml, pre 50-

100m2.

ks 49,19 59,02

Dr.Schutz-Premium mydlo na drevo 

90
61

87
07

1A
22

šetrný čistiaci a ošetrovací prostriedok na báze prírodných mydiel. Vhodný na 
pravidelné čistenie všetkých parkiet MEISTER a drevených podláh Lindura s 
povrchom olejovaným prírodným olejom Weartec ®  Nature . Čistí a ošetruje 

zároveň. Pri preolejovaní nespôsobí lúhovanie ani tvorbu šedého zákalu 
povrchu, obsah:750 ml 

ks 13,14 15,77

Dr.Schutz-Premium mydlo na drevo, 
biele

90
61

87
07

2A
22

šetrný čistiaci a ošetrovací prostriedok na báze prírodných mydiel s biely 
pigmentom. Vhodný na pravidelné čistenie všetkých parkiet MEISTER a 

drevených podláh Lindura s povrchom olejovaným bielym prírodným olejom 
Weartec ®  Nature . Čistí a ošetruje zároveň. Pri preolejovaní nespôsobí 

lúhovanie ani tvorbu šedého zákalu povrchu, obsah:750 ml 

ks 17,10 20,52

Dr.Schutz-Prostriedok na čistenie 
parkiet a korku

90
61

87
01

2A
2

vhodné na pravidelné čistenie všetkých parkiet MEISTER a drevenej podlahy 
Lindura s lakovaným alebo matne lakovaným povrchom popr. lakovaným s 

vysokým leskom: Duratec Plus/Duratec , obsah:750 ml 
ks 7,64 9,16

Dr.Schutz-Prostriedok na parkety a 
korok, matný

90
61

87
03

1A
22 vhodné pre všetky parkety MEISTER a drevené podlahhy Lindura s 

lakovaným alebo matne lakovaným povrchom Duratec Plus/Duratec . 
Ošetruje a chráni parkety hodvábne matným ošetrovacím filmom, obsah:750 

ml , spotreba Dr.Schutza 20-25ml/m2

ks 10,58 12,70

Dr.Schutz-Intenzívny čistiaci 
prostriedok pre tvrdé podlahy

90
61

87
04

0A
22

špeciálny čistič pre všetky  parkety MEISTER, drevené podlahy Lindura a  
designové podlahy MEISTER. Šetrne odstraňuje staré zostatky 

ošetrovacieho filmu z lakovaných a elastických povrchov. Vhodný aj na 
intenzívne čistenie povrchov olejovaných prírodným olejom, ako aj Nadura 

podlahy MEISTER, obsah: 750 ml

ks 9,86 11,83

Dr.Schutz-PU čistiaci prostriedok

90
61

87
15

0A
2

vhodný na čistenie po pokládke a na pravidelné čistenie všetkých 
designových podláh MEISTER, obsah: 750 ml ks 7,64 9,16

Dr.Schutz-Prostriedok na kompletné 
ošetrenie, matný

90
61

87
09

0A
2

vhodné naošetrovanie všetkých designových podláh MEISTER. Chráni 
podlahu matným ošetrovacím filmom, obsah: 750 ml ks 10,58 12,70

Dr.Schutz-Čistiaci prostriedok na 
laminátové podlahy

90
61

87
00

1A
2

vhodný na pravidelné čistenie všetkých laminátových a nadurových podláh 
MEISTER. Odstraňuje špinu, mastnotu a šmuhy od podpätkov. Čistí 

dôkladne a šetrne, obsah: 750 ml
ks 8,99 10,79

Dr.Schutz-Elatex-univerzálny 
odstraňovač škvŕn

90
61

87
11

0A
2

odstraňuje šmuhy od podpätkov a ťažko odstrániteľné znečistenia , obsah: 
200 ml ks 10,25 12,30

Špeciálne mydlo na parkety

90
61

87
80

0

vhodné na pravidelné čistenie a ošetrovanie  palubovkových podláh HAIN 
Alpine flames s povrchom olejovaným prírodným olejom. obsah:1000 ml ks 35,82 42,99

Ošetrovací balzam na parkety

90
61

87
82

0 optimálny ošetrovací prostriedok  na oživenie vzhľadu palubovkových podláh 
HAIN Alpine flames s povrchom olejovaným prírodným olejom. obsah:1000 

ml (pre cca 150 m2)
ks 48,27 57,92

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a nepreberáme zodpovednosť za prípadné chyby.
Ceny sú platné len so všeobecnými obchodnými podmienkami firmy:

 BOR s.r.o., 02/4564 23 04, 02/4564 23 07, 0903 447 228,  parkety@bor.sk

Bratislava, 04.04.2022 www.parketland.sk

http://www.parketland.sk/
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