
Čistiace a ošetrujúce prípravky 
pre domáce spotrebiče

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
org. zložka Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava

tel.: +421 244 450 808
e-mail: opravy@bshg.com
prevádzková doba: Po – Pia 9:00 – 17:00 
dostupnosť linky opráv: 
 Po – Štv 8:00 – 22:00
Pia 8:00 – 17:00

Objednávky náhradných dielov
a príslušenstva:
tel.: +421 244 450 808
e-mail: dily@bshg.com
prevádzková doba: Po – Pia 9:00 – 17:00



Obj. číslo Názov Obrázok
Odporúčaná 
cena 
vr. DPH

ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY PRE DOMÁCE SPOTREBIČE 

00576693 Odvápňovacie tablety, 3 kusy 
Vhodné pre plnoautomatické kávovary, kávovary a varné 
kanvice

6,71 €

00311769 Čistiace tablety, 10 kusov
Vhodné pre automatické kávovary a varné kanvice

6,71 €

00311680 Univerzálny odvápňovač, tekutý, 500 ml 
Vhodný pre kávovary, rýchlovarné kanvice, varič vajíčok atď.

7,84 €

00311506 Odvápňovač pre práčky a umývačky riadu, prášok, 250 g 5,92 €

00311580 Čistiaci prípravok pre umývačky riadu. Účinne odstraňuje 
mastnotu, škrob a zvyšky bielkovín. Prášok, 200 g

5,92 €

00311565 Čistiaci prípravok vhodný pre umývačky riadu, 250 ml. 
Odstraňuje tuk a vodný kameň.

6,71 €

00311775 Čistiaca súprava určená na čistenie a následné ošetrenie 
antikorových a hliníkových povrchov. Súprava obsahuje 
čistiaci prášok 100 g a 5 kusov ošetrujúcich utierok.

15,72 €

00311774 Čistiaci prášok na čistenie antikorových povrchov, 100 g 8,96 €

00311134 Konzervačné utierky na antikorové a hliníkové povrchy, 
5 kusov

6,71 €

00311567 Ošetrujúci olej na antikorové a hliníkové plochy, 100 ml 8,96 €

00311781 Intenzívny odstraňovač mastnoty. Vhodný na čistenie 
odsávačov pár, rúr a plynových horákov, kuchynského 
nábytku atď., 500 ml

11,22 €

00311502 Čistiaci súprava na sklokeramické dosky. Obsahuje čistiaci 
prostriedok 250 ml, kovovú škrabku a čistiacu utierku.

12,35 €

00311499 Čistiaci prostriedok na sklokeramické dosky, aj na antikorové 
plynové varné dosky, 250 ml

8,96 €

00667027 Ošetrujúca a čistiaca súprava pre parné rúry. Obsahuje 
čistiaci prípravok 500 ml, špongiu a utierku.

34,90 €

00576337 Tukový papierový fi lter a odmasťovací sprej 21,36 €

00466148 Čistiace utierky, súprava 2 ks 13,48 €



Obj. číslo Názov Obrázok
Odporúčaná 
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00460770 Utierka 3,66 €

00311600 Odvápňovač, 4 ks 19,10 €

00311581 Čistiaci prášok pre práčky a umývačky, 4 ks 19,10 €

00576338 Súprava príslušenstva 16,85 €

00311566 Čistiaci prípravok pre umývačky, 4 ks 21,36 €

00311610 Čistiaci prípravok pre práčky 7,84 €

00311611 Čistiaci prípravok pre práčky, 4 ks 22,49 €

00311805 Čistiaca súprava na tepelné čerpadlá sušičiek, 4 ks 19,22 €

00311715 Odvápňovací prostriedok pre parné stanice, 4 ks 12,35 €

00311556 Tablety na odstránenie vodného kameňa pre kávovary 
a kanvice, 6 ks

4 €

00311557 Tablety na odstránenie vodného kameňa pre kávovary 
a kanvice, 12 ks

6,71 €

00311813 Čistiace tablety a odvápňovací roztok na kávovary 13,48 €



Obj. číslo Názov Obrázok
Odporúčaná 
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00311561 Čistiace tablety (2 balenia po 10 ks) 11,22 €

00576694 Odvápňovacie tablety (3 ks) 6,71 €

00750558 Externý vodný fi lter 42,79 €

00740572 Vodný fi lter 31,51 €

00640565 Vnútorný vodný fi lter 42,79 €

00576336 Vnútorný vodný fi lter, 3 ks 109,31 €

00575491 Filter Brita Intenza pre kávovary 7,84 €

00576335 Filter Brita Intenza pre kávovary, 4 ks 28,14€

00461732 Vodný fi lter pre kávovary 11,22 €

GAGGENAU

00667025 Čistiaca pena pre parné rúry Gaggenau s trvalým pripojením 
na vodu

31,51 €

00311768 Odvápňovacia súprava Gaggenau 4 ks 95,78 €

00311703 Čistiaca súprava Gaggenau 4 ks 72,77 €

TASSIMO

00311530 Tassimo odvápňovacie tablety (4 ks v balení) 6,71 €

00311840 Tassimo odvápňovacie tablety (6 balení po 4 ks) 32,64 €

00311599 Tassimo odvápňovacie tablety (16 balení po 4 ks) 84,50 €

00463675 Brita fi lter pre Tassimo 2 ks  16,85 €

00469949 Brita fi lter pre Tassimo 3 ks 24,76 €

00467310 Brita fi lter pre Tassimo 6 ks 45,04 €


