
Био перилни, 
почистващи  
препарати и сапуни,
които опазват 
носителя на  
живота - водата 



S o n e t t  И З М И В А Н Е  Н А  С Ъ Д О В Е 

Препарат за измиване на 
съдове «Лимонова трева»
Изключително икономичен 
концентрат за ръчно измиване  
на съдове, който се понася  
много добре и от хора с 
чувствителна кожа. 

 Състав: повърхностноактивни 
захариди, алкохол сулфат  
от кокосово масло, цитрат, сол, 
естествено етерично масло от 
лимонова трева*, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: 120 ml (тестер),  
300 ml дозатор,1 l пълнител,  
5 l, 10 l, 25 l

Препарат за измиване на 
съдове «Невен»
Подхранваща спагирична есенция 
от невен и чисто растителни 
тензиди. Изключително икономичен 
концентрат, който щади кожата. 

 Състав: повърхностноактивни 
захариди, алкохол сулфат  
от кокосово масло, цитрат, сол, 
естествено етерично масло от 
лимонова трева*, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: 120 ml (тестер),  
300 ml дозатор,1 l пълнител,  
5 l, 10 l, 25 l

Таблетки за миялна машина
Основните действащи съставки на 
таблетки Sonett са сода, силикати и 
сулфатирано рициново масло. Те 
размекват остатъците от храна, 
емулгират и разграждат мазнините. 
Избелващият кислород (натриев 
перкарбонат) отстранява от чашите 
следите от чай и кафе. Цитратът и 
полиаспарагиновата киселина 
(белтък, който се съдържа в 
черупките на мидите и охлювите, но 
е синтезиран по петрохимичен път) 
улавят варовиковите остатъци във 
водата за изплакване. Както при 
всички продукти на Sonett 
съставките са напълно биологично 
разградими. 

Еко гъба за измиване на 
съдове 
Гъба за измиване на съдове, с 
високо съдържание на 
регенеративни, био разградими 
влакна от памук и сизал, с дълга 
трайност.
Не наранява деликатните съдове от 
стъкло, порцелан и благородна 
стомана, както и съдовете с 
покритие лотус-ефект. 

 Състав: гъба: 100 % целулоза; 
абразив: 60 % сизал и 40 % 
рециклируем Pet (полиетилен 
терефталат); лепило: полиуретан 

 Опаковка от 2 броя



S o n e t t  И З М И В А Н Е  Н А  С Ъ Д О В Е 

Препарат за изплакване  
и блясък
Сулфатираното рициново масло, 
алкохолът и повърхностноактивните 
захариди допринасят за намаляване 
на напрежението на водната 
повърхност, като така позволяват 
на последната вода да премине  
по-лесно по съдовете. 

 Състав: сулфатирано рициново 
масло, растителен алкохол (етанол), 
повърхностноактивни захариди , 
балсамови добавки, завихрена вода
(*от контролирани биологични и 
насаждения)

 Разфасовки: 0,5 l, 10 l

Регенерираща сол
За регенериране на вградения 
йонообменител на миялната 
машина. 

 Състав: чиста едрозърнеста сол, 
без допълнителни средства за 
разпръскване и оцветители. 

 Пакет от 2 kg.

Забележка: Устройството за  
омекотяване на водата 
(йонообменител) на миялната 
машина трябва да се настрои една 
степен по-високо от действителната 
степен на твърдост на водата. 
Отделенията за сол и течност  
трябва периодично да се пълнят.  
(вж. Информационна брошура 
измиващи препарати за миялна 
машина: www.sonett.eu)

 Състав: цитрат, сода, силикати, 
натриев перкарбонат, 
полиаспарагинова киселина, 
сулфатирано рициново масло.

 Опаковка от 25 таблетки по 20 g

Препарат за миялна машина
Не съдържа ензими, 
повърхностноактивни и агресивни 
избелващи вещества. Въпреки това 
препаратът отстранява и силно 
замърсяване. Забележка: 
Устройството за омекотяване на 
водата на миялната машина  
трябва да се настрои една степен 
по-високо от действителната 
степен на твърдост на водата.  
(виж Информационна брошура 
измиващи препарати за миялна 
машина: www.sonett.eu)

 Състав: силикати, цитрат, сода. 
 Разфасовки: 1 kg, 3 kg и 10 kg



S o n e t t  П Е Р И Л Н И  П Р Е П А Р А Т И

Пране по модулна система
3 компонента: Перилен препарат на прах или течен, омекотител  
на водата и избелващ препарат. Sonett разделя компонентите, които 
в конвенционалните перилни препарати са смесени, като с това дава 
възможност да дозираме природосъобразно препаратите в зависимост 
от характеристиките на прането и водата и да постигнем оптимални 
резултати.

40° 60° 95° C (100 – 200° F)
Прах за пране концентрат, 
модулна система
Подходящ за изпиране на всички 
видове памучни, ленени, конопени и 
смесени тъкани. Основната съставна 
част на прах за пране Sonett е чист 
растителен сапун. Сапунът е 
природосъобразно средство за 
пране, което за разлика от 
останалите повърхностноактивни 
вещества притежава свойството 
непосредствено след употреба и в 
следствие с взаимодействието с 
варовика във водата да се 
самоотделя и така лесно и напълно 
да се разгражда. 

 Състав: сапун от растителни 
масла*, сода, силикати, алкохол 
сулфат от кокосово масло, глинени 
минерали, балсамови добавки*
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки:1,2 kg, 2,4 kg, 10 kg

30° 60° 95° C (85 – 200° F)
Течен перилен препарат 
«Лавандула», модулна система
Подходящ за изпиране на всички  
видове памучни, ленени, конопени  
и смесени тъкани. Много подходящ 
за изпиране при ниски температури 
(30– 40 °C) и тъмно пране.  
Наред със сапуна, съставките 
повърхностноактивни захариди и 
алкохол сулфат от кокосово масло 
са перилни вещества, които лесно 
се разграждат и не дразнят кожата. 
Техните свойства не се влияят толкова 
от твърдостта на водата и затова 
течният перилен препарат се 
препоръчва при пране с твърда вода. 

 Състав: сапун от рапично масло*, 
повърхностноактивни захариди, 
алкохол сулфат от кокосово масло, 
растителен алкохол (етанол), 
сулфатирано рициново масло, 
естествено етерично лавандулово 
масло*, цитрат, балсамови 
добавки*, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

Available: 120 ml (sample bottle),  
2 l, 5 l, 10 l, 25 l



30° 40° 60° C (85 – 140° F)
Течен перилен препарат  
за цветно пране  
«Мента и лимонова трева»
Препаратът за цветно пране е 
подходящ за изпиране на всички 
видове памучни, ленени, конопени, 
микрофибърни и смесени тъкани. 
Биологичните сапуни от растителни 
масла и повърхностноактивните 
захариди изпират щадящо 
цветното пране. Изпира прането 
независимо от твърдостта на водата 
и не е необходимо добавянето на 
омекотител. Съдържа сапуни от 
растителни масла и етерични масла 
от контролирани биологични 
насаждения и диви растения.

 Състав: сапун от рапично 
масло*, повърхностноактивни 
захариди, цитрати, алкохол сулфат 
от кокосово масло, растителен 
алкохол (етанол), сулфатирано 
рициново масло, етерични масла 
от лимонова трева*, рододендрон*, 
зелена мента* лавандула*, 
(съдържат цитрал*, лимони*, 
гераниол*), балсамови добавки*, 
завихрена вода на 100%
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки: 120 ml (тестер),  
1,5 l, 5 l, 10 l, 25 l

S o n e t t  П Е Р И Л Н И  П Р Е П А Р А Т И

Препарат за избелване  
и премахване на петна,
модулна система
Не съдържа избелващи вещества 
от петрохимията и затова действа 
при изпиране с температура над 
50 °C. Препоръчва се редовно 
използване на препарата при бяло 
пране. Много подходящ за 
отстраняване на петна от устойчиво 
боядисано цветно пране. По време 
на изпирането натриевият 
перкарбонат се разпада на избелващи 
кислород, вода и сода. Така 
процесът на избелване е в същото 
време и процес на разграждане. 

 Състав: натриев перкарбонат, 
сода 

 Разфасовки: 450 g, 900 g, 5 kg

Омекотител на водата, 
модулна система
В зависимост от твърдостта на 
водата към основния перилен 
препарат се добавя необходимото 
количество омекотител. По този 
начин перилният препарат се 
оползотворява максимално, щадят 
се източниците на суровина и 
водата.

 Състав: зеолит, цитрат, сода.
 Разфасовки: 500 g, 1 kg, 5 kg



S o n e t t  П Е Р И Л Н И  П Р Е П А Р А Т И

Течност за изплакване  
на пране
Подобно на «капките оцет в 
последната вода за плакнене» 
течността за изплакване на пране 
Sonett помага да се изплакнат 
по-добре остатъците от препарата, 
да се неутрализира и омекоти 
тъканта и да се освежат цветовете. 
Лимонената киселина, която се 
съдържа в течността неутрализира 
перилния препарат и намалява 
възможността от алергични 
реакции. 

 Състав: чиста лимонена киселина, 
растителен алкохол (етанол), 
завихрена вода.

 Разфасовки: 1 l, 10 l, 25 l

Маслинов препарат за вълна 
и коприна
За машинно и ръчно пране до  
40 °C. Ценното маслиново масло  
е най-добрата основа за мекия  
и подхранващ сапун. Този сапун 
изпира и съхранява чудесно фините 
вълнени и копринени дрехи. 

 Състав: сапун от маслиново* и 
рапично масло*, повърхностноактивни 
захариди, растителен алкохол 
(етанол), цитрат, естествено етерично 
лавандулово масло*, балсамови 
добавки*, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки: 120 ml (тестер),  
1 l, 10 l, 25 l

Подхранващ препарат за вълна
Подхранва захабените вълнени 
дрехи; особено подходящ за бебешки 
вълнени пелени и гащички. 
Редовното използване на подхранващ 
препарат за вълна Sonett възвръща 
ланолина във вълнените дрехи. 

 Състав: ланолин, сапун от маслиново 
масло*, повърхностноактивни 
захариди, цетил алкохол, растителни 
сгъстители, цитрат, естествено 
етерично лавандулово масло*, 
балсамови добавки*, вода.
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовка от 300 ml

Спрей за петна
Екстрактът от био сапунено дърво 
(Quillaja saponaria) е щадящо и в 
същевременно ефективно средство за 
премахване на петна. Подходящ и за 
деликатни тъкани, вълна и копирна, 
тапицерии и килими.Премахва петна 
от мазнина, плодове, трева, мастило, 
кръв и т.н. Препаратът не оставя ореол. 
Проверете превдварително на устойчи-
востта на боята на вътрешно място.

 Състав: повърхностноактивни 
захариди, растителен алкохол (етанол), 
растителен глицерин, екстракт от 
сапунено дърво (Quillaja saponaria)*, 
цитрат, естествено етерично масло 
от салвия *, естествено етерично 
масло от лавандула*, балсамови 
добавки *, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)
Разфасовка:100 ml



Спрей за колосване и гладене
Колосва, изглажда и съхранява 
всички видове памучни, ленени, 
конопени и смесени тъкани. 
Улеснява гладенето на сухо и 
измачкано пране. Дрехите се 
запазват по-дълго време гладки,  
с добра форма и се замърсяват 
по-трудно. 

 Състав: царевично нишесте*, 
сулфатирано рициново масло  
и сапун от маслиново масло*  
за олекотяване на гладенето, 
растителен алкохол (етанол), 
цитрат, етерични масла (герания*  
и лавандула*), завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: пулверизатор 0,5 l, 
пълнител 1 l 

Сапун за петна, течен
Течен сапун за отстраняване на 
петна. Изпитано средство за петна 
от мазнина, плодове, трева, 
мастило, кръв и т.н. Препоръчва се 
предварителна проверка на 
устойчивостта на боята на дрехата 
на вътрешно място.

 Състав: сапун от маслиново 
масло* и сапун от рапично масло*, 
повърхностноактивни захариди, 
говежда жлъчка, масло от 
портокалови кори, етерично масло 
(Petit Grain), цитрат, балсамови 
добавки *, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки:120 ml, 300 ml, 1 l

Сапун за петна
Изпитано средство за отстраняване 
на петна от мазнина, плодове, 
трева, мастило, кръв и т.н. 
Препоръчва се предварителна 
проверка на устойчивостта на 
боята на дрехата на вътрешно 
място.

 Състав: сапун от палмово*  
и кокосово масло*, говежда 
жлъчка, хлорофил, готварска  
сол, натриев тиосулфат.
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовка: 100 g 

S o n e t t  П Е Р И Л Н И  П Р Е П А Р А Т И



Подходящо за бебета,  
деца и хора с алергии: 
•  повърхностноактивни вещества, 

изцяло на растителна основа
• без петрохимични съставки 
•  без ароматизатори, оцветители и 

комплексообразуватели 
• без консерванти 
• без ензими
• без генна техника
• напълно биологично разградими
• пълно описание на съставките 

Течен сапун за ръце и тяло 
«Hеутрален»

 Състав: сапун от маслиново 
масло*, сапун от коксово масло*, 
повърхностноактивни захариди, 
растителен алкохол (етанол), 
глицерин*, цитрат, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: 300 ml дозатор, 
1 l пълнител

S o n e t t  Н Е У Т Р А Л Н А  С Е Р И Я

Препарат за измиване  
на съдове/ универсален  
почистващ препарат,  
неутрален «Hеутрален»

 Състав: повърхностноактивни 
захариди, алкохол сулфат от 
кокосово масло, нишесте, захар, 
растителен алкохол (етанол), 
завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

  Разфасовка: 0,5 l, 10 l

Маслинов препарат за вълна 
и коприна, неутрален

 IСъстав: сапун от маслиново* и 
рапично масло*, 
повърхностноактивни захариди от 
растително нишесте, захар и 
кокосово масло, растителен 
алкохол (етанол), цитрат, 
завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовка от 1 l



S o n e t t  Н Е У Т Р А Л Н А  С Е Р И Я

Течен перилен препарат, 
неутрален

 Състав: сапун от рапично 
масло*, повърхностноактивни 
захариди, алкохол сулфат от 
кокосово масло, нишесте, и захар, 
растителен алкохол (етанол), 
сулфатирано рициново масло, 
цитрат, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: 120 ml (тестер),  
2 l, 10 l, 25 l

НОВО: Перилен препарат 
за цветно пране от био 
сапунено дърво, неутрален
Изпира изключително ефикасно и 
щади цветовете от температура на 
водата 20 °C. За цветно пране, 
фини тъкани от памук, лен, 
коприна и смесени тъкани. Високо 
концентриран и икономичен 
препарат.

 Състав: Цеолит, сапун от расти-
телни масла*, цитрат, повърхност-
ноактивни захариди, сода, силика-
ти, натриев бикарбонат, био 
сапунено дърво (Quillaja 
saponaria)*,
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовка: 2 x 60 ml (тестер), 
1,2 kg



Предимствата на последователно 
екологичното пране и почистване:

•  Опазва природата и водата.  
Конвенционалните перилни и почистващи 
препарати съдържат петролни съставки, които 
много трудно или въобще не се разграждат в 
природата и се отлагат в подпочвените води.

•  Предотвратява появата на алергии. 
Съставките, които са чужди на човешката 
природа дразнят кожата и предизвикват 
алергични реакции.

•  Противопоставя се на скритото  
разпространение на генно модифицира-
ните продукти.  
Почти всички ензими, които вече години наред 
се влагат в перилните препарати, произлизат 
от генно модифицирани микроорганизми.

 
•  Подпомага селското стопанство без моно-

култури, пестициди и изкуствени торове. 
В продуктите на Sonett се влагат масла добити 
изключително и само от био насаждения, както 
и естествени етерични масла от био и диви 
растения.

 
•  Опазва водата, носител на живота.  

Sonett подпомага регенерирането на отпадните 
води като влага в продуктите ритмизирани 
добавки и завихрена вода. 



Sonett е един от пионерите в 

производството на екологични 

перилни и почистващи препарати. 

Днес продуктите на Sonett се предлагат 

в почти всички европейски страни. 

Ние сме отговорни към водата и 

подпомагаме естественото й връщане 

към природния кръговрат след като 

е преминала през процеса на пране 

и почистване. Към водата в нашите 

продукти ние прибавяме балсамови 

добавки, ритмизирани в олоид, а 

водата, която се използва в продуктите 

преминава свободно по веригата на 

дванайсет яйцевидни стъклени съда и 

се зарежда с енергия. Всички суровини, 

които се използват в продуктите са 

биоразградими, несъдържат ензими, 

тензиди на петролна основа, алергени, 

синтетични ароматизатори, оцветители, 

консерванти, оптични избелители,  

генно-инженерни техники и 

нанотехнологии. Всички масла и 

етерични масла се добиват от 100 % 

контролирани биодинамични и 

биологични насаждения.  

Повече информация на:  

www.sonett.eu



S o n e t t  Г Р И Ж А  З А  Т Я Л О Т О

Течен сапун «Свежест»
В сапуна е съчетан букет от аромата 
на седем билки, свързани със седем 
планети. Подходящ за измиване на 
ръце, лице и цялото тяло. 

 Състав: сапун от маслиново 
масло*, сапун от кокосово масло*, 
повърхностноактивни захариди, 
растителен алкохол (етанол), 
глицерин*, цитрат, етерични масла 
от лавандула*, мента*, чубрица*, 
салвия скларея *, рододендрон*, 
кориандър*, черен пипер*, 
балсамови добавки *, завихрена 
вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки: 300 ml дозатор,  
1 l пълнител

Течен сапун «Цитрус»
Мек, подхранващ, ухаещ на свежест 
течен сапун за измиване на ръце, 
лице и цялото тяло. 

 Състав: сапун от маслиново 
масло*, сапун от кокосово масло*, 
повърхностноактивни захариди, 
растителен алкохол (етанол), 
растителен глицерин*, цитрат, 
етерична лимонова трева*, 
балсамови добавки *, завихрена 
вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки: 300 ml дозатор,  
1 l пълнител, 10 l

Течен сапун «Лавандула»
Мек, подхранващ течен сапун за 
измиване на ръце, лице и цялото 
тяло, с успокояващото, свежо 
ухание на чиста лавандула. 

 Състав: сапун от маслиново 
масло*, сапун от кокосово масло*, 
повърхностноактивни захариди, 
растителен алкохол (етанол), 
глицерин*, цитрат, етерично 
лавандулово масло*, балсамови 
добавки *, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки: 300 ml дозатор,  
1 l пълнител, 10 l



S o n e t t  Г Р И Ж А  З А  Т Я Л О Т О

Течен сапун «Розмарин»
Розмаринът е подсилващо лечебно 
растение, което затопля вътрешните 
органи и подсилва концентрацията. 
Подхранващ и активиращ сапун за 
измиване на ръце, лице и цялото 
тяло, който ни кара да се чувстваме 
бодри. 

 Състав: сапун от маслиново 
масло*, сапун от кокосово масло*, 
повърхностноактивни захариди, 
растителен алкохол (етанол), 
растителен глицерин*, цитрат, 
етерични масла от розмарин*, 
салвия скларея*, лавандула* и 
тамян*, балсамови добавки*, 
завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки: 120 ml тестер,  
300 ml дозатор, 1 l пълнител, 10 l

Течен сапун «Роза»
Мек, подхранващ течен сапун с 
топло ухание на роза за измиване 
на ръце, лице и цялото тяло. 

 Състав: сапун от маслиново 
масло*, сапун от кокосово масло*, 
повърхностноактивни захариди, 
растителен алкохол (етанол), 
глицерин*, цитрат, хидролат от 
цвят на дамаскинска роза*, 
етерично масло от палмароза*, 
герания*, лавандула*, лимонова 
трева*, балсамови добавки *, 
завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения и диви растения)

 Разфасовки: 300 ml дозатор,  
1 l пълнител, 10 l

Тоалетен сапун
Мек, достъпен сапун за ръце от био 
растителни масла, без оцветители и 
ароматизатори, без пълнители, без 
комплексообразуватели и без 
оптически избелващи вещества. 
Сапунът е добре отлежал и затова 
е дълготраен. 

 Състав: сапун от палмово 
масло*, сапун от кокосова 
мазнина*, вода, глицерин*, 
натриев хлорид, натриев тиосулфат
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовка от 100 g
 



S o n e t t  Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я

Дезинфекциращ препарат
Изцяло растително средство за 
дезинфекция на всякакъв вид 
алкохолоустойчиви повърхности и 
уреди. С помощта на комбинацията 
от алкохол и етерични масла се 
унищожават гъбички, бактерии 
(салмонели и колибакерии), както и 
всички вируси (HBV, HCV, HIV, 
Herpes Simplex и човешките и 
животински вируси, в това число 
H1n1 и H5n1). (При специално 
запитване се предоставя по-
подробна информация) Да се 
спазват указанията за безопасно 
ползване. 

 Състав: растителен алкохол 
(етанол), етерични масла от салвия 
и лавандула* (съдържа 
линалоол*), завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: пулверизатори от 
100 ml и 0,5 l, пълнител 1 l , 10 l

Дезинфектант за ръце
Готов за употреба алкохолен 
разтвор на растителна основа за 
хигиенична дезинфекция на ръце. 
Действа срещу бактерии, гъбички  
и вируси, включително грипни и 
норовируси. 

 Състав: растителен алкохол* 
(етанол*), растителен глицерин*, 
етерично масло от бергамот* 
(съдържа лимони*), калиева сол на 
лимонената киселина, вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)
Да се спазват указанията за 
безопасно ползване.

 Разфасовки: 300 ml дозатор,  
1 l пълнител



S o n e t t  П О Ч И С Т В А Щ И  П Р Е П А Р А Т И

Крем за почистване
За онези, които предпочитат течния 
препарат за почистване пред 
прахообразния. Особено подходящ 
за почистване на арматури, 
умивалници, керамични котлони и 
повърхности от благородна 
стомана. Съдържащите се в крема 
масла от лавандула и лимонова 
трева имат антибактериално 
действие.

 Съдържание: фино брашно от 
варовик, повърхностноактивни 
захариди, алкохол сулфат от 
кокосово масло, естествени 
етерични масла от лавандула* 
и лимонова трева*, вода. 
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовка: 0,5 l

Прах за почистване
Ефективен, изключително 
икономичен концентрат за 
почистване на тоалетни, вани, 
умивалници, печки, загорели 
тенджери и т.н. Почиства без да 
наранява повърхностите и премахва 
дори варовикови отлагания. 

 Съдържание: брашно от пемза, 
глинозем, фина сода, растителен 
сапун*, естествено етерично масло 
от салвия*, етерично каептуново 
масло*.
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: 450 g, 1 kg

Универсален почистващ 
препарат
Щадящ и много икономичен 
препарат за почистване на подови 
настилки, кухни, бани, работилници 
и коли. Препаратът е щадящ към 
кожата.

 Състав: повърхностноактивни 
захариди, алкохол сулфат от 
кокосово масло, цитрат, сол, масло 
от портокалови кори, естетествено 
етерично масло от лимонова 
трева*, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: 0,5 l, 1 l, 10 l, 25 l

Препарат за почистване на 
подови настилки и паркет
Съдържа естествен восък, който 
предпазва полираните, намаслени и 
лакирани подови повърхности,  
като образува върху тях естествен 
восъчен слой. Подходящ за теракот, 
камък, дърво, корк, паркет, 
ламинат, линолеум и изкуствени 
настилки; подхранва без да се 
напластява. 

 Състав: повърхностноактивни 
захариди, поташ (калиев карбонат), 
восък от шеллак, бразилски восък, 
японски восък, сапун от царевично 
масло, растителен алкохол (етанол), 
растителен глицерин, вода.

 Разфасовка 0,5 l дозатор



S o n e t t  П О Ч И С Т В А Щ И  П Р Е П А Р А Т И

Препарат за почистване  
на баня
Почиства бързо и ефикасно 
варовик, мазнина, замърсяване  
по арматури, плочки, фаянс и 
благородна стомана на 
труднодостъпни места в банята и 
кухнята. След напръскване се оставя 
да подейства, след което се 
изплаква.

 Състав: растителен алкохол 
(етанол), лимонена киселина, 
повърхностноактивни захариди, 
завихрена вода

 Разфасовки: пулверизатор 0,5 l, 
пълнител 1 l , 10 l

Препарат за силно замърсени 
повърхности и обезмаслител 
«Портокал»
Силно концентриран, чисто растите-
лен препарат и обезмаслител с био 
портокалово масло. Подходящ за 
всякакви водоустойчиви повърхно-
сти в кухнята, банята, тоалетната и 
работилницата. Служи като обез-
маслител, както и за интензивно 
почистване на аспиратори, фурни, 
печки, за отстраняване на масло от 
метални повърхности в работилни-
ци. Използва се за почистване на 
подове и прозорци. 

 Състав: нейонни 
повърхностноактивни захариди, 
анийонни повърхностноактивни 
захариди (алкохол сулфат от 
кокосово масло ), масло от 
портокалови кори (съдържа 
лимони), цитрат, етерични масла 
от сладък портокал*(съдържа 
лимони*), бергамот* (съдържа 
лимони*, линалоол*), каепут*( 
съдържа лимони *), цитронела* 
(съдържа цитронелол*, гераниол*), 
завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: 120 ml (тестер), 
0,5 l, 5 l, 10 l l 



S o n e t t  П О Ч И С Т В А Щ И  П Р Е П А Р А Т И

Препарат за почистване на 
стъкла и гладки повърхности
Почиства стъклените и гладки 
повърхности без да оставя следи. 
Действа и при силно замърсяване  
и следи от насекоми. След употреба 
оставя приятен и свеж аромат  
в помещението. 

 Състав: растителен алкохол 
(етанол), повърхностноактивни 
захариди, алкохол сулфат от 
кокосово масло, естествени 
етерични масла от лавандула*  
и лимонова трева*, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: пулверизатор 0,5 l, 
пълнител 1 l , 10 l

Препарат за отстраняване  
на котлен камък
За отстраняване на котлен камък от 
пералнята машина, миялната 
машина, машината за кафе, 
тенджерата под налягане и т.н. 
Отстранява силни замърсявания от 
тоалетни чинии, мивки и арматури. 

 Състав: лимонена киселина, 
растителен алкохол (етанол), 
завихрена вода

 Разфасовки: 1 l, 10 l, 25 l

Препарат за почистване  
на тоалетна
Маслата от иглолистни дървета 
задържат покълването на 
микроорганизмите. Отстранява 
упорити замърсявания и отлагания 
от урина и варовик. Препаратът  
е гъст и се задържа много добре  
по вертикалните повърхности  
и ръбовете на тоалетната чиния. 

 Състав: лимонена киселина, 
повърхностноактивни захариди , 
алкохол сулфат от кокосово масло, 
растителни сгъстители, естествени 
етерични масла от кедър*  
и цитронела*, завихрена вода
(*от контролирани биологични 
насаждения)

 Разфасовки: 0,75 l, 10 l, 25 l



Sonett OHG 
Ziegeleiweg 5 
88693 Deggenhausen
Germany 
Tel. +49 (0)7555.9295-0
www.sonett.eu

Сертификатът Eco 
Garantie гарантира:

•  използване на 
суровини от 
контролирани био 
насаждения

•  липса на ензими от 
генно модифицирани 
микроорганизми

•  пълно биологично 
разграждане

•  контрол от страна на 
Certisys, Белгия

Това е най-
високият стандарт 
за CO2 анализ и 
сертифициране.

Сертификатът 
гарантира анализ на 
целия производствен 
процес от гледна точка 
на въглеродни емисии 
и пълна прозрачност 
на процесите, които 
предизвикват тези 
емисии. Анализите 
показват, че Sonett 
почти не произвеждат 
емисии от отопление  
и електрическа енергия. 

Сертификатът 
EcoControl 
гарантира контрол 
върху собствените 
критерии за  
качество на Sonett:

• липса на ензими

•  липса на полу- или 
изцяло нефтохимични 
тензиди 

•  липса на полу- или 
изцяло нефтохимични 
консерванти

•  използване на чисти 
растителни масла 
контролирани био 
насаждения

•  100 % използване на 
чисти етерични масла 
контролирани био 
насаждения

•  100 % използване 
на електричество 
и отопление от 
възобновяеми 
енергийни източници

•  контрол от страна 
на PreCert Consulting 
& Audits

Сертификатът Vegan 
Society гарантира:

•  липса на съставки от 
животински произход

•  Sonett не провеждат 
опити с животни. 
С изключение на 
подхранващ препарат 
за вълна, сапун за 
петна и препарат 
за подови настилки 
и паркет, всички 
препарати имат 
сертификат Vegan 
Society.

за България: 
ekoplaneta@abv.bg
029505083; 0899939044
www.eko-planeta.net

Certified by Certisys eco-control.com Reg.  by Vegan Society stop-climate-change.de
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