
Pesu- ja  
puhdistusaineet 
veden ehdoilla,  
elämää kunnioittaen 



S O N E T T  A S T I A N P E S U A I N E E T 

UUTUUS: Calendula-käsitiskiaine
Erikoisuutena Sonettin jalostaman,  
jo keskiajallakin käytetyn menetelmän  
mukaisesti valmistettu kehäkuk-
kauute ja kasviperäiset tensidit, 
joiden ansiosta pesuaine on riittoisa, 
tehokas ja hellävarainen. 

Valmistusaineet: sokeritensidi, 
kookosrasva-alkoholisulfaatti, kasvi-
tisle (etanoli), Calendula officinalis 
vesi-alkoholiuutos*, ruokasuola, 
sitraatti, aito, haihtuva appelsiiniöljy* 
(sis. limoneenia*), aito, haihtuva berga-
motti* (sis. limoneenia*, linaloolia*), 
palsamilisä*, elävöitetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 120 ml kokeilupak-
kaus, 300 ml pumppupullo, 
1 l täyttöpullo

Käsitiskiaine Lemon    
Alkuperäinen
Todella riittoisa ja tehokas pesuaine, 
jonka vuosikymmenten kokemuksen 
perusteella tiedetään sopivan myös 
herkkäihoisille. 

Valmistusaineet: sokeritensidi, 
kookosrasva-alkoholisulfaatti, kasvitisle 
(etanoli), sitraatti, ruokasuola, aito, 
haihtuva sitruunaruohoöljy* (sis.  
sitraalia*), palsamilisä*, elävöitetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

UUTUUS: kompostoitava 
Hankaussieni
Nerokas hankaussieni valmistetaan 
selluloosasta, sisalkuidusta ja  
kierrätettävästä muovista (PET). Ei 
naarmuta käsiteltäviä pintoja. Kestää 
konepesun 60 ºC. Sieni puhdistaa 
myös hienot lasiesineet, teräsastiat ja 
vettähylkiväksi käsitellyt pinnat. 

Valmistusaineet: sieni: selluloo-
sakuitu 100%; hankauspinta: 60% 
sisalkuitu, 40% PET-muovi; liima 
kerrosten välissä: polyuretaani

Pakkaus: 2 kpl hankaussieniä

Tiskikonenapit
Tehokkaat pesutabletit sisältävät 
pääasiassa soodaa, silikaatteja ja 
sulfatoitua risiiniöljyä. Ne liuottavat 
ruuan tähteet astioista, emulgoivat 
ja irroittavat rasvan. Valkaiseva happi 
(natriumperkarbonaatti) irroittaa tee-, 
kahvi- ym. jäljet laseista ja posliinista. 
Sitraatti ja polyasparagiinihappo 
(kemiallisesti aikaansaatu valkuainen, 
jota luonnossa esiintyy etanoissa 
ja äyriäisten kuorissa) sitovat hyvin 
pesuveden kalkkijäämät. 

Pakkauskoot: 120 ml kokeilupakkaus, 
300 ml pumppupullo, 1 l täyttöpullo. 
Etukäteen tilattavissa 5 l, 10 l, 25 l 
kanisterit



S O N E T T  A S T I A N P E S U A I N E E T 

Kuten kaikkien Sonett-tuotteiden, 
myös tiskikonenappien ainesosat ovat 
täydellisesti biohajoavia. (Huom.  
kovan veden alueella lue tietoisku 
konetiskiaineen käytöstä kotisivuiltamme 
www.sonett.eu) 

VaImistusaineet: sitraatti, sooda, 
natriumperkarbonaatti, silikaatti, 
natriumvetykarbonaatti, polyasparagii-
nihappo-natriumsuola, iminodimeripih-
kahappo-natriumsuola (=biohajoava 
kelatointi- eli valkaisuaine), sulfatoitu 
risiiniöljy, sokeritensidi, rapsiöljy* 
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoot: 25 tablettia à 20 g. 
Suurtalouspakkaus 800 tabl.  
etukäteen tilattavissa

Konetiskiaine
Ei sisällä entsyymejä, tensidejä eikä 
aggressiivisia valkaisijoita. Hyvä  
pesutulos, puhdistaa kuivuneet ja 
likaisetkin astiat. Huom. kovan veden 
alueella lue Sonettin tietoisku  
Konetiskiaineesta valmistajan sivuilta  
(www.sonett.eu)

Valmistusaineet: silikaatit, sitraatti, 
natriumperkarbonaatti, sooda

Pakkauskoot: 1 kg, 3 kg. Etukäteen 
tilattavissa 10 kg säkki

Konetiskin kirkastaja
Valmistusaineista rikkikäsitelty 
risiiniöljy, etanoli ja sokeritensidi 
vähentävät veden pintajännitystä, 
niin että huuhteluvesi valuu  
astioista jättämättä niihin raitoja. 

Valmistusaineet: sulfatoitu risii - 
niöljy, kasvitisle (etanoli), sokeriten-
sidi, palsamilisä*, elävöitetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa /  
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 0,5 l pullo. Etukäteen 
tilattavissa 10 l kanisteri

Erikoissuola 
Annostellaan Euroopassa tiskikoneiden 
erikoislokeroon kalkkipitoisen veden 
johdosta. Saatavana Suomessa  
vain erikoistilauksesta. Lue tietoisku 
valmistajan kotisivuilta www.sonett.eu

Valmistusaineet: denaturoimaton 
suola ilman lisäaineita

Pakkauskoko: 2 kg



S O N E T T  P Y Y K I N P E S U A I N E E T

Käytä mahdollisimman vähän pesuaineita. Lisää vain tarvittaessa 
pesuaineen sekaan pesutehoa lisäävät Sonett – tuotteet.  
Pyykinpesun kolme tarpeen mukaan käytettävää tuotetta ovat: 
Pyykinpesuaine nestemäisenä tai jauhemaisena tiivisteenä, Pyykinvalkaisija ja  
Vedenpehmennin (Suomessa vain erikseen tilattaessa). Yleensä pyykinpesuaineissa 
on aina kaikki kolme pesuun vaikuttavaa komponenttia. Se on turhaa.  
Sonett valmistaa ja tarjoaa nämä erikseen, niin että pyykin likaisuuden ja veden 
kovuuden mukaan annostelu on optimaalista, tehokasta ja tekstiilejä  
sekä ympäristöä säästävää. 

40° 60° 95° C
Pyykinpesuainejauhe, tiiviste 
Kaikille puuvilla-, pellava-, hamppu- 
ja sekakuiduille. Sonettin pyykinpe-
suaineiden pääasiallinen vaikuttava 
aine on aito kasvisaippua. Saippua  
on ihmistä ja luontoa lähinnä oleva 
pesevä aine. Saippuan etu kaikkiin 
muihin veden pintajännitteeseen 
vaikuttaviin aineisiin nähden on sen  
kyky huolehtia itse jälkikäsittelystään.  
Heti pesemisen jälkeen saippua  
sitoutuu vedessä aina esiintyvään 
kalkkiin, minkä jälkeen se hajoaa 
nopeasti ja täydellisesti.

Valmistusaineet: kasvisaippua*, 
sooda, silikaatit, zeoliitti, kookosrasva-
alkoholi, savikivennäiset, palsamilisä*
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 1,2 kg, 2,4 kg.  
Etukäteen tilattavissa 10 kg säkki

30° 60° 95° C 
Pyykinpesuneste, sis. laventelia 
Kaikille puuvilla-, pellava-, hamppu- ja 
sekakuiduille. Valmistusaineista soke-
ritensidi ja kookosrasva-alkoholi ovat 
saippun jälkeen parhaiten hajoavia ja 
iholle ystävällisiä peseviä aineita.
Ne eivät reagoi veden kovuuteen yhtä 
herkästi kuin saippua, joten Sonettin 
Pyykinpesuneste toimii myös kovan 
veden alueella.

Valmistusaineet: rapsi-*/auringon-
kukkaöljysaippua*, sokeritensidi, 
kookosrasva-alkoholisulfaatti, kasvitisle 
(etanoli), sulfatoitu risiiniöljy, aito  
haihtuva laventeliöljy* (sis. linaloolia*), 
sitraatti, gurjunpalsami, palsamilisä*, 
elävöitetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 120 ml kokeilupakkaus, 
2 l pullo. Etukäteen tilattavissa 
5 l, 10 l ja 25 l kanisterit



30° 40° 60° C
Color Pyykinpesuneste  
Mint & Lemon  
Kirjopyykille kehitetty Color Pyykin-
pesuneste sopii kaikkien värillisten 
puuvilla-, pellava-, hamppu-, mikro- ja  
sekakuituisten tekstiilien pesuun. 
Toimii hyvin myös matalissa pesu-
lämpötiloissa. Puhdistaa värilliset ja 
tummat tekstiilit hyvin ja hellävarai-
sesti luomulaatuisen kasvisaippuan ja 
sokeritensidien ansiosta. Toimii myös 
kovan veden alueella ilman Veden-
pehmennintä. Kaikki saippuan val-
mistuksessa ja hajusteina käytettävät 
aidot eteeriset öljyt ovat 100%: sesti 
luomutuotantoa tai luonnonvaraisia. 

Valmistusaineet: rapsi-* / auringon-
kukkaöljysaippua*, sokeritensidi, 
sitraatti, kasvitisle (etanoli), kookos-
rasva-alkoholisulfaatti, sulfatoitu  
risiiniöljy, aidot, haihtuvat litseapuun*, 
mintun*, pomeranssin* (Petit Grain*), 
sitruunaruohon*, sembramännyn* ja 
alppiruusun* (sis. sitraalia*, limonee-
nia*, linaloolia*) öljyt, gurjunpalsami, 
palsamilisä*, elävöitetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 120 ml kokeilupakkaus, 
1,5 l pullo. Etukäteen tilattavissa 
kanisterit 5 l, 10 l, 25 l

S O N E T T  P Y Y K I N P E S U A I N E E T

Pyykinvalkaisija ja  
tahranpoistoaine 
Tuote ei sisällä keinotekoisia  
valkaisuaktivaattoreita. Tästä syystä 
Pyykinvalkaisija toimii vasta 50 °C 
asteesta alkaen. Sonett suosittelee 
Pyykinvalkaisijan lisäämistä aina 
valkopyykkiin ja tarvittaessa tahrojen 
poistamiseen sekä värien kirkkauden 
säilymiseen. Tarkasta etukäteen  
tekstiilien värinpitävyys. Pesun 
aikana Pyykinvalkaisijan natriumper-
karbonaatti hajoaa hapeksi,  
vedeksi ja soodaksi. Biohajoaminen 
alkaa siis jo pesun aikana. 

Valmistusaineet:  
natriumperkarbonaatti, sooda

Pakkauskoot: 450 g, 900 g.  
Etukäteen tilattavissa 5 kg ltk

Vedenpehmennin kovan  
veden alueelle
ei Suomen vakiovalikoimassa.  
Lisätietoa valmistajan kotisivuilla  
www.sonett.eu 

Valmistusaineet: zeoliitti, sitraatti, 
sooda 

Pakkauskoot: 500 g, 1 kg, 5 kg, 
kaikki etukäteen tilattavissa



S O N E T T  P Y Y K I N P E S U A I N E E T

Pyykinhuuhteluaine
Sonettin Pyykinhuuhteluaine huuhtoo 
viimeisetkin pesuainejäämät huuhte-
luvedestä. Samalla pestyjen tekstiilien 
kuidut neutraloituvat ja värien hohto 
palautuu. 

Valmistusaineet: aito elintarvike-
laatuinen sitruunahappo, kasvitisle 
(etanoli), elävöitetty vesi

Pakkauskoot: 1 l pullo. Etukäteen 
tilattavissa kanisterit 10 l ja 25 l

Villan- ja silkinpesuaine
Pyykin käsi- ja konepesuun kehitetty 
vaativien kuitujen pesuaine 40 °C  
asteeseen saakka. Pesuaineen 
sisältämä arvokas oliiviöljy on paras 
saippuapohja herkkien kuitujen 
pesuun. Se ei poista kaikkea villan 
sisältämää rasvaa. 

Valmistusaineet: oliivi-* ja rapsi-*/  
auringonkukkaöljysaippua*, sokeri-
tensidi, kasvitisle (etanoli), sitraatti, 
aito haihtuva laventeliöljy* (sis. lina-
loolia*), palsamilisä, elävöitetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa /  
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 120 ml kokeilupakkaus, 
0,5 l ja 1 l pullo. Etukäteen tilattavissa 
kanisterit 10 l, 25 l

Villanhoitoaine 
Emulsio vanuttuneiden villavaattei-
den, esim. villavaippahousujen, kintai-
den ym. hoitoon. Palauttaa villarasvan 
pestyihin tekstiileihin, jolloin niistä 
tulee jälleen pehmeitä ja lämmönpi-
täviä. Säännöllinen Villanhoitokylpy 
pidentää tekstiilien käyttöikää.

Valmistusaineet: villarasva, oliivi-
saippua*, sokeritensidi, setyylialko-
holi, kasviperäinen sakeuttamisaine, 
sitraatti, aito haihtuva laventeliöljy* 
(sis. linaloolia*), palsamilisä*, vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 120 ml kokeilupakkaus, 
300 ml pullo

UUTUUS: Tahraspray
Suopapuun kuoriuutteen ansiosta 
tahranpoistoaine sopii herkkien 
kuitujen, kuten villan ja silkin, tahro-
jen poistoon. Poistaa erinomaisesti 
hedelmä-, kaakao-, kuivamuste-, 
rasva- ym. tahrat. 

Valmistusaineet: sokeritensidi, kas-
vitisle (etanoli), kasviperäinen glyserii-
ni*, Panamapuun kuoriuute*, sitraatti, 
aito haihtuva laventeli-* ja salviaöljy* 
(sisältävät linaloolia* ja limoneenia*), 
palsamilisä*; elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoko: 100 ml suihkupullo



Silitysihme
Silitystärkki vahvistaa, suoristaa 
ja viimeistelee kaikki silitettävät 
puuvilla-, pellava-, hamppu- ja 
sekakuituiset tekstiilit. Helpottaa 
oleellisesti kuivien ja ryppyisten teks-
tiilien huoltoa. Käsitelty pyykki pysyy 
pitkään huoliteltuna, pitää kuosinsa 
ja hylkii likaa.

Valmistusaineet: maissitärkkelys*, 
sulfatoitu risiiniöljy ja oliiviöljysaip-
pua*, sitraatti, kasvitisle (etanoli), 
aidot haihtuvat palsamipelargonin* 
ja laventelin*(sisältävät sitronelloo-
lia*, geranioolia* ja linaloolia*) öljyt, 
elävöitetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoot: 0,5 l suihkepullo,  
1 l täyttöpullo

Sappisaippua, nestemäinen
Sonettin alkuperäinen tahranpoisto-
aine nestemäisenä. Poistaa rasva-, 
hedelmä-, ruoho-, mustekynä- , 
veritahrat ym. Huom. ennalta  
varmistettava puhdistettavan kankaan  
värinpitävyys ja vesipesun  
mahdollisuus. 

Valmistusaineet: oliivi-* ja rapsi-* / 
auringonkukkaöljysaippua*, sokeri-
tensidi, kasvitisle (etanoli), naudan 
sappi, appelsiininkuoriöljy (sis. limo-
neenia), aito haihuva petitgrain-öljy* 
(sis. limoneenia* ja linaloolia*), sit-
raatti, palsamilisä*, elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 120 ml, 300 ml. 
Etukäteen tilattavissa 1 l pullo

Sappisaippua
Perinteinen tahranpoistosaippua, 
jonka teho on lähes taianomainen. 
Poistaa tekstiileistä kuivamuste-, 
muste-, veri-, rasva- ja hedelmä-
tahrat. Huom. ennalta varmistettava 
puhdistettavan kankaan värinpitä –  
vyys ja vesipesun mahdollisuus. 

Valmistusaineet: palmu-* ja 
kookosrasvasaippua*, naudan sappi, 
lehtivihreä, ruokasuola, natriumhy-
posulfiitti
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoko: 100 g palasaippua

S O N E T T  P Y Y K I N P E S U A I N E E T



Hajusteeton käsienpesuneste
Valmistusaineet: oliivi-* ja kookos-

öljysaippua*, sokeritensidi, kasvitisle 
(etanoli), kasviglyseriini*, sitraatti, 
elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoot: 300 ml pumppupullo, 
1 l täyttöpullo

H A J U S T E E T T O M A T  S O N E T T  T U O T T E E T

Hajusteeton käsitiskiaine / 
yleispesuaine
Tehokas käsitiskiaine kaikille herkkäi-
hoisille. Neutraali tuoksu on peräisin 
valmistusaineista. Allergikoille sopiva. 
Iholle hellävarainen, hajusteeton käsi-
tiskiaine sekä puhdistus-ja hoitoaine 
esim. lattioille, kaakeleille, pesualtaille, 
keittiökalusteille, autoille ja suurille 
lasipinnoille.

Valmistusaineet: sokeritensidi, 
kookosrasva-alkoholisulfaatti,  
kasvitisle (etanoli), ruokasuola, 
sitraatti, elävöitetty vesi

Pakkauskoko: 0,5 l pullo

Hajusteeton villan- ja  
silkinpesuaine

Valmistusaineet: oliivi-* ja rapsi-* /  
auringonkukkaöljysaippua*, kasvi-
tärkkelyksestä, sokerista ja kookos-
rasvasta valmistettu sokeritensidi, 
kasvitisle (etanoli), sitraatti, elävöi-
tetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoot: 120 ml kokeilupakkaus, 
0,5 l ja 1 l pullo. 

Tiedoksi allergisille:
•  Veden pintajännitystä vähentävät 

valmistusaineet kasveista.
•  Tuotteet eivät sisällä petrokemias-

ta johdettuja aineita, hajusteita, 
väriaineita, kompleksinmuodosta-
jia, säilöntäaineita, entsyymejä  
tai geenitekniikkaa.

•  100 %: sesti biohajoavia.
•  Tuotteissa on aina täydellinen 

ainesosaluettelo.



H A J U S T E E T T O M A T  S O N E T T  T U O T T E E T

UUTUUS: Hajusteeton Color
Kirjopyykinpesujauhe, sis. 
luomulaatuista suopapuun 
kuoriuutetta
Erittäin tehokas, värejä säästävä, 
pesulämpötila alk. 20 °C.
Kirjo- ja hienopesuun puuvilla-,  
pellava-, keino- ja sekakuiduille. 
Riittoisa tiiviste.

Valmistusaineet: zeoliitti, kasviöl-
jyistä valmistettu saippua*, sitraatti, 
sokeritensidi, sooda, silikaatti,  
ruokasooda, suopapuun kuori*
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoot: 2 x 60 ml kokeilupak-
kaus, 1,2 kg kuluttajapakkaus

Hajusteeton, nestemäinen 
pyykinpesuaine

Valmistusaineet: rapsi-* / auringon-
kukkaöljy*, sokeritensidi ja kookos-
rasva-alkoholisulfaatti (valmistetaan 
kookosrasvasta, tärkkelyksestä ja 
sokerista), kasvitisle (etanoli), sulfatoitu 
risiiniöljy, sitraatti, elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoot: 120 ml kokeilupakkaus, 
2 l pullo. Etukäteen tilattavissa  
kanisterit 10 l, 25 l



S O N E T T  D E S I N F I O I N T I A I N E E T 

Desinfiointiaine 
Ainoastaan kasveista valmistettu te-
hokas, käyttövalmis desinfiointiaine.
Soveltuu kaikkien alkoholia kestä-
vien pintojen, kuten työpöytien ja 
työkalujen desinfioitiin. Alkoholin ja  
aitojen haihtuvien öljyjen yhdistel-
män ansiosta aine tuhoaa tehokkaasti 
sienet, hiivat ja bakteerit, kuten sal-
monellan ja kolibakteerit sekä kaikki 
viruspeitteet, kuten hepatiitti B ja C 
(HBV,HCV)-, HIV, Herpes simplex-, 
noro- ja kaikki ihmisten ja eläinten 
influenssavirukset, ml. H1N1, H5N1. 

Valmistusaineet: kasvitisle (eta-
noli) 70 %, aito haihtuva salvia*- ja 
laventeliöljy* (sis.linaloolia*), vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Huom. käytä Sonett Desinfioin-
tiainetta oikein ja turvallisesti. Lue 
pakkausmerkinnät ja käyttöohjeet 
ennen käyttöä. 

Pakkauskoot: 100 ml ja 0,5 l suih-
kupullo, 1 l täyttöpullo. Etukäteen 
tilattavissa kanisteri 10 l

Käsien desinfiointiaine –  
Käsidesi 
Vain kasveista peräisin olevia valmis-
tusaineita sisältävä tehokas, käyttö-
valmis liuos käsien desinfiointiin.
Tuhoaa bakteerit, sienet, viruspeit-
teet, mm. influenssa- ja norovirukset. 
Täyttää EU:n vaatimukset: rek. no 
BAuA Reg. Nr. N-43659

Valmistusaineet: kasvitisle*  
(etanoli) 70 %, kasviglyseriini*,  
aito haihtuva bergamottiöljy*  
(sis. limoneenia*), sitruunahapon 
kaliumsuolat, vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Huom. käytä Sonett Käsidesiä 
oikein ja turvallisesti. Lue pakkaus-
merkinnät ja käyttöohjeet  
ennen käyttöä. 

Pakkauskoot: 300 ml pumppupullo, 
1 l täyttöpullo



Sonett on ekologisten, ympäristöä 

säästävien pesu- ja puhdistusaineiden 

pioneeri. Korkean laadun ansiosta  

Sonett – tuotteet ovat kysyttyjä ja niitä 

saa jo lähes kaikista Euroopan maista.

Sonett kantaa vastuun valmistamiensa 

tuotteiden vaatiman veden jälkikäsitte-

lystä. Siksi pesu-ja puhdistusaineisiin 

lisätään oloid-laitteissa rytmisesti käsiteltyjä 

ainesosia (palsami) ja valmistuksessa 

tarvittava vesi kiertää kahdentoista munan-

muotoisen lasiastian lävitse. Keinotekoisia 

hajusteita, väriaineita eikä säilöntäaineita 

käytetä. Tuotteissa ei ole entsyymejä, 

petrokemiallisia tensidejä eikä valkaisua  

voimistavia kirkasteita. Geeni- ja nano-

tekniikalla aikaansaatuja aineita ei tuo-

tannossa hyväksytä. Saippuaan tarvittavat 

öljyt ja kaikki aidot haihtuvat öljyt ovat 

100 %:sesti peräisin luomutuotannosta. 

Lisää Sonett-tietoa on tehtaan  

kotisivuilla: www.sonett.eu
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S O N E T T  T U O T T E E T  H E N K I L Ö K O H T A I S E E N  H Y G I E N I A A N

Epure – 7 yrtin  
käsienpesuneste
Tämän nestemäisen saippuan erikoi-
suus on sen mausteinen tuoksu,  
joka on peräisin seitsemästä valmis-
tukseen käytetystä yrtistä. 
Nestesaippua sopii kasvojen, käsien 
ja koko vartalon pesuun.

Valmistusaineet: oliivi-* ja koo-
kosöljysaippua*, sokeritensidi, 
kasvitisle (etanoli), kasviglyseriini*, 
sitraatti, aidot laventelin*, mintun*, 
talvikyntelin*, muskottisalvian*, 
alppiruusun*, korianterin*ja pippu-
rin* haihtuvat öljyt*, gurjunpalsami, 
palsamilisä*, elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 300 ml pumppupullo, 
1 l täyttöpullo

Citrus – käsienpesuneste
Mieto, hoitava ja raikkaalta tuoksuva 
nestesaippua kasvojen, käsien ja 
koko vartalon pesuun.

Valmistusaineet: oliivi-* ja kookos-
öljysaippua*, sokeritensidi, kasvitisle 
(etanoli), kasviglyseriini*, sitraatti, 
aito haihtuva sitruunaruohoöljy*, 
(sis. sitraalia*), gurjunpalsami,  
palsamilisä*, elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 300 ml pumppupul-
lo, 1 l täyttöpullo. Etukäteen tilatta-
vissa 10 l kanisteri
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Rosmariini – käsienpesuneste
Rosmariini on voimakas ja vahvistava 
rohto. Rosmariinilla on lämmittävä 
vaikutus ja se lisää keskittymiskykyä.  
Rosmariini – käsienpesuneste 
herättää unisen käyttäjän ja pitää 
pirteänä pitkin päivää. Hoitava ja 
aktivoiva pesuneste käsille, kasvoille 
ja koko vartalolle. 

Valmistusaineet: oliivi-* ja kookos-
öljysaippua*, sokeritensidi, kasvitisle 
(etanoli), kasviglyseriini*, sitraatti, 
aidot rosmariinin*, muskottisalvian*, 
bergamotten*, laventelin* ja suit-
sukkeen* haihtuvat öljyt (sisältävät 
limoneenia* ja linaloolia*),  
gurjunpalsami, palsamilisä*,  
elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 300 ml pumppupullo, 
1 l täyttöpullo. Etukäteen tilattavissa 
10 l kanisteri

Perussaippua, ei Suomen  
vakiovalikoimassa   
Mieto, huokea käsisaippua luo-
mulaatuisista kasviöljyistä ilman 
minkäänlaisia hajusteita tai väri- ja 
täyteaineita, kompleksin muodos-
tajia tai optisia kirkasteita. Pitkän 
varastoinnin ansiosta tiivis, käytössä 
pitkäikäinen palasaippua. 

Valmistusaineet: aito kasvisaippua 
palmu-* ja kookosöljystä*,  
glyseriinistä*, ruokasuolasta  
ja natriumtiosulfaatista 
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoko: 100 g erikseen 
tilattavissa

Laventeli – käsienpesuneste
Mieto ja hoitava nestesaippua 
kasvojen, käsien ja koko vartalon 
pesuun. Saippua tuoksuu rauhoitta-
vasti aidolle laventelille.

Valmistusaineet: oliivi-* ja  
kookosöljysaippua*, sokeritensidi, 
kasvitisle (etanoli), kasviglyseriini*, 
sitraatti, aito haihtuva laventeliöljy*, 
(sis. linaloolia*), gurjunpalsami, 
palsamilisä*, elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvaraianen)

Pakkauskoot: 300 ml pumppupul-
lo, 1 l täyttöpullo. Etukäteen tilatta-
vissa 10 l kanisteri
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Ruusu – käsienpesuneste
Miellyttävän ruusutarhan tuoksuinen 
ja hoitava nestesaippua kasvojen, 
käsien ja koko vartalon pesuun. 

Valmistusaineet: oliivi-* ja kookos-
öljysaippua*, sokeritensidi, kasvitisle 
(etanoli), kasviglyseriini*, sitraatti, 
Damaskon ruusuhydrolaatti, aidot 
palmaruusun*, palsamipelargonian*, 
laventelin* ja sitruunaruohon*  
haihtuvat öljyt (sisältävät geraniolia*, 
limoneenia*, sitronelloolia*, sitraalia* 
ja linaloolia*), gurjunpalsami,  
palsamilisä*, elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 300 ml pumppupullo, 
1 l täyttöpullo. Etukäteen tilattavissa 
10 l kanisteri

UUTUUS: Calendula –  
käsienpesuneste
Kehäkukka hehkuu kukkiessaan 
kaikissa keltaisen ja oranssin väreis-
sä. Kukinto kääntyy kohti aurinkoa 
ja kasviin muodostuu tulehduksia 
ehkäiseviä ja solujen uusiutumista 
lisääviä ominaisuuksia. Calendula-
käsienpesuneste sopii kasvoille, 
käsille ja koko vartalolle 

Valmistusaineet: oliivi-* ja kookos-
öljysaippua*, sokeritensidi, kasvitisle 
(etanoli), kasviglyseriini*, erikoisval-
misteinen kehäkukkatisle*, sitraatti, 
aidot atlassetrin*, litseapuun*, appel-
siinin*, pomeranssin* (Petit Grain) ja 
palsamipelargonian* haihtuvat öljyt, 
gurjunpalsami,  
palsamilisä*, elävöitetty vesi. 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 300 ml pumppupullo, 
1 l täyttöpullo
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Hankausjauhe
Tehokas ja riittoisa tiiviste pesu- ja 
keittotilojen pinnoille, kalusteille ja 
astioille. Puhdistaa myös ruosteiset 
uuninluukut. Ei naarmuta pintoja
ja poistaa myös pinttyneet kalkkiker-
rostumat. 

Valmistusaineet: Hohkakivijauhe, 
savi, hienojakoinen sooda, kasvisaip-
pua*, aidot salvian* ja cajeputin* 
(sis. limoneenia*) haihtuvat öljyt, 
palsamilisä* 
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 450 g. Erikseen 
tilattavissa 1 kg pkt

Hankausaine 
Nestemäinen hankausaine henkilöil-
le, jotka eivät pidä jauhemaisesta 
puhdistusaineesta. Nestemäinen 
puhdistusaine on hellävarainen ja 
tehokas keittolevyjen, teräs-, pos-
liini-, lasi- ja keraamisten pintojen 
hoidossa. 

Valmistusaineet: Hienojakoinen 
kalkkijauhe Saksan Jura-vuoristosta,  
sokeritensidi, kookosrasva- 
alkoholisulfaatti, aidot laventelin*  
ja sitruunaruohon* haihtuvat  
öljyt (sisältävät linaloolia* ja  
sitraalia*), vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoko: 0,5 l pullo

Taloussaippua. Ei Suomen 
vakiovalikoimassa 
Aito 100 %:nen oliiviöljysaippua. 
Sopii erityisesti kivi- ja puulattioiden 
puhtaanapitoon, mattojen pesuun 
ym. Käsitöissä erinomainen villan 
huovuttamisessa. 

Valmistusaineet: oliiviöljysaippua*, 
kasvitisle (etanoli), sitraatti, aito 
haihtuva cajeputöljy* (sis. limonee-
nia*), palsamilisä*, elävöitetty vesi
(*tarkkailtua luomutuotantoa /
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 0,5 l pullo. Etukäteen 
tilattavissa 10 l kanisteri.

Lattiansuoja-aine 
Vaha-, öljy- ja lakattuja lattiapintoja 
suojaava puhdistusaine. Puhdistetta-
vaan pintaan jää ohut luonnonvaha-
kerros. Suositellaan klinkkeri-, kivi-, 
puu-, korkki-, parketti-, laminaatti-, 
linoleumi- ja keinokuiduista valmiste-
tuille lattioille. Vaha ei kerrostu hoidet-
tavaan pintaan jatkuvassa käytössä.

Valmistusaineet: sokeritensidi, lipeä 
(kaliumkarbonaatti), sellakka-, karnau-
ba- ja japaninvaha, maissiöljysaippua, 
kasvitisle (etanoli), kasviglyseriini, vesi

Pakkauskoot: 0,5 l pullo. Erikseen 
tilattavissa 5 l kanisteri
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Yleispuhdistusaine 
Pintoja säästävä, samalla erittäin riit-
toisa lattioiden, suurten lasipintojen, 
kylpyhuoneiden, verstaiden, autojen, 
ruuanvalmistus- ja keittiötilojen 
puhdistusaine.

Valmistusaineet: sokeritensidi, 
kookosrasva-alkoholisulfaatti,  
appelsiininkuoriöljy (sis.limoneenia), 
kasvitisle (etanoli), aito haihtuva 
sitruunaruohoöljy* (sis. sitraalia*), 
sitraatti, suola, palsamilisä*,  
elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa / 
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 0,5 l ja 1 l pullo. 
Erikseen tilattavissa 10 l ja 25 l 
kanisterit

Pinnanpuhdistussuihke 
Kaikkien kaakeloituen pintojen 
puhdistukseen. Poistaa nopeasti 
ja tehokkaasti kalkkikerrostumat, 
rasvan ja lian saunasta, kylpyhuo-
neista ja keittiöistä. Kevyt suihkutus 
puhdistettavalle pinnalle. Annetaan 
vaikuttaa jonkin aikaa ja huuhdo-
taan hyvin. 

Valmistusaineet: kasvitisle  
(etanoli), sitruunahappo,  
sokeritensidi, elävöitetty vesi 

Pakkauskoot: 0,5 l pumppupullo,  
1 l täyttöpullo. Erikseen tilattavissa 
10 l kanisteri

Rasvanliuotin 
Liuottava tiiviste sisältää ainoastaan 
kasviperäisiä valmistusaineita. Ras-
van irtoamista tehostaa luomulaa-
tuinen appelsiiniöljy. Hyvin riittoisa 
keittiön, kylpyhuoneiden, verstaiden, 
työkalujen ja työssä likaantuneiden 
vaatteiden tahrojen ja pinttyneen 
rasvan poistaja. Ei naarmuta pintoja. 
Soveltuu käytettäväksi yleispuhdis-
tusaineena lattioille ja ikkunoille 
samoin kuin kaikille vedenkestäville 
ja pestäville pinnoille. Tehostaan 
huolimatta erittäin ihoystävällinen.

Valmistusaineet: sokeritensidi, 
kookosrasva-alkoholisulfaatti, aito 
appelsiininkuoriöljy (sis. limoneenia), 
sitraatti, aidot appelsiinin* 
(sis. limoneenia*), bergamotten*  
(sis. limoneenia*, linaloolia*),  
cajeputin* (sis. limoneenia*) ja 
sitronellan* (sis. sitronelloolia*, 
geraniolia*) haihtuvat öljyt,  
palsamilisä*, elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa / 
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 0,5 l pullo. Etukäteen 
tilattavissa 5 l, 10 l kanisterit
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Lasinpesuneste
Puhdistaa perusteellisesti ja raitoja 
jättämättä kaikki lasi- ja teräspinnat. 
Lasinpesuaineen tuoksu on miellyt-
tävän raikas.
Suurten lasipintojen pesuun suosit-
telemme Sonettin Yleispesuainetta ja 
työkaluina pesusienen ja ikkunalas-
tan käyttöä.

Valmistusaineet: kasvitisle  
(etanoli), sokeritensidi, kookosrasva-
alkoholisulfaatti, aidot laventelin* 
(sis. linaloolia*) ja sitruunaruohon* 
(sis. sitraalia*) haihtuvat öljyt, 
elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa)

Pakkauskoot: 0,5 ml pumppupullo, 
1 l täyttöpullo. Etukäteen tilattavissa 
10 l kanisteri

Kalkinpoistaja
Säännölliseen pyykinpesu- ja tiskiko-
neiden, kahvin- ja vedenkeittimien
ym. puhdistamiseen kalkista. Irrottaa 
myös pinttyneet kalkkikertymät wc-
istuimista, pesualtaista ja keraamisis-
ta tai posliinikalusteista. 

Valmistusaineet: elintarvikelaa-
tuinen sitruunahappo, kasvitisle 
(etanoli), elävöitetty vesi 

Pakkauskoot: 1 l pullo. Erikseen 
tilattavissa kanisterit 10 l ja 25 l

WC:n puhdistusaine
Puhdistusaineen sisältämä bakte-
riostaattinen havupuuöljy lisää tehoa 
lian, virtsakiven ja kalkkikerrostumien 
poistamiseen. Koostumuksensa ansios-
ta puhdistusaine tarttuu hyvin posliini-
pintaan ja pysyy suihkutettaessa myös 
vaakasuorilla pinnoilla ja wc-istuimen 
reunan alla, missä sen annetaan vaikut-
taa hetki ennen puhtaaksiharjaamista. 

Valmistusaineet: sitruunahappo,  
sokeritensidi, kookosrasva-alkoholisul-
faatti, kasviperäinen hyytelöimisaine, 
aidot seetripuun* ja sitronellan* 
(sisältävät sitronelloolia*, geranio-
lia* ja limoneenia*) haihtuvat öljyt, 
palsamilisä*, elävöitetty vesi 
(*tarkkailtua luomutuotantoa / 
luonnonvarainen)

Pakkauskoot: 0,75 l pullo.  
Etukäteen tilattavissa 10 l ja 25 l 
kanisterit
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Ecogarantie – merkki 
takaa: 

•  luomulaatuisten raaka-
aineiden käytön 

•  että tuotteissa ei 
käytetä geenimuunnel-
tujen mikro-organismien 
entsyymejä

•  optimaalisen biohajoa-
vuuden

•  tarkkailu: Certisys

Korkein saatavilla 
oleva CO2–standardi  
hiilijalanjäljen  
pienuudesta:  

Tämä sinetti takaa, että 
yrityksen kaikissa tiloissa 
ja tuotantovaiheissa 
aiheuttamat CO2 –pääs-
töt on analysoitu täysin 
läpinäkyvästi. Tarkastuk-
sen perusteella todettu, 
että sähkön ja lämmön 
kulutuksessa Sonett 
aiheuttaa tuskin lainkaan 
CO2-päästöjä.

EcoControl – merkki 
takaa Sonettin itsel-
leen asettamien, an- 
karien laatukriteerien 
valvonnan ulkopuo  - 
li sen tarkkailujärjestön 
kautta: 

Tuotteissa

•  ei lainkaan entsyymejä 

•  ei petrokemiallisia tai 
osittain petrokemiallisia 
tensidejä 

•  ei petrokemiallisia tai 
osittain petrokemiallisia 
säilöntäaineita 

•  pesevinä aineina 
aidot, luomulaatuisista 
kasviöljyistä keittämättä 
valmistetut saippuat 

•  ainoastaan aidot,  
haihtuvat öljyt 
100 %:sesti luomu-
tarkkailun alaisesta 
tuotannosta 

•  tuotannossa sähkön ja 
lämmityksen tarvitsema 
energia 100%:sesti 
uusiutuvista energialäh-
teistä

•  tarkkailu ja lupa merkin 
käyttöön: PreCert 
Consulting & Audits 

Vegan Societyn 
merkki takaa:

•  tuotannossa ei  
käytetä eläinperäisiä 
valmistusaineita

•  Sonett ei tee eikä 
teetätä eläinkokeita

Vegan Society merkkiä 
ei ole seuraavissa tuot-
teissa: Villanhoitoaine, 
Sappisaippua, Neste-
mäinen sappisaippua ja 
Lattianpesu- ja hoitoaine, 
koska ne sisältävät  
eläinkunnasta peräisin 
olevia valmistusaineita.

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