אין יותר קלין מזה

קטלוג מוצרים

03
לקוח יקר,
אנו שמחים להציג בפניך את קטלוג מוצרי קלין הכולל את מגוון המוצרים לניקוי ולטיפוח הבית ,מוצרי כביסה ,וציוד
משלים למשק הבית.
אנו בקלין חשים כי אנו בפתחה של מהפכה עיצובית ותדמיתית כאחד ,הבאה לידי ביטוי ברענון ובהתחדשות הקטגוריות
בהן אנו עוסקים כיום ובכניסה לקטגוריות חדשות.
כחלק מאסטרטגיית המותג ,אנו עוסקים בהעשרת מגוון מוצרינו כל העת.
אנו שמים דגש על פיתוחם של מוצרים חדשים ,המתהווים מתוך הקשבה ,למידה ורצון לתת מענה אמיתי ומדויק לצרכיו
של כל צרכן וכבר בעתיד הקרוב נשמח להציג אותם בפניך.
אנו בקלין רואים בך שותף ,ובטוחים כי הקשר בינינו יתרום רבות להצלחה הדדית.

					
				

שלך במסירות ובנאמנות,
מחלקת השיווק ,קלין

04

ניקוי כלים 05

תוכן עניינים

05

ניקוי כלים

08

חומרי חיטוי והלבנה

09

קרם לניקוי וחיטוי

10

ניקוי

רב תכליתי  11מוצרים לאסלות  14חומרי ניקוי יעודיים 15
 16ניקוי רצפות  18חומרי חיטוי והלבנה  19מטהרי אוויר  20מוצרים
לכביסה  24שקיות  26רדיד אומיניום וניילון נצמד  27כפפות  28נייר
טואלט ומגבות נייר  29מטליות מיקרופייבר וכריות יפניות  30אביזרי קרצוף
ניקוי חלונות

נוזל לניקוי כלים
בניחוח תפוח רענן

נוזל לניקוי כלים
בניחוח לימון מרענן

ירוק  850סמ”ק
 12יח’ בקרטון

צהוב  850סמ”ק
 12יח’ בקרטון

7-3027
7290011097141

7-3026
7290011097134

ומטליות

נוזל לניקוי כלים
בניחוח לבנדר
בתוספת קרם לחות
סגול  850סמ”ק
 12יח’ בקרטון
7-3082
7290011920449

אין יותר קלין מזה

ניקוי כלים

ירוק  750סמ”ק
 12יח’ בקרטון

ירוק  750סמ”ק
 12יח’ בקרטון

נוזל כלים
בניחוח לבנדר

ממיס שומנים  -נוזל
כלים ללא השרייה
מ

7-3134
7290012545801

ספ

בתוספת קרם לחות
סגול  750סמ”ק
 12יח’ בקרטון

 750סמ”ק
 12יח’ בקרטון

פר  1ביש

1

ר  1בי

7-3191
7290013932341

ראל

7-3132
7290012545788

7-3131
7290012545771

 1.5ליטר אריזת חיסכון
 10יח’ בקרטון

מס

נוזל כלים
בניחוח תפוח רענן

נוזל כלים
בניחוח לימון רענן

נוזל לניקוי כלים
בניחוח תפוח רענן

אל

066

ניקוי כלים 07

שר

 1.5ליטר אריזת חיסכון
 10יח’ בקרטון

7-3158
7290013932228

7-3157
7290013932211

נוזל לניקוי כלים
בניחוח לבנר

משחת כלים
בניחוח לימון

 1.5ליטר אריזת חיסכון
 10יח’ בקרטון
7-3168
7290013932518

* ע”פ סקר ישראל היום  -מרץ 2013

אין יותר קלין מזה

נוזל לניקוי כלים
בניחוח לימון רענן

אין יותר קלין מזה

 3.5ק”ג
7290006936059 | 7-3126
 18ליטר
7290012545832 | 7-3137

חומרי חיטוי והלבנה

מס
מ

ספ

ר  1בי

ראל

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

1

אל

לובן קלין ג’ל
בניחוח לבנדר

פר  1ביש

שר

7-3136
7290012545825

לובן קלין  -מטליות
לחיטוי ולניקוי כללי

לובן קלין קרם
לניקוי כיריים ותנורים

שלישיה
 50x3מטליות
 4שלישיות בקרטון

 775גרם
 12יח’ בקרטון
7-3170
7290013932358

7-3202
7290013932556

לובן קלין קרם
לניקוי חדרי רחצה
 775גרם
 12יח’ בקרטון
7-3171
7290013809414

* ע”פ סקר ישראל היום  -מרץ 2013

מס

ראל

מ

מ

ספ

אין יותר קלין מזה

ספ

* ע”פ סקר ישראל היום  -מרץ 2013

7-3135
7290012545818

1

ר  1בי

ראל

7-3156
7290013932174

ר  1בי

אל

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

1

שר

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

מס

לובן קלין ג’ל
בניחוח לימון

פר  1ביש

לובן קלין ג’ל
בניחוח הדרים

פר  1ביש

לובן קלין קרם צמד
כיריים  +חדרי רחצה

אל

08

קרם לניקוי ולחיטוי 09

 775 x 2גרם
 6צמדים בקרטון

שר

7-3172
7290013932365

* ע”פ סקר ישראל היום  -מרץ 2013

אין יותר קלין מזה

אבקת ניקוי והברקה
יחיד  600 -גרם
 12יח’ בקרטון
7290013809391 | 7-3149
צמד  600 x 2גרם
 6צמדים בקרטון
7290013932372 | 7-3173

10

ניקוי וחיטוי אסלות 11

ניקוי רב תכליתי

מנקה הכל תרסיס
 750סמ”ק
 15יח’ בקרטון

מנקה הכל
 2ליטר
 10יח’ בקרטון

מנקה ומחטא אסלות
בניחוח לימון

מנקה ומחטא אסלות
בניחוח אביבי

צמד

צמד

צהוב  750סמ”ק
 6יח’ בקרטון

סגול  750סמ”ק
 6יח’ בקרטון

7-3035
7290011097431

7-3034
7290011097219

7-3048
7290011097523

7-3047
7290011097516

מטליות לחות
לניקוי כללי

מנקה הכל

מנקה ומחטא אסלות
בניחוח אוקיינוס

מנקה ומחטא אסלות
על בסיס חומצת מלח

 50יחידות
 24יח’ בקרטון
7-3123
7290011920920

אין יותר קלין מזה

 4ליטר
 6יח’ בקרטון
7-3033
7290011097202

צמד

כחול  750סמ”ק
 6יח’ בקרטון
7-3046
7290011097509

אין יותר קלין מזה

ירוק  1ליטר
 18יח’ בקרטון
7-3079
7290011920579

12

ג’ל תליה לאסלה 13

סבון תליה לאסלה

סבון אסלה מרוכז בניחוח כחול רענן

ג’ל לאסלה
בניחוח לגונה כחולה

 3יחידות
 24שלישיות בקרטון

 48יח’ בקרטון

ג’ל לאסלה
בניחוח לימון ליים
 48יח’ בקרטון

7290013809063 | 7-3148
7-3196
7290013932419

סבון אסלה מרוכז בניחוח לימון
 3יחידות
 24שלישיות בקרטון
7290013932129 | 7-3154

ג’ל לאסלה
בניחוח לבנדר
סבון אסלה מרוכז בניחוח לבנדר
 3יחידות
 24שלישיות בקרטון
7290013932112 | 7-3153

אין יותר קלין מזה

 48יח’ בקרטון

7-3195
7290013932402

אין יותר קלין מזה

7-3197
7290013932426

14

ניקוי חלונות 15

חומרי ניקוי יעודיים

מסיר כל אבנית
 750סמ”ק
 15יח’ בקרטון

מנקה חלונות
בניחוח רענן

מסיר אבנית
מקומקומים

כחול  750סמ”ק
 12יח’ בקרטון

 750סמ”ק
 12יח’ בקרטון

7-3109
7290011920715

7-3040
7290011097271

מבריק רהיטים

מסיר שומנים קשים

7-3029
7290011097165

!

מו
מלץ

 400סמ”ק
 24יח’ בקרטון
7-3138
7290011920999

 750סמ”ק
 15יח’ בקרטון

מומל ץ !

7-3037
7290011097158
* ע”פ סקר ישראל היום  -מרץ 2013

אין יותר קלין מזה

אין יותר קלין מזה

מנקה חלונות
בניחוח רענן
כולל מילוי
כחול  750 -סמ”ק
 6יח’ בקרטון
7-3039
7290011097455

16

ניקוי רצפות 17

ניקוי רצפות

קלין מנקה רצפות
ורוד
 2ליטר
 10יח’ בקרטון
7-3222
7290011097097

מנקה רצפות
דוחה חרקים
ירוק  2ליטר
 10יח’ בקרטון
7-3025
7290011920371

אין יותר קלין מזה

קלין מנקה רצפות
סגול
 2ליטר
 10יח’ בקרטון
7-3223
7290011097103

מנקה רצפות קרמיקה
בניחוח פרחי שדה

מנקה רצפות
בניחוח פרחי אביב

כתום  4ליטר
 6יח’ בקרטון

ורוד  4ליטר
 6יח’ בקרטון

7-3020
7290011097073

7-3021
7290011097080

סופר ווקס
בניחוח מרענן
כסוף  4ליטר
 6יח’ בקרטון
7-3044
7290011097400

אין יותר קלין מזה

18

מטהר אויר 19

חומרי חיטוי והלבנה

לובן קלין בניחוח לימון

לובן קלין
ללא בישום

צהוב  1ליטר
 18יח’ בקרטון
7290000341217 | 7-3003

כחול  4ליטר
 6יח’ בקרטון

צהוב  4ליטר
 6יח’ בקרטון
7290000341224 | 7-3004

תרסיס אקונומיקה
בניחוח לימון
צהוב  750סמ”ק
 12יח’ בקרטון
7-3090
7290011920210

אין יותר קלין מזה

מטהר אויר
בניחוח לבנדר
 300סמ”ק
 24יח’ בקרטון

מטהר אויר
בניחוח יער
 300סמ”ק
 24יח’ בקרטון

7-3002
7290000339528

7-2525
7290012545979

7-2522
7290013809025

חומצת מלח

מטהר אויר
בניחוח אוקיינוס

מטהר אויר
בניחוח לימון ליים

 300סמ”ק
 24יח’ בקרטון

 300סמ”ק
 24יח’ בקרטון

 1ליטר
 18יח’ בקרטון
7-3006
7290000339597

7-2523
7290013809018

אין יותר קלין מזה

7-2524
7290013809001

מרככי כביסה

מרכך כביסה מרוכז
כחול
 1ליטר
 12יח’ בקרטון
7-3121
7290011920906

מרכך כביסה מרוכז
ורוד
 1ליטר
 12יח’ בקרטון
7-3120
7290011920890

מרכך כביסה
כחול קטיפתי

מרכך כביסה
ורוד מלטף

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

7-3013
7290011097004

7-3014
7290011097011

מרכך כביסה
היפואלרגני לתינוקות

מרכך כביסה
צהוב לגיהוץ קל

מרכך כביסה מרוכז
לבן
 1ליטר
 12יח’ בקרטון
7-3118
7290011920876

אין יותר קלין מזה

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

7-3067
7290011097790

7-3166
7290013932327

אין יותר קלין מזה

גיהוץ קל

קמ
אל ט ל

בנוסחת

20

מרככי כביסה 21

22

מוצרים לכביסה 23

מוצרים לכביסה

מרכך כביסה
לבן רומנטי

מרכך כביסה
סגול ארומטי

אבקת כביסה
ברבורים

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

 4ליטר
 6יח’ בקרטון

 1.25ק”ג
 12יח’ בקרטון

7-3015
7290011097028

7-3066
7290011097783

מסיר כל כתם  -גל
 2.5ליטר
 9יח’ בקרטון
7-3147
7290013809254

אין יותר קלין מזה

מסיר כל כתם  -תרסיס
 750סמ”ק
 15יח’ בקרטון
7-3110
7290011920722

אבקת כביסה
ברבורים
 6ק”ג

7-3188
7290013932167

7-3185
7290013809650

מבשם כביסה

נוזל לכביסה ביד

 750סמ”ק
 12יח’ בקרטון
7-3114
7290011920777

אין יותר קלין מזה

 1ליטר
 12יח’ בקרטון
7-3142
7290013809124

24

שקיות 25

שקיות

שקיות אשפה מתכלות עם שרוך לפח ענק

שקיות אשפה ממוחזרות לפח ביתי
 30שקיות  L.Dבגליל
7290013809070 | 7-6191

7290011920159 | 7-7020

שקיות אשפה מתכלות עם שרוך לפח ביתי

שקיות אשפה ממוחזרות לפח ענק

 50שקיות  L.Dבגליל
7290011920173 | 7-7022

אין יותר קלין מזה

 50גלילים בקרטון

 24גלילים בקרטון

 52 x 70ס”מ

 10שקיות  L.Dבגליל

 24גלילים בקרטון

 52 x 65ס”מ

 25שקיות  L.Dבגליל

 76x 90ס”מ

שקיות אוכל אריזת חיסכון
 300שקיות

 24חבילות בקרטון

7290011920142 | 7-7016

 20גלילים בקרטון

 77x 90ס”מ

7290013809087 | 7-6187

אין יותר קלין מזה

שקיות אשפה לפח ענק
 19 x 25ס”מ

 50שקיות  H.Dבגליל
7290011920203 | 7-7019

 24גלילים בשק

 76 x 90ס”מ

26

כפפות 27

רדיד אלומיניום וניילון נצמד

כפפות לטקס

רדיד אלומיניום  -צמד
רוחב  30ס”מ אורך  7.5מטר xע 2
7290011920197 | 7-7018

 12יח’ בקרטון

אין יותר קלין מזה

 10יח’ בקרטון

SיM 7290003956074 | 7-6075 -י7290003956081 | 7-6076 -
LיXL 7290003956111 | 7-6077 -י7290003956166 | 7-6073 -

כפפות ניילון

ניילון נצמד  -צמד
רוחב  30ס”מ אורך  30מטר xע 2
7290011920272 | 7-7031

 100כפפות בקופסה

כפפות גומי

 12יח’ בקרטון

 100חבילות בקרטון
7290013809131 | 7-6078

אין יותר קלין מזה

 100כפפות בשקית

זוג באריזה

 12יח’ בקרטון

SיM 7290012545641 | 7-6070 -י7290012545658 | 7-6081 -
LיXL 7290012545672 | 7-6083 -י7290012545665 | 7-6085 -

28

מטליות מיקרופייבר וכריות יפניות 29

נייר טואלט ומגבות נייר

נייר טואלט
רך למגע נעים
סגול  32גלילים

נייר טואלט
רך למגע נעים
ירוק  40גלילים

מטלית מיקרופייבר
רב שימושית
 1יח’
 24יח’ בקרטון
 30 x 30ס”מ

מטלית מיקרופייבר
לרצפה
 1יח’
 24יח’ בקרטון
 50 x 80ס”מ

7-1011
7290011097653

7-1001
7290011097387

7-7009
7290011920067

7-7010
7290011920074

נייר טואלט
רך למגע נעים

מגבות נייר

כריות יפניות
לניקוי משולב

כריות יפניות
איכותיות

כתום  48גלילים

7-1002
7290011097394

אין יותר קלין מזה

 6גלילים

7-1003
7290011097349

 4יח’
 24אריזות בשק
7-7013
7290011920104

אין יותר קלין מזה

 6יח’
 24אריזות בשק
7-7012
7290011920098

30

אביזרי קרצוף ומטליות

מטליות רב שימושיות
 9יח’

 24אריזות בשק

מטליות רצפה איכותיות
7290011920036 | 7-7006

כריות קרצוף מקצועיות
 3יח’

 24אריזות בשק

אין יותר קלין מזה

 4יח’

 12אריזות בשק

7290011920081 | 7-7011

צמר פלדה
7290011920128 | 7-7015

 12יח’

 24אריזות בשק

7290011920982 | 7-7026

סטודיו רווה-פלג

קלין לשירותך

קלין תשלובת ניקיון
ת.ד 5107 .באר-שבע 84100
שרות לקוחות1-700-706-760 :
אתרwww.kleen.co.il :

