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produkty inspirované přírodou

zářivá čistota bez námahy

odstraní všechny skvrny

pro prádlo, které “dýchá”

péče šetrná k Vám i k přírodě

čistý domov bez chlóru



Již od roku 1993 je společnost MADEL CZ prvním distributorem vysoce kvalitní italské drogerie 
značky MADEL v České republice. Na Slovensku působí společnost MADEL Slovakia, která 
zajišťuje distribuci po celém Slovensku.

Výrobcem je MADEL S.p.A., která je největší rodinnou fi rmou ve svém oboru v Itálii. Výrobky 
MADEL si díky svým schopnostem nejen v ČR našly loajální zákazníky z řad drogérií a smíšených 
obchodů, úklidových fi rem, nemocnic, hotelů a restaurací i mnoha běžných domácností. Zboží 
Madel zakoupíte v síti drogerií Teta, Rossmann, ve vzorkových prodejnách Madel nebo na 
eshopu drogerie.cz.

Tradiční rodinná výroba
Produkty Madel se vyrábí v Itálii již od roku 1977. I přes více než třicetiletou tradici a roční 
objem výroby přesahující 60 milionů kusů výrobků zůstává společnost Madel rodinnou výrobní 
fi rmou, která si zachovává tradiční ráz italských rodinných podniků, které se dědí 
z generace na generaci.

Výroba s ohledem na životní prostředí
Společnost MADEL si je vědoma své spoluodpovědnosti za ochranu našeho životního 
prostředí. Proto také volí cestu výroby s co možná nejmenším dopadem na životní prostředí. 
Společnost využívá vlastního zdroje vody z hlubinných vrtů (každý o hloubce 174 m) 
a je plně energeticky soběstačná díky výrobě energie z vlastních solárních panelů.

Proč si vybrat výrobky MADEL?
Všechny výrobky MADEL jsou vyráběny z prvotřídních surovinových zdrojů podléhajících 
přísné vstupní kontrole. Většina výrobků má navíc jedinečné chemické složení, díky 
kterému tyto výrobky představují „zlatý standard“ kvality ve svých kategoriích.

KDO JSME?

www.drogerie.cz
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006 PULIRAPID 
KOUPELNA  
500 ml

Čistí a leští povrchy v koupelně 
bez nutnosti oplachování. 
Dodává interiéru jemnou svěží 
vůni.

075 PULIRAPID 
IGIENIZZANTE 
SPRAY
500 ml  
Čistí a hygienizuje povrchy 
v kuchyni, koupelně i na WC. 
Díky parfemaci středomořské 
levandule vytvoří jedinečné 
provonění. Vhodný na 
každodenní úklid. Oplachuje se.
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009 PULIRAPID 500 ml
011 PULIRAPID 750 ml
018 PULIRAPID ACETO 500 ml
019 PULIRAPID ACETO 750 ml
Čistí do vysokého lesku a odstraňuje vápenaté 
usazeniny, stopy mýdla a rzi v kuchyni, koupelně a na 
velkých površích. Díky inovovanému složení zabraňuje 
opakovanému usazování nečistot. Bez oplachování. 
Varianta Aceto obsahuje navíc přírodní ocet, který 
eliminuje pachy a zajistí třpytivý lesk. 

014 PULIRAPID
SPLENDI
500 ml

Čistič a péče o nerezové povrchy. Díky 
speciálnímu složení zabraňuje vytváření 
vápenatých usazenin. Je ideální na 
čistění kuchyňských pracovních ploch, 
nerezového nádobí, vodovodních baterií, 
umyvadel, stěn trub na pečení apod. 

013 PULIRAPID
EXTRA
500 ml

Efektivně odstraňuje vodní 
kámen, špínu a rez. Ideální na 
čistění vodovodních baterií, 
umyvadel, dřezů z nerezu, 
keramických van, sprchových 
koutů skleněných i plastových, 
sporáků, porcelánu i keramiky. 
Oplachuje se. Upozornění: 
Dráždí oči a kůži.

017 PULIRAPID
DOCCIA
500 ml

Speciální přípravek na čištění 
sprchových koutů a sprchových 
zástěn. Po čištění vytvoří na povrchu 
ochranný fi lm, který zabraňuje 
vytváření vápenatých a mýdlových 
usazenin. Použití je jednoduché: 
nastříkat a opláchnout.

050 PULIRAPID
SGRASSO TUTTO
500 ml

Odmašťuje, čistí do hloubky 
a leští povrchy v kuchyni, 
koupelně i dílnách a skladech. 
Můžete s ním odstranit 
i mastnotu na látkách, 
které poté vyperete běžným 
způsobem. Použijte na trouby, 
fi ltry, podlahy aj. Oplachuje se.
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032 PULIRAPID CASA AGRUMI 
s vůní citrusového ovoce
034 PULIRAPID CASA MUSCHIO BIANCO 
s vůní bílého muškátu
1500 ml

081 PULIRAPID
WC GEL
750 ml

087 PULIRAPID
ACTIVE BLUE
2 ks

072 PULIRAPID
WC ZÁVĚS FIORITO
073 PULIRAPID
WC ZÁVĚS OCEAN
074 PULIRAPID
WC ZÁVĚS LIME CON 
CANDEGGINA
1 ks

036 PULIRAPID 
LEGNO
1000 ml

335 PULIRAPID 
LAVANDA
1000 ml

Univerzální čistič se čpavkem a alkoholem s hygienizujícím účinkem s vůní. 
Ideální pro dokonalou hygienu všech domácích omyvatelných povrchů 
(podlahy z mramoru, žuly, keramické dlažby, linolea, obkladačky, lakovaný 
nábytek, laminát, nerez, okna a zrcadla, pracovní kuchyňské plochy, sporáky, 
omyvatelné plochy v koupelnách a na toaletách, koberce a potahové látky). 

Čisticí a hygienizující gelový prostředek na WC 
s mořskou vůní, který odstraní i nejodolnější 
vápenaté usazeniny a bakterie, a to i pod 
okrajem záchodové mísy. Působí i pod vodní 
hladinou. Zanechá záchodovou mísu zářivě čistou 
a příjemně vonící. 

Tablety do WC nádržky. 
Neobsahují chlór, takže 
jsou vhodné i do vnitřních 
splachovacích systémů 
Geberit. Díky modrému 
zbarvení vody dodávají 
toaletě maximální čistotu. 

WC závěsy do toaletní mísy. Čistí 
a dodává toaletě intenzivní vůní při 
každém spláchnutí.

Čistí, leští a pečuje o všechny dřevěné 
povrchy a laminát díky specifi ckému 
složení s obsahem mýdla rostlinného 
původu. Odstraňuje skvrny a díky 
silicím z cedrového a santalového 
dřeva pečuje a zachovává přírodní 
půvab dřevěných povrchů. 

Univerzální hygienizující 
čistič s vůní středomořské 
levandule. Díky obsahu 
alkoholu je vhodný i na 
čištění skla a zrcadel, 
na kterých nezanechává 
šmouhy. Bez oplachování. 
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PULIRAPID 

je složenina slov pulire a rapido, 
což v italštině znamená vyčistit a rychlý. 
Prostě rychlé čištění bez námahy.



261 DEOX ADDITIVO 
ANTIODORE
750 ml
20 pracích dávek

Přídavek k pracím prostředkům 
s hygienizujícím efektem, který zvyšuje 
účinnost pracího prostředku a umožňuje 
tak použít šetrnější dávkování. Obsahuje 
patentovaný Odorzero-Complex®.

168 DEOX SPORT
750 ml - 15  pracích dávek
Prací prostředek na sportovní oděvy, funkční 
prádlo i obuv. Obsahuje patentovaný Odorzero-
Complex®. Účinkuje i na velmi silný zápach, jindy 
přetrvávající po běžném vyprání i několik praní, 
např. na oděvech profesionálních sportovců či 
pracovních oděvech.

164 DEOX LANA
1000 ml - 20 pracích dávek

169 DEOX LAVATRICE 
LAVANDA E ARGAN
1518 ml
23 pracích dávek

Tekutý prací prostředek pro vlnu, hedvábí 
a jemné prádlo. Obohacen o enzymy, 
zabraňuje vypírání barev a žmolkování 
vlny. Vhodný pro praní do 40°C. Schválen 
Woolmark asociací pro praní vlny.  Obsahuje 
patentovaný Odorzero-Complex®, testován 
na obsah niklu, kobaltu a chromu.

Prací gel s marseillským mýdlem, 
levandulí a arganovým olejem, díky 
kterému prádlo perfektně změkčí. 
Vhodný pro praní od 30°C do 90°C. 
Obsahuje patentovaný Odorzero-
Complex®, testován na obsah niklu, 
kobaltu a chromu.

177 DEOX LAVATRICE FRESH WHITE 1650 ml
na bílé i barevné prádlo s vůní svěžesti

178 DEOX LAVATRICE FRESH BLU 1650 ml
na bílé i barevné prádlo s vůní svítání

179 DEOX LAVATRICE FRESH NOIR 1650 ml 
na černé a tmavé prádlo

25 pracích dávek

Tekutý prací prostředek na bílé a barevné prádlo. Působí již při nižších teplotách 
od 30°C (až do 90°C). Obsahuje patentovaný Odorzero-Complex®, testováno na 

obsah niklu, kobaltu a chromu.
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Jak funguje Deox?

PRO PRÁDLO, KTERÉ “DÝCHÁ”



201 a 202 DEOX AMMORBIDENTE LAVANDA
s vůní levandule z Provensálska

209 a 222 DEOX AMMORBIDENTE ROSE E PATCHOULI
s vůní růže a pačuli

221 a 224 DEOX AMMORBIDENTE GELSOMINO E YLANG YLANG
s vůní jasmínu a ylang ylang

2015 ml 31 pracích dávek
2990 ml 46 pracích dávek

Aviváže s intenzivními vůněmi. Obsahují patentovaný Odorzero-Complex®.

650 DEOX ODOR ZERO
500 ml
Neutralizátor pachů z textilií, oděvů a interiéru. 
Obsažený patentovaný Odorzero-Complex® 
pohlcuje zápachy z textilií, které jsou způsobeny 
vařením, cigaretovým kouřem či domácími zvířaty, 
a současně vytváří ochrannou vrstvu proti jejich 
usazování. Díky balení ve spreji je ideální na použití 
na cestách či okamžitě, když je potřeba.
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235 DEOX AMMORBIDENTE GELSOMINO E 
YLANG YLANG
750 ml s vůní jasmínu a ylang ylang
236 DEOX AMMORBIDENTE ROSE E PATCHOULI
750 ml s vůní růže a pačuli
237 DEOX AMMORBIDENTE LAVANDA
750 ml s vůní levandule z Provensálska
30 pracích dávek
Koncentrované aviváže s intenzivními vůněmi. Obsahují patentovaný 
Odorzero-Complex®.

Odorzero-Complex 

patentované složení, díky kterému prádlo “dýchá”, 
zůstává dlouhodobě svěží a odolné vůči pachům.



183 WINNI´S LAVATRICE 
1500 ml s vůní levandule 
188 WINNI´S LAVATRICE 
ECOFORMATO ALEPPO  
1495 ml s mýdlem z Aleppa 
a verbenou
25 pracích dávek

Hypoalergenní tekutý prací gel na bílé i barevné 
prádlo s mýdlem rostlinného původu určený na 
všechny typy prádla. Vhodný pro praní od 30°C do 
60°C . 

165 WINNI’S 
LANA
750 ml
15 pracích dávek

263 WINNI’S 
ANTICALCARE 
LAVATRICE
750 ML

Hypoalergenní tekutý prací 
prostředek s vůní růže určený na 
vlnu, hedvábí a jemné prádlo. 
Vhodný pro praní v pračce i ruční 
praní do 40°C.

Přídavek k praní proti usazování 
vodního kamene v pračce. Při 
pravidelném používání šetří energii 
a prodlužuje životnost pračky. 
Přidejte ke každému praní.

228 WINNI’S AMMORBIDENTE
1540 ml – 44 pracích dávek
230 WINNI’S AMMORBIDENTE 
ECOFORMATO FIORI
1470 ml – 42 pracích dávek
231 WINNI’S AMMORBIDENTE
ECOFORMATO ELIOTROPIO
1470 ml – 42 pracích dávek
 Hypoalergenní koncentrovaná aviváž s květinovou vůní 
nebo vůní heliotropu. Vhodná pro praní v pračce i ruční 
praní. Usnadňuje žehlení a dodá prádlu dlouhotrvající vůni.
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570 WINNI’S SAPONE 
MARSIGLIA
250 g

Hypoalergenní mýdlo rostlinného původu pro osobní 
hygienu i ruční praní. Díky vysokému obsahu mastných 
kyselin je obzvláště vhodné i pro nejcitlivější pokožku. 
Je rovněž doporučené pro praní v ruce. Obsahuje silice 
z meduňky.

Složení produktu je derma-kompatibilní. Pozor! 
Přírodní nebo eko neznamená 

derma-kompatibilní!

Certifi kace pro etické vegan produkty. Prací prostředky i aviváže Winni´s jsou 
vhodné pro praní dětského prádla.

derma kompatibp



Produkty WINNI´S
jsou zcela rozložitelné, mají recyklovatelný obal, 
nebyly testovány na zvířatech, 
neobsahují nikl, fosfáty ani barviva.

016 WINNI´S 
DOCCIA
500 ml

008 WINNI´S 
ANTICALCARE 
500 ml

037 WINNI´S 
BAGNO 
500 ml

038 WINNI´S 
SGRASSATORE
500 ml

052 WINNI´S 
SGRASSATORE
MARSIGLIA
500 ml

039 WINNI´S 
MULTIUSO
500 ml

322 WINNI´S 
PAVIMENTI 
1000 ml

Hypoalergenní čistič sprchových 
koutů a zástěn. Při pravidelném 
užívání zabraňuje vytváření 
vápenatých a mýdlových 
usazenin a snižuje výskyt alergií.

Účinně odstraňuje špínu a vodní 
kámen. Je obzvláště vhodný na 
pravidelné čištění nerezových 
povrchů a keramiky (dřezy, 
sprchové kouty, umyvadla, vany, 
WC apod.). Oplachuje se.

Hypoalergenní čisticí prostředek 
se svěží vůní pro každodenní 
úklid v koupelně. Vhodný na 
umyvadla, vany, dřezy, kachličky, 
vodovodní kohoutky a povrchy 
z přírodního kamene. Není třeba 
oplachovat! 

Hypoalergenní odmašťovací 
prostředek na všechny 
omyvatelné povrchy. Vhodný na 
trouby, grily, digestoře, hrnce 
apod. a před praním na mastné 
skvrny na látkách. Oplachuje se.

Hypoalergenní odmašťovací 
prostředek s marseillským 
mýdlem na všechny omyvatelné 
povrchy. Ideální na čištění 
sporáků, trub, digestoří. Díky 
přídavku marseillského mýdla 
povrchy dokonale vyčistí. 
Oplachuje se.

Hypoalergenní univerzální čisticí 
prostředek na všechny omyvatelné 
povrchy. Vhodný na sklo, zrcadla, 
křišťál, dveře, nábytek, dlaždice, lustry, 
pracovní plochy apod. Není třeba 
oplachovat! 

Hypoalergenní čisticí přípravek na podlahy 
a všechny omyvatelné povrchy. Dokonale 
vyčistí, hygienizuje a příjemně provoní 
čištěné povrchy. Díky speciální formuli 
uvolňuje vůni z povrchů postupně.
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290 WINNI´S PIATTI LIME
500 ml
291 WINNI´S ALOE VERA 
500 ml
299 WINNI´S PIATTI LIME 
ECORICARICA 
1000 ml

305 WINNI´S 
GEL LAVASTOVIGLIE 
750 ml 
30 mycích dávek 
Hypoalergenní mycí přípravek na 
nádobí do myčky. Nádobí umyje, 
odmastí, vyleští a zbaví i vysoce 
odolných usazenin. Obzvláště rychle 
odstraní tuk a mastnotu. Jemná 
parfemace citrusu neulpívá na nádobí.Koncentrovaný mycí prostředek na nádobí s vůní 

limetky a jeblečných květů nebo ve variantě aloe 
vera.

304 WINNI´S SALE
1kg

348 WINNI´S TABS 
LAVASTOVIGLIE 
15 ks
349 WINNI´S TABS 
LAVASTOVIGLIE 
25 ks

310 WINNI´S 
BRILLANTANTE 
250 ml

317 WINNI´S 
CURALAVASTOVIGLIE 
250 mlČistá mořská sůl do myčky nádobí. 

Vhodná pro všechny typy myček. 
Pravidelné používání změkčuje 
vodu a zabraňuje vytváření vodního 
kamene v myčce i na nádobí.

Hypoalergenní multifunkční tablety do 
myčky nádobí. Díky složení s enzymy 
zbaví Vaše nádobí mastnoty i připálenin 
efektivně i při nízkých teplotách mytí. 
Vhodné pro všechny typy myček nádobí. 
Citrusová parfemace neulpívá na 
nádobí.

Hypoalergenní lešticí přípravek 
na nádobí s přírodním octem 
pro všechny typy myček. Zajistí 
rychlé usušení a třpytivý lesk 
nádobí beze čmouh a zaschlých 
kapek.

Hypoalergenní čisticí přípravek do 
myčky nádobí. Efektivně odstraňuje 
vápenaté usazeniny, mastnotu 
a špínu v myčce. Díky pravidelnému 
používání prodlužujete životnost 
myčky a zabraňujete tvorbě bakterií.

ČOV
nebo-li čistička odpadních vod. Pokud 
ji máte, používejte výhradně produkty 
Winni’s.

ECORICARICA 
Na výrobu náhradního balení bylo 
použito o 78 % méně plastu než na 
běžnou láhev.



480 WINNI´S NATUREL 
SAPONE LIQUIDO 
THE VERDE 250 ml 
485 WINNI´S NATUREL 
SAPONE LIQUIDO 
500 ml

481 WINNI´S NATUREL 
SAPONE INTIMO 
THE VERDE 250 ml
486 WINNI´S NATUREL 
SAPONE INTIMO 
THE VERDE 500 ml

482 WINNI´S NATUREL 
BAGNOSCHIUMA
THE VERDE 
500 ml

483 WINNI´S NATUREL 
SHAMPOO
THE VERDE 
250 ml

484 WINNI´S NATUREL 
GEL DOCCIA
THE VERDE 
250 ml

Tekuté mýdlo pro intimní hygienu 
s extraktem ze zeleného čaje, koriandru 
a aloe vera. Lehce kyselé pH 4,5 udržuje 
vhodné prostředí intimních partií.

Tekuté mýdlo s extraktem ze 
zeleného čaje a břízy.  

Pěna do koupele s extraktem ze zeleného 
čaje, břízy a aloe vera, s přídavkem 
rostlinných proteinů.

Šampon s extraktem ze zeleného čaje 
a kaštanu, s přídavkem rostlinných 
proteinů. Pro všechny typy vlasů.

Sprchový gel s extraktem ze 
zeleného čaje a břízy.
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WINNI´S naturel
kosmetika ze 100% rostlinných raw surovin, 
která neobsahuje žádné alergeny 
(ani ty přírodní!)
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810 WINNI´S NATUREL
TOALETNÍ PAPÍR
4 role, dvouvrstvý

815 WINNI´S NATUREL
PAPÍROVÉ UTĚRKY
2 role, dvouvrstvé

816 WINNI´S NATUREL
PAPÍROVÉ UTĚRKY
1 maxi role, dvouvrstvé

817 WINNI´S NATUREL
PAPÍROVÉ UBROUSKY
45 ks, dvouvrstvé

818 WINNI´S NATUREL
PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY
10x9 ks, čtyřvrstvé

FSC 
certifi kace produktu pocházejícího 
z šetrně obhospodařovaných lesů.

Neběleno chemicky
díky tomu si papír zachovává elegantní 
krémový odstín.

50% méně fólie
něž u běžného balení, což přispívá 
k úspoře energie.

1 role obsahuje 350 útržků. Jemná parfemace 
zelených jablek z kontrolovaného hospodářství.

1 role obsahuje 78 útržků. Jemná parfemace 
zelených jablek z kontrolovaného hospodářství.

Role obsahuje 210 útržků. Jemná parfemace 
zelených jablek z kontrolovaného hospodářství.

Balení obsahuje 45 ks ubrousků. Jemná 
parfemace zelených jablek z kontrolovaného 
hospodářství.

Balení obsahuje 9 ks kapesníčků. Jemná 
parfemace zelených jablek z kontrolovaného 
hospodářství.



275 NEFLEK
SMACCHIO TUTTO
500 ml

270 NEFLEK
SMACCHIO TUTTO SPRAY
500 ml

276 NEFLEK
SMACCHIO TUTTO
250 ml

273 NEFLEK
SMACCHIO TUTTO
600 g

272 SMACCHIO TUTTO
ALBOTEX
1 kg

Díky přítomnosti enzymů snadno 
odstraňuje před praním všechny skvrny 
i při nízkých teplotách. Je vhodný na bílé 
i barevné prádlo. Účinně odstraňuje skvrny 
od inkoustu, piva, vína, čokolády, kávy, 
šťávy, ovoce, trávy apod.

Díky spreji je použití extra snadné! Nastříkat 
a vyprát. Díky přítomnosti enzymů snadno 
odstraňuje před praním všechny skvrny i při 
nízkých teplotách. Je vhodný na bílé i barevné 
prádlo. Účinně odstraňuje skvrny od inkoustu, 
piva, vína, čokolády, kávy, šťávy, ovoce, trávy 
apod.

Ergonomický tvar balení a kartáček pro snadné 
použití. Díky přítomnosti enzymů snadno 
odstraňuje před praním všechny skvrny i při nízkých 
teplotách. Je vhodný na bílé i barevné prádlo. 
Účinně odstraňuje skvrny od inkoustu, piva, vína, 
čokolády, kávy, šťávy, ovoce, trávy apod. 

Jednoduché použití, pouze přidejte k pracímu 
prostředku. Snadno odstraní veškeré skvrny na bílém 
i barevném prádle. Působí již od 30°C. U barevných 
látek ověřte odolnost barev použitím přípravku na 
malém skrytém místě. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, 
kůži, kovové (např. knofl íky) a dřevěné povrchy. 

Je určen k bělení bílých látek a k odstraňování všech 
typů skvrn z odolných bílých i barevných látek z bavlny, 
lnu a syntetických vláken - např. záclony, utěrky apod. 
Účinkuje již při nízké teplotě. Zanechává prádlo dokonale 
čisté a příjemně provoněné. 
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SMACCHIO TUTTO
v italštině znamená odstranit všechny 
skvrny, ano úplně všechny!



262 DISINFEKTO BUCATO
1000 ml – 40 pracích dávek

562 DISINFEKTO SAPONE
300 ml

Doplněk k pracímu přípravku s hygienizujícím 
účinkem, který pomáhá odstraňovat bakterie 
a choroboplodné zárodky. Vhodný na všechny 
typy prádla (bílé i barevné), do pračky i na ruční 
praní. Účinný již od 30°C. Neobsahuje fosfáty. 

Antibakteriální krémové mýdlo. Díky svému 
lehce kyselému pH nevysušuje pokožku 
a zanechává ji čistou a krásně provoněnou. 
Dermatologicky testováno.

023 DISINFEKTO
1000 ml

026 DISINFEKTO SPRAY
500 ml

Tekutý dezinfekční a čisticí prostředek s vůní 
proti bakteriím a plísním. Je určen pro dezinfekci 
a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů: 
podlah, kachliček, dveří, sanitárních zařízení, 
vnitřků ledniček, kuchyňských pracovních ploch, 
kráječů, nožů atd. Oplachuje se.

Tekutý dezinfekční a čisticí prostředek s vůní 
proti bakteriím a plísním. Je určen pro dezinfekci 
a čištění omyvatelných ploch a předmětů: podlah, 
kachliček, dveří, sanitárních zařízení, vnitřků ledniček, 
kuchyňských pracovních ploch, kráječů, nožů atd. 
Oplachuje se.

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obale a připojené informace o přípravku. 
Pozor! Používajte biocídne výrobky bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
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Dezinfekce bez chlóru
je pravé řešení pro odstranění viditelné špíny i neviditelných bakterií a plísní. 
Zanechává příjemnou parfemaci, kterou ocení domácnosti s malými dětmi i 
domácími mazlíčky.
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090 STURA FACILE
1000 ml

Mimořádně účinný tekutý čistič odpadů. Působí bez použití 
zvonu. Přípravek je určen k pročištění pouze silnostěnných 
plastových a keramických odpadů umyvadel, dřezů, sprch, 
van, WC a kanalizace. Účinně odstraňuje veškeré ucpávky 
způsobené tuky, mýdlem, vodním kamenem, vlasy, papírem, 
vložkami, hadry apod.

120 MADEL ACIDO 
MURIATICO 33%
1000 ml

Čisticí prostředek na WC vhodný k odstranění nejodolnějších 
usazenin (vápenaté usazeniny, močový kámen, rez). 

045 SGRASSA E BRILLA COMPLETO 
750 ml
046 SGRASSA E BRILLA RICARICA 
750 ml – náhradní náplň
Univerzální odmašťovací a čisticí prostředek. Odmašťuje a čistí 
kuchyňské trouby, dřezy, hrnce, kráječe, grily, obkládačky, 
pracovní plochy a podlahy. Doporučen i pro profesionální užití 
– např. na odstranění mastnoty z motorů, převodovek a dílen. 
Oplachuje se.

330 PAVISTELLA
1250 ml
Čisticí a lešticí přípravek 
s květinovou vůní na mytí podlah 
a tvrdých povrchů. Povrchy vyčistí, 
intenzivně provoní a zanechá 
krásně vyleštěné. Pro dokonalý 
efekt doporučujeme povrch vyleštit 
do lesku. 

Casa jako domov
čisticí prostředky, které nesmí chybět v žádné domácnosti.



161 MADEL LANA 
3000 ml – 60 pracích dávek

Madel Lana Fix Color má speciální složení, které 
umožňuje prát bílé i barevné prádlo dohromady 
bez zapírání, a je obzvlášť vhodná pro praní 
čisté vlny, hedvábí a jemných syntetických 
vláken. Zanechává barvy jako nové díky svému 
vyváženému pH neutrálnímu složení. Schválen 
Woolmark asociací pro praní vlny.

195 GRAN BUCATO  MARSIGLIA 
3000 ml – 30 pracích dávek

181 SOFFICE BUCATO MARSIGLIA 
1000 ml – 20 pracích dávek
191 SOFFICE BUCATO MARSIGLIA 
3000 ml – 40 pracích dávek

Tekutý prací gel s marseillským mýdlem určený 
pro praní v pračce i ruční praní. Je vhodný na 
praní při všech teplotách (30-60 °C). Díky svému 
specifi ckému složení s obsahem marseillského 
mýdla účinně odstraňuje odolné skvrny, a to již při 
nízkých teplotách. Prádlo získá po vyprání krásnou 
dlouhotrvající vůni.

Tekutý prací gel s marseillským mýdlem určený pro praní 
v pračce i ruční praní. Je vhodný na praní při všech teplotách 
(30, 40 a 60 °C). Díky svému specifi ckému složení s obsahem 
marseillského mýdla účinně odstraňuje odolné skvrny, a to 
již při nízkých teplotách. Prádlo získá po vyprání krásnou 
dlouhotrvající vůni.
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140 MORBIDO AMMORBIDENTE EMOTION
s vůní bílého muškátu
141 MORBIDO AMMORBIDENTE SENSATION
s vůní kosatce a bílé kapradiny
142 MORBIDO AMMORBIDENTE RELAX
s vůní levandule
4000 ml – 53 pracích dávek

Aviváže se 3 unikátními květinovými vůněmi. Při praní jemně pronikají do vláken a zajistí 
tak, že prádlo je po vyprání dokonale hebké a příjemné na dotek. Po použití navíc 
usnadňují žehlení. Schváleny Woolmark asociací pro praní vlny.

Marseillské mýdlo
tradiční italská přísada pracích prostředků. Propůjčuje prádlu 
nezaměnitelnou vůni a má skvělé prací schopnosti.

Bucato
znamená v italštině praní. Na přední etiketě je vždy uveden 
počet pracích dávek pro lepší orientaci.



M
A

D
EL

 P
IA

TT
I

282 DAISY PIATTI LIME  
1250 ml
284 DAISY PIATTI AGRUMI
1250 ml

Koncentrovaný mycí prostředek na nádobí s vůní limetky 
nebo citrusů. Díky obsahu přírodního octu pohlcuje 
nepříjemné pachy z nádobí.

303 MADEL 
SALE
1 kg

318 MADEL TABS 
LAVASTOVIGLIE 5v1
16 tablet

315 MADEL 
CURALAVASTOVIGLIE 
250 ml

307 MADEL BRILLANTANTE AZZURRO
308 MADEL BRILLANTANTE LEMON 
250 ml

Extra hrubá sůl do myčky nádobí. 
Předchází v myčce vzniku vodního 
kamene, tím ji chrání a zároveň 
zabraňuje usazování vodního 
kamene na nádobí.

Multifunkční tablety do myčky nádobí. 
Tableta spojuje účinky odmašťující, mycí 
a leštící, zabraňuje usazování vápníku 
a nepříjemným pachům. Neobsahuje 
chlór. Hygienický efekt je zajištěn 
účinkem aktivního uhlíku. Vhodné pro 
všechny typy myček nádobí.

Čistící prostředek na odstraňování 
mastnoty a vodního kamene z vnitřku 
myčky (včetně fi ltru, trysek a těsnění). Při 
pravidelném používání zvyšuje účinnost 
myčky. Určen pro všechny typy myček. 

Leštící přípravek do myčky nádobí s přísadou octu pro všechny 
typy myček. Zajistí rychlé usušení a třpytivý lesk Vašeho nádobí 
bez čmouh a zaschlých kapek.

Piatti nebo-li nádobí
Piatti znamená v italštině nádobí. Můžeme ho mýt v ruce - 
“piatti a mano” nebo v myčce nádobí “lavastoviglie”.



430 LOVE BAGNO 
SCHIUMA NEUTRO 
1000 ml

431 LOVE BAGNO 
SCHIUMA CANNELLA 
E AGRUMI 1000 ml

432 LOVE BAGNO 
DOCCIA NEUTRO  
300 ml

545 LOVE SAPONE 
CREMOSO NEUTRO
500 ml

546 LOVE SAPONE 
CREMOSO CANNELLA
E AGRUMI 500 ml

547 LOVE SAPONE 
CREMOSO NEUTRO
1000 ml

548 LOVE SAPONE 
CREMOSO 
ECORICARICA 
2000 ml

Pěna do koupele s vůní čistoty. Pěna do koupele s vůní 
skořice a citrusů.

Sprchový gel s vůní čistoty. Tekuté mýdlo v pumpičce s vůní 
čistoty.

Tekuté mýdlo s vůní skořice a citrusů 
v pumpičce.

Tekuté mýdlo v pumpičce 
s vůní čistoty. Tekuté mýdlo náplň.
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jako láska k Vaší pokožce. Díky kosmetice Love jí poskytnete 
perfektní péči. Produkty jsou dermatologicky testovány.
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PROFESSIONAL

012 PULIRAPID
5 l
Čistí do vysokého lesku a odstraňuje 
vápenaté usazeniny, stopy mýdla a rzi 
v kuchyni, koupelně a na velkých 
površích. Použijte na nerezové dřezy 
a vodovodní baterie, keramická 
umyvadla, vany a bidety, podlahy, 
dlaždičky, keramiku, příbory, sklenice, 
jídelní soupravy apod. Oplachuje se.

025 DISINFEKTO
5 l
Tekutý dezinfekční a čisticí prostředek 
s vůní proti bakteriím a plísním. Je určen 
pro dezinfekci a čištění omyvatelných 
ploch a předmětů: podlah, kachliček, dveří, 
sanitárních zařízení, vnitřků ledniček, 
kuchyňských pracovních ploch, kráječů, 
nožů atd. Oplachuje se. Používejte biocidní 
přípravky bezpečně! Před použitím si 
vždy přečtěte údaje na obale a připojené 
informace o přípravku.

042 SPRUZZA E BRILLA 
5 l
Čisticí prostředek na tvrdé umyvatelné povrchy 
– okna, zrcadla, nerez, dveře, lustry, kachličky, 
nábytek, interiéry aut atd. Díky obsahu 
alkoholu v přípravku vyčištěné plochy krásně 
září a zůstávají bez čmouh. Před čištěním 
barevných tapet a malovaných povrchů 
vyzkoušejte odolnost barvy na malé skryté 
plošce. 

047 SGRASSA E BRILLA 
5 l
Univerzální odmašťovací a čisticí prostředek. 
Odmašťuje a čistí kuchyňské trouby, dřezy, 
hrnce, kráječe, grily, obkládačky, pracovní 
plochy a podlahy. Doporučen i pro profesionální 
užití – např. na odstranění mastnoty z motorů, 
převodovek a dílen. Oplachuje se.



320 SUPERNET 
5 l

Koncentrovaný univerzální čisticí 
a hygienizující přípravek na všechny 
tvrdé omyvatelné povrchy. Důkladně 
odmastí, vyčistí a vyleští podlahy (dlažba, 
PVC, laminát), kachličky, dřezy, sporáky, 
umývadla, vany, nářadí atd. Po použití 
zanechá příjemnou svěží vůni.
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319 FLOORSAN
5 l

Tekutý koncentrovaný odmašťovací a mycí 
prostředek se sníženou pěnivostí na tvrdé 
omyvatelné povrchy. Je určený k mytí podlah 
a velkých povrchů pro profesionální užití, ale 
též kachliček, kuchyňského nábytku, dřezů, 
umyvadel a kuchyňských přístrojů. 

333 PAVISTELLA
5 l

Čisticí a lešticí přípravek s květinovou 
vůní na mytí podlah a tvrdých 
povrchů.  Je vhodný na čištění 
mramoru, žuly, kamene, keramiky, 
dlažby, linolea i laminátů.

105 MADEL CANDEGGINA
106 MADEL CANDEGGINA 
(s parfémem)
2,5 l

Tekutý bělící a dezinfekční prostředek proti bakteriím, 
plísním a virům. Určen pro plošnou dezinfekci a ruční 
strojové čištění a bělení prádla v domácnosti, komunální 
oblasti a ve zdravotnictví. Použijte na podlahy, sanitární 
zařízení, hračky, nádobí, prádlo apod. Používejte biocidní 
přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obale a připojené informace o přípravku.



283 MADEL PIATTI 
CONCENTRATO
5 l

Tekutý pH neutrální bezfosfátový 
přípravek s citronovou vůní na mytí 
nádobí, skla a podlahy. Vhodný i pro 
citlivou pokožku.

312 MADEL BRILLANTANTE
5 l

Leštící prostředek do myček nádobí pro vysoký 
lesk. Neutralizuje zásaditost, zabraňuje vzniku 
čmouh. Zajišťuje extra třpytivost nádobí. Vhodný 
pro všechny typy myček nádobí.
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314 MIX LAVASTOVIGLIE 
5 l

Koncentrovaný mycí přípravek na nádobí pro mytí 
v myčce. Nádobí umyje, odmastí, vyleští a zbaví 
i  vysoce odolných usazenin. Vhodný na všechny 
typy nádobí a do všech typů myček, zejména pro 
profesionální použití.

292 MADEL PIATTI FRUIT GEL LIME 
s vůní citronu
293 MADEL PIATTI FRUIT GEL AGRUMI 
s vůní citrusových plodů
4000 ml

Tekutý pH neutrální bezfosfátový přípravek na mytí nádobí, skla 
a podlahy. Vhodný i pro citlivou pokožku.

HACCP
profesionální produkty Madel splňují podmínky systému 
HACCP, který je uplatňován ve většině provozů.
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186 WINNI´S LAVATRICE 
5 l 
83 pracích dávek

229 WINNI´S AMMORBIDENTE 
5 l 
125 pracích dávek

029 WINNI´S MULTIUSO 
5 l 

028 WINNI´S SGRASSATORE
5 l

Hypoalergenní tekutý prací přípravek 
s mýdlem rostlinného původu s vůní 
levandule určený na bílé i barevné 
prádlo. Neobsahuje fosfáty ani barviva.

Hypoalergenní koncentrovaná aviváž 
s květinovou vůní. Vhodná pro praní 
v pračce i na ruční praní. Usnadňuje 
žehlení. Neobsahuje barviva ani 
konzervační látky.

Univerzální čisticí přípravek na všechny 
omyvatelné povrchy, zejména vhodný 
na sklo, zrcadlo, dlaždice, nábytek, 
lustry apod. Neoplachuje se.

Univerzální odmašťovací prostředek na všechny 
omyvatelné povrchy. Vhodný zvláště na trouby, 
grily, digestoře, hrnce apod. a před praním na 
skvrny na látkách od tuku a maziv. Díky svému 
složení rostlinného původu nevyvolává alergické 
reakce. 
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323 WINNI´S PAVIMENTI 
5 l 
200 dávek

295 WINNI´S PIATTI LIME
5 l
 

306 WINNI´S GEL LAVASTOVIGLIE 
5 l 
200 dávek

311 WINNI´S BRILLANTANTE 
5 l 

Hypoalergenní čisticí přípravek na podlahy 
a všechny omyvatelné povrchy. Dokonale 
vyčistí, hygienizuje a provoní čištěný povrch. 
Neoplachuje se. 

Hypoalergenní koncentrovaný mycí přípravek na nádobí 
s vůní limetky a jabloňových květů. Účinně myje nádobí 
a zbavuje ho mastnoty. Neobsahuje fosfor. 

Hypoalergenní mycí prostředek na mytí nádobí v myčce. 
Díky obsahu enzymů zbaví Vaše nádobí nečistot 
i mastnoty i při nízkých teplotách mytí. Citrusová vůně 
neulpívá na nádobí.

Hypoalergenní přípravek na oplachování nádobí 
s přírodním octem určen pro všechny typy myček 
nádobí. Zajistí rychlé usušení a zářivý lesk nádobí.

WINNI’S PROFESSIONAL
i v profesionálním segmentu může být úklid šetrný k Vám i k přírodě.



K Májovu 1390, 537 01 Chrudim
Tel.: 461 056 035
E-mail: chrudim@madel.cz

Libovice u Slaného 15, 273 79 Tuřany
Tel.: 311 234 336
E-mail: libovice@madel.cz

Loučky 129, 793 16 Zátor
Tel.: 558 840 437
E-mail: zator@madel.cz

Poľná 11
903 01 Senec

+421 2 4592 7690
E-mail: senec@madel.sk

MADEL Slovakia, s.r.o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava

+421 905 941 165, madel@madel.sk

MADEL CZ, spol. s r.o.
Říčanská 13, 635 00 Brno

Tel.: 511 145 753
E-mail: brno@madel.cz

Hlavní distribuční sklady
a vzorkové prodejny v ČR Hlavní distribuční sklad a vzorková 

prodejna na Slovensku

Sídlo společnosti na Slovensku:www.drogerie.cz 

https://www.facebook.com/madel.cz


