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Помпи за дозиране

Проектирани с оглед на безопасността на 
потребителите

ü Изработени от FDA одобрени висококачествен 
полипропилен и LDPE пластмаса

ü Устойчив на киселини и химикали на основата на хлор

ü Изпомпва течни храни: включително вода, мляко, 
маслинови масла, оцетни киселини, сосове, оцветители за 
храна, мед и меласа

ü Революционен, патентован принцип на изпомпване с 
двойно действие

ü Няма критични износващи се части

ü Бърз, непрекъснат поток - голям обем, ниско налягане

ü Достига до основата на варела, контейнера или тубата 
и изпразва цялото съдържание

ü С въртящ се чучур, без изтичане

ü Цветна кодировка

ü 24-месечна гаранция от производителя

ü Произведено в Нова Зеландия

Помпа за голяма туба

Помпа за варел

Цена: 107,10 лв.

Цена: 85,70 лв.



Други дозиращи средства

Мерителна бутилка
ü Безопасно изливане на химикали
ü Калибрираната бутилка е специално проектирана

да пасва на помпата за дозиране
ü Етикет за ясно идентифициране на съдържанието

и предотвратяване на химически смеси.
ü Предлагат се червени и сини винтови капачки

Мерителна чашка за сухи вещества
ü Безопасно измерване на прах и гранулиран

материал
ü Полипропиленова конструкция - химически

устойчива и издръжлива
ü Регулируема - в рамките на калибрираните

градуиращи знаци, вариращи от 200 ml до 500 ml
или 1/2 чаша до 2 и 1/2 чаши.

ü Надеждна - заключва се при контакт с прах
ü Задайте необходимия калибриран градуиращ знак,

загребете в продукта и с две или три движения
изтръскайте излишния материал.

Мерителна бутилка

Мерителна чашка за сухи вещества

Цена: 25,20 лв.

Цена: 18,90 лв.



Устройство за фумигация

ü За обеззаразяване на помещения
ü Обем на резервоара: 10 л.
ü 1 л. разтвор е достатъчен за 

100 м3

Цена: 768,00 лв.



Дезинфекционна стелка

Постелка за дезинфекция на входно помещение

ü С помощта на ваната се извършва дезинфекция на
подметките на обувките в предприятия за преработка
на хранителни продукти, ферми, в болници, детски
градини, училища, обществени сгради.

ü Във ваната се налива дезинфекционен разтвор според
нуждите. Тя е устойчива на всички хигиенни и
дезинфекционни препарати на пазара.

ü Предотвратява пренасянето на бактерии, вируси и
гъбички.

ü Предлага се в комплект с абсорбираща постелка,
както и поотделно

ü Размери: 45 х 60 см.; дълбочина: 3 см.

Цена: 58,00 лв.

Цена:10,10 лв.



Little Foamy

Спрей флакон

Пенообразуващо устройство
Little Foamy

ü Преобразувател за много малки по обем
помещения.

ü За създаване на налягане е необходимо ръчно
напомпване.

ü Съда побира 0,700 мл. работен разтвор, прави
плътна и дълготрайна пяна

ü Удобен за пренасяне и работа с него
ü Химикалоустойчив

Спрей флакон 
ü Флакон 1 л. с мерителна скала

ü Пулверизатор – усилен, устойчив на
химикали

ü Предлагат се в комплект или по отделно

Цена: 36,60 лв.

Цена: 11,30 лв.

Цена: 3,20 лв.



Чували за смет 
„ ФРЕШ“

ü Чувалите са изработени от
първичен материал полиетилен
ниско налягане

ü Изключително здрави

ü Непропускливи

ü С връзки

ü Обем:
• 35 л – ролка 30 бр.
• 50 л – ролка 15 бр.
• 70 л – ролка 15 бр.
• 130 л – ролка 10 бр.

Цена: 1,80 лв.

Цена: 1,70лв.

Цена: 2,40 лв. Цена: 1,90 лв.



• Възможно е разминаване в цветовете на изображенията и реалният продукт!

• Горепосочената оферта не включва цялата продуктова гама, предлагана от 
“Албис” ЕООД. При запитване от Ваша страна, ще Ви бъде предоставена 

допълнителна информация.

www.albis.bg

Всички цени са с включен ДДС.
Фирма „Албис“ ЕООД запазва правото си да променя цените, според пазарните обстоятелства!

При заявка на артикул/и, моля попитайте за актуална цена!


