
Məişət Texnikası Rəsmi Servisi
Orijinal Təmizlik və Baxım Vasitələri

Həyat üçün yaradılıb





Sobalar üçün Təmizləyici Gel Sprey

• Sobaların iç qisimlərinin təmizliyi üçün qoxusuz sprey şəklində gel 
təmizləyici. (Mirkodalğa funksiyalı sobalar ilə buxarlı sobalarda da 
istifadə edilə bilər.)

• Emal örtüklü və paslanmayan polad səthləri olan sinilərin 
(podnos) təmizliyi üçün də istifadə edilə bilər. 

• Sprey şəklində olduğu üçün rahat və praktik istifadə edilir. 
• Güclü formulu sayəsində silinməsi çətin olan ləkələri və yemək 

qalıqlarını rahatca təmizləyir. 
• 500 ml. 

Məhsul kodu: 00311860

Köhnə kod: 00311761

Sobalar üçün Təmizləyici Gel

• Sobaların iç qisimlərinin təmizliyi üçün qoxusuz gel təmizləyici. 
(Mikrodalğa funksiyalı sobalar ilə buxarlı sobalarda da istifadə edilə 
bilər.)

• Emal örtüklü və paslanmayan polad səthləri olan sinilərin 
(podnosların) təmizliyi üçün də istifadə edilə bilər. 

• Rahat istifadə üçün fırça başlığı var. 
• Güclü formulu sayəsində silinməsi çətin olan ləkələri və yemək 

qalıqlarını rahatca təmizləyir. 
• 200 ml. 

Məhsul kodu: 00311859

Köhnə kod: 00311761



Mətbəx Alətləri üçün Effektiv Yağ Təmizləyicisi

• Aspirator, soba, mikrodalğa, kafel və mətbəx mebeli səthlərində 
əmələ gələn çətin silinən yağ ləkələrini, yanmış qida qalıqlarını 
mükəmməl və güclü formulu ilə effektiv bir şəkildə təmizləyir. 

• Aspiratorlarda istifadə edilən metal filtrların cihaza 
yerləşdirilmədən öncəki təmizliyi üçün də idealdır. 

• İçərisində fosfat olmayan, ətraf mühitə zərər vermədən parçalana 
bilən və təhlükəsiz qaydada istifadə edə biləcəyiniz bir vasitədir. 

• 500 ml. 
 
Məhsul kodu: 00311781 

Polad səthlər üçün təmizləmə tozu

• Ən çətin kir və ləkələri belə səthi cızmadan asanlıqla təmizləyir. 
• Soyuq və ya isti səthlərdə təhlükəsiz istifadə edilə bilər. 
• 100 qr. 

Məhsul kodu: 00311774

Polad səthlər üçün təmizlik və baxım vasitələri
Polad səthlər üçün parıldadıcı baxım yağı

• Cihazların səthində qoruyucu bir təbəqə əmələ gətirərək kirin 
səthə yapışmasını və su damlası, barmaq izi kimi ləkələrin 
meydana gəlməsini aradan qaldırır. 

• Polad səthli cihazların hər zaman parlaq görünməsini təmin edir. 
• Soyuq ya da isti paslanmayan polad və aluminiyum örtüklü 

səthlərdə istifadə edilə bilər. 
• Qidaya düşərsə təhlükəsizdir.  

Məhsul kodu: 00311567



Keramika plitələr üçün baxım dəsti

• Keramika və induksiyalı plitələrin təmizlik və 
baxımı üçün idealdır. 

• Bu baxım dəsti, 250 ml-lik maye təmizləyici 
(00311499), şüşə səthi üçün ərsin 
(00087670) və təmizləmə bezindən ibarətdir. 

Məhsul kodu: 00311502

Keramika səthlərin təmizliyi və baxımı

Şüşə təmizləyici ərsin

• Şüşə və keramika səthlərdəki yanmış qida qalıqlarını, səthi 
cızmadan qazımaq üçün idealdır. 

• İstifadə edilmədiyi zamanlarda rahatca saxlanması üçün 
təhlükəsizlik qapağı mövcuddur. 

Məhsul kodu: 00087670

Keramika səthlər üçün təmizləyici

• Keramika şüşəli və polad səthli plitələrin təmizlik və baxımı 
üçün ən effektiv təmizləyicidir. 

• Təhlükəsiz və effektiv bir şəkildə plitələri kirdən və yağdan 
təmizləyir. 

• İstifadəsindən sonra cihazın səthinə parlaqlıq verir. 
• 250 ml. 

Məhsul kodu: 00311499



Qəhvə maşınları təmizlik və baxımı

Qəhvə maşınları, su qızdırıcıları və buxarlı sobalar üçün 
baxım dəsti 

• Qəhvə maşınları, su qızdırıcıları və buxarlı sobaların müntəzəm 
təmizliyi və ərpdən arıdılması üçün tamamlayıcı və sərfəli bir dəst. 

• Bu dəst 1 şüşə maye ərp təmizləyici (00311680) və 1 paket 
təmizləyici tabletdən (00311769) ibarətdir.  

Məhsul kodu: 00311813

Qəhvə maşınları və su qızdırıcıları üçün təmizləmə tabletləri

• Cihazdaki qəhvə və yağ qalıqlarını rahatca aradan qaldırır. 
• Qəhvə maşınları və su qızdırıcıları üçün təmizləmə tabletləri.
• Müntəzəm istifadə edildiyində cihazınızın effektivliyini artırır, daha 

uzunömürlü olmasına şərait yaradır və gigiyenik olmasını təmin edir. 
• 10 ədəd təmizləmə tabletindən ibarətdir. 

Məshul kodu: 00311769

Köhnə kod: 00310575

Qəhvə maşınları, su qızdırıcı və buxarlı sobalar üçün 
ərpdən təmizləyici 

• Cihazınızda ərp əmələ gəlməsini tez və effektiv şəkildə aradan 
qaldırır. 

• Müntəzəm istifadə edildiyində cihazınızın effektivliyini artırır və 
cihazın ömrünün uzanmasına yardımcı olur. 

• 1 şüşə maye ərp təmizləyici 500 ml. 5 dəfəlik istifadə üçündür.
 
Məhsul kodu: 00311680



Qəhvə maşınları və su qızdırıcıları üçün Ərpdən Təmizləmə 
Tableti

• Qəhvə maşınınızdakı ərpi tez və effektiv bir şəkildə aradan qaldırır. 
• Maşınınızın effektivliyini artırır və ömrünün uzanmasına yardımcı 

olur. 
• Bu vasitədən istifadə üçün istifadə təlimatından faydalana bilərsiniz. 
• 3 və 6 dəfəlik isitfadə üçün toplam 6 ədəd tabletdən ibarətdir. 

Məhsul kodu: 00311556

Ütü təmizliyi və baxımı

Kompakt buxarlı ütülər üçün ərpdən təmizləyici

• Ütünüzdə əmələ gəlmiş ərp qalıqlarını effektiv şəkildə aradan 
qaldırır. 

• Müntəzəm ərp təmizləyici istifadəsi cihazınızı ərpin zərərindən 
qoruyaraq işləmə qabiliyyətini artırır. 

• Sadəcə TDS11... TDS12... TDA50... TDA70... 
TDl90...TS11...TS12... model ütülər ilə uyğundur.  

• Hər biri 25 ml həcmli, bir dəfəlik istifadə üçün 4 ayrı yubikdən 
ibarətdir. 

Məhsul kodu: 00311715

Köhnə kod: 00311144

Espresso və Qəhvə maşınları üçün Ərpdən təmizləmə Tableti

• Ərpin əmələ gəlməsinə qarşı ideal qoruma  təmin edərək cihazın 
ömrünü uzadır. 

• 2-si 1 arada formulu sayəsində ərpi yox edir və korroziyaya qarşı 
cihazınızı qoruyur. 

• Tam avtomatik espresso və xüsusilə qəhvə maşınlarının ərpdən 
təmizləmə proqramlarında istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

• Hər biri 40 qr-lıq toplam 3 ədəd ərp təmizləmə tabletindən ibarətdir.  
1 tablet birdəfəlik istifadə üçün kifayətdir. 

Məshul kodu: 00311819

Köhnə kod: 00576694

Qəhvə maşınları təmizlik və baxımı



Qabyuyan maşın təmizləyicisi

• 4-lü sərfəli dəst 

Məhsul kodu: 00311566

Qabyuyanlar üçün təmizlik və baxım vasitələri

Paltaryuyan maşınlar üçün təmizləyici toz

• 3 ayrı qutunun qiymətinə 4 qutuluq uyğun dəst. 

Məhsul kodu: 00311611

Qabyuyan üçün təmizləyici toz

• Güclü formulu ilə cihazınızın içində qabıq bağlamış yemək 
qalıqlarını aradan qaldıraraq, effektiv şəkildə təmizləyir. 

• Mükəmməl nəticə verən və professional standartlara uyğun bir 
təmizlik vasitəsidir.

• Qabyuyanınızın müntəzəm təmizliyi üçün hər 4-6 ayda bir,        
bir paket istifadə edilməsi tövsiyə edilir. 

• 1 qutu toz təmizləyici 200 qramdır və birdəfəlik istifadə 
üçündür. 

Məhsul kodu: 00311580

Qabyuyan üçün baxım vasitəsi

• Güclü formulu ilə qabyuyanlarda yığılmış yağ və ərpi təmizləyir. 
• Ardıcıl istifadə edildiyində qabyuyanınızın effektivliyini artırar, 

cihazın daha uzunömürlü və gigiyenik olmasını mümkün edər. 
• Qabyuyanların müntəzəm təmizliyi üçün tövsiyə edilir. 
• 1 şüşə təmizləyici 250 ml-dir və birdəfəlik istifadə üçündür.  
• 1-2 ayda bir istifadə edilməsi məsləhət görülür

Məhsul kodu: 00311565



Paltaryuyanlar  və qabyuyanlar üçün 
ərpdən təmizləmə vasitəsi

• Cihazda əmələ gələn ərp qalıqlarını tez və effektiv bir şəkildə 
təmizləyir. 

• Suyun sərt olduğu yerlərdə istifadəsi üçün idealdır. 
• Müntəzəm istifadə edildiyində cihazın ömrünün uzanmasına 

yardım edir. 
• 1 qutuluq vasitə toz şəklindədir və 250 qramdır. Birdəfəlik 

istifadə üçündür. 

Məhsul kodu: 00311506

Paltaryuyan və qabyuyanlar üçün 
ərpdən təmizləyici

• 3 ayrı qutunun qiymətinə 4 qutuluq uyğun dəst. 

Məhsul kodu: 00311600

Paltaryuyan maşınlar üçün təmizləyici toz

• 3 ayrı qutunun qiymətinə 4 qutuluq uyğun dəst. 

Məhsul kodu: 00311611

Paltaryuyan maşınlar üçün təmizləyici toz

• Paltaryuyan maşınlar üçün təmizləyici toz
• Paltaryuyan tozu qalıqları kimi orqanik çöküntüləri təmizləmək 

üçün uyğundur. 
• Pis qoxunun əmələ gəlməsinə mane olur və paltaryuyan 

maşınının içinin təmiz qalmasını təmin edir. 
• Hərtərəfli təmizlik üçün 90-95 dərəcədə istifadə edilməlidir. 
• 1 qutu toz təmizləyici 200 qramdır və birdəfəlik istifadə üçündür.  

Məhsul kodu: 00311610

Paltaryuyanlar üçün təmizlik və baxım vasitələri



Polad səthlərin təmizliyi və baxımı

Polad səthlər üçün baxım dəsti 

• Polad səthlər üçün baxım dəsti, təmizləmə tozu 
(00311774) və parıldadıcı baxım bezlərindən ibarət 
olan (00311134), polad səthlərin təmizliyi üçün əlavə 
və sərfəli bir dəstdir. 

• Bu baxım dəsti, 100 qramlıq təmizləmə tozu və 5 
ədəd parıldadıcı baxım bezindən ibarətdir. 

Məhsul kodu: 00311775

E-Cloth Təmizlik Bezləri

• Bu dəst effektiv mətbəx təmizliyində, güvənərək istifadə 
edə biləcəyiniz mikro fiber təmizlik bezlərindən ibarətdir. 

• Bezlərin istifadəsi sırasında heç bir kimyəvi maddəyə 
ehtiyac yoxdur, yalnız su yetərlidir. 

• Paltaryuyan maşında yuyulabilmə xüsusiyyətinə malikdir. 
300 dəfəyə qədər yuyula və istifadə edilə bilər. 

• Yaşıl bez paslanmayan polad və qranit səthlərin təmizliyi 
üçün idealdır. 

• Mavi bez isə şüşə və keramika səthlərin təmizliyi üçün 
idealdır. 

Məhsul kodu: 00466148

Polad səthlər üçün parıldadıcı baxım bezləri. 

• Bezlərin tərkibində xüsusi parıldadıcı baxım yağı var, 
su damlası və barmaq izləri kimi ləkələrin əmələ 
gəlməsinə qarşı effektiv qorumanı təmin edir. 

• Cihazların hər zaman parlaq görünməsini təmin edir.
• Soyuq ya da isti paslanmaz polad və aluminiyum 

səthlərdə istifadəsi uyğundur. 
• Parıldadıcı baxım bezləri qidaya düşərsə təhlükəsizdir. 
• Hər qutu ayrı ayrı paketlənib 5 ədəd  parıldadıcı baxım 

bezindən ibarətdir. 

Məhsul kodu: 00311134



İşinizi həll olunmuş sayın. 
Məhsuldan və yerdən asılı olmayaraq 
servisimiz bizim keyfiyyətimizdir. 
Bosch-un məişət əşyaları servisi. 
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