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Рина течен детергент за рачно 
миење садови со мирис на 

лимон, пакување 1л.

Рина течен детергент за рачно 
миење садови со мирис на 

лимон, пакување 0.5л.

Средства за хигиена



Рина антибигор - средство 
за отстранување наслаги 
од бигор и рѓа, посебно 

погодно за чистење на инокс 
(нерѓосувачки) површини

пакување 0,5л.

Рина антибигор - средство 
за отстранување наслаги 
од бигор и рѓа, посебно 

погодно за чистење на инокс 
(нерѓосувачки) површини

пакување 1л.



Рина санитар -средство 
за хигиена, дезинфекција 
и отстранување на бигор, 

пакување  1л.

Рина санитар -средство 
за хигиена, дезинфекција 
и отстранување на бигор, 

пакување  0,5л.



Рина универзал - средство 
за чистење (подови, 
ламинати, лакирани 
површини, кујнски 

елементи, итн.)
пакување 1л.

Рина универзал - средство 
за чистење (подови, 
ламинати, лакирани 
површини, кујнски 

елементи, итн.)
пакување 0.5л.



Течен сапун Рина со пумпа
пакување 1л.

Течен сапун Рина со пумпа 
пакување 0.5л.



Течен сапун Рина 
пакување 1л.

Течен сапун Рина 
пакување 0.5л.



Рина  С за стакло, 
пакување 0,5л. 

Рина С за стакло 
со прскалка, 

пакување 0.5л.

Средства за стакло

Рина  С за стакло, 
пакување 1л. 



Рина течен детергент за 
машинско перење на темни 

и шарени алишта на 300, 400, 
600C, пакување 1л.

Рина омекнувач за алишта
пакување 1л.

Средства за перење алишта



Дестилирана вода - 
деминерализирана, 

дејонизирана за пегли, 
ладилници, акумулатори, 

пакување 1 л.

Антифриз -40 
Пакување 1л.

Средства за автомобили



Средство за 
одмрзнување и миење 

на ветробранско стакло, 
пакување 3л.

Средство за 
одмрзнување и миење

на ветробранско стакло, 
пакување 1л.



Одржување на вода во базени

Мултитаблети за одржување 
на водата во базените

пакување 1кг.

Ринацид Д - средство за 
спречување појава и раст на 
алги во водата во базените,

пакување 1л.



Натриум Хипохлорит
пакување 6кг.

Натриум Хипохлорит
пакување 12кг.



pH Минус
пакување 10л.

pH Минус
пакување 5л.



Рина антикалк
спречува таложење 

на бигор
пакување 1л.

Рина пулфлок - флoкулант 
за нечистотии во водата во 
базените

Шок хлор - прашкаст хлор 
за дезинфекција на водата во 
базените



Средство за 
одмрзнување на 

ветробранско стакло, 
пакување 3л.

Останати  производи

Рина антифриз плус концентрат 
пакување 1л.

Рина антифриз плус концентрат 
пакување 3л. 

Рина антифриз плус концентрат 
пакување 10л.

Рина антифриз -40, 
пакување 1л.

Рина антифриз -40, 
пакување 3л.

Рина антифриз -40, 
пакување 10л.

Шампон за автомобили, 
пакување 10л.

Средство за перење теписи
пакување 1л. и 10л.


