
Het Zwitserse origineel tegen kalk

De juiste ontkalker
Reduceert service- en reparatiekosten

Laat geen bezinksel of residuen achter

Is veilig in gebruik en  reukloos

Heeft productspecifieke corrosiebescherming



durgol® melksysteemreiniger 
Verwijdert gemakkelijk en effectief melkresten zoals melkeiwitten, 
lactose en melkvet. De melksysteemreiniger is geschikt voor alle 
volautomatische- , capsule-, pad- en espressomachines (alle merken) 
met geïntegreerd melksysteem en voor externe melkschuimers.

durgol® reinigingstabletten 
Reinigt, beschermt en onderhoudt de koffiemachine om ervoor te 
zorgen dat de koffiemachine goed blijft functioneren. Daarom heeft 
durgol nu ook reinigingstabletten opgenomen in het assortiment.

durgol® swiss espresso 
De beste ontkalker voor alle merken vol- en halfautomaten en 
capsulemachines.  Het geeft de koffie, aroma, crema en de juiste 
temperatuur weer terug. durgol swiss espresso is zeer effectief 
tegen kalk en werkt tot 10 x sneller dan andere ontkalkproducten. 
Ook verkrijgbaar in 500ml!

de beste koffiemachine

de lekkerste koffie

de juiste ontkalker voor het beste onderhoud

Het geheim van de perfecte koffie

Nieuw!



durgol® swiss koffiepad 
Speciaal ontwikkeld voor koffiepadmachines en uiteraard geschikt voor 
alle merken. Het werkt zeer effectief, en is veilig en klaar voor gebruik. 
Zo is een moeiteloze, snelle  en grondige ontkalking gegarandeerd 
zonder extra  inwerktijd.

durgol® universal & universal bio  
De universele snel-ontkalker is geschikt voor alle huishoudelijke 
voorwerpen zoals filterkoffiezetapparaten, waterkokers, kraanzeefjes, 
pannen, vazen, armaturen. De speciale formule garandeert een 
efficiënte ontkalking en tast daarbij het materiaal niet aan. 

durgol® swiss steamer 
Garandeert een moeiteloze, snelle en veilige ontkalking van 
hoogwaardige stoomovens van alle merken. Voor alle typen 
boilersteamers, stoomovens met bodemschaal of waterreservoir 
stoomovens. Het apparaat is na het ontkalken en naspoelen veilig 
voor levensmiddelen. 

durgol® swiss vapura 
Ontkalkt stoomstrijkstations, stoomstrijkinstallaties en stoomreinigers 
van alle merken en fabrikanten. De speciale ontkalker zorgt ervoor dat 
het stoomstrijkijzer perfect werkt en verlengt de levensduur.

Meer informatie? Neem contact op via de mail info@durgol.nl 

of bel +31 (0) 481 452277.



durgol® keuken reiniger 
Een krachtige schuimontkalker en ontvetter voor de keuken. Geeft kranen 
en oppervlakken van de afzuigkappen, kookplaten, werkbladen en ook de 
gootsteen een stralende glans. Het schuim is zeer effectief, het verwijdert 
hardnekkige vetten en kalkaanslag en laat een frisse citrusgeur achter.

durgol® badkamer reiniger 
Een krachtige schuimontkalker die gemakkelijk hardnekkige kalkaanslag 
van o.a. kranen, wastafels en glazen douchedeuren verwijdert. Dankzij het 
unieke parel-effect blijven de oppervlakken langer glanzend.

durgol® forte 
Wordt aanbevolen voor het verwijderen van bijzonder hardnekkige 
kalkaanslag, cementsluier en zoutuitbloeiingen. Voor gebruik van sterk 
verkalkte onderdelen zoals sanitair, urinoirs, spoelkasten en zeker geschikt 
voor gebruik in de bouw. 

durgol® wasmachine reiniger & ontkalker 
Voor een hygiënische en frisse wasmachine en geschikt voor alle 
merken. reinigt, onderhoudt en beschermt de machine van binnen. 
Aanhoudende kalkaanslag, vuil en wasmiddelresten worden grondig 
verwijderd en zelfs op ontoegankelijke plaatsen.

durgol® WC
Op het gebied van toiletreiniging heeft Düring AG tientallen jaren 
ervaring als de uitvinder van WC eend. Kalk en urineaanslag vormen snel 
hardnekkige afzettingen in toiletten. Kalkafzetting kan ook de groei van 
bacteriën bevorderen, dit leidt ook tot onaangename geuren. durgol WC 
zorgt voor een bijzonder effectieve en hygiënische toiletreiniging. Nieuw!

Nieuw!
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