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140 éves tapasztalat a tisztítás és ápolás terén 

 
A Werner & Mertz története a XIX. század hatvanas éveiben kezdődött: 
• 1867-ben Wolfgang Werner - a St.Quintin zu Mainzban élő harangozó - leszármazottai „Werner Testvérek” néven 

viaszgyárat alapítottak 
• 1878-ban csatlakozott a vállalathoz a második névadó, Georg Mertz. Ettől az évtől a viaszgyár már Werner & 

Mertz néven működött 
• 1887-ben Georg Mertz veje, Philipp Adam Schneider vette át a cég vezetését, aki a korábbi viasz feldolgozási 

tapasztalatokra támaszkodva kifejlesztett egy teljesen új típusú cipőápoló krémet. Ez volt az első mérföldkő a márka 
példanélküli sikertörténetében 

• 1901 a markáns fémdobozba csomagolt ápolótermék, az Erdal márka megjelenésének az éve. Nem sokkal ez után 
az Erdal képes márkajelzése, a békakirály is feltűnt a pléhdobozokon. A  zöld béka ezzel megkezdte diadalmenetét, 
és nemsokára már elképzelhetetlenné vált a cipőápolás az Erdal márkanév nélkül 

• 1921-re az Erdal vezető cipőápolási márka lett Németországban 
• 1945 után a vállalat üzleti lehetőségei gyorsan növekedtek. Az 50-es években bevezetésre került a REX 

(autóápolási) és a TUBA (szőnyegtisztító) márka 
• 1954-ben kezdte meg működését az ausztriai Halleinben felépített új üzem. A Tofix és a Tarax márkákkal 

megkezdődött az újonnan kifejlesztett fürdő-, és szanitertisztító szerek piaci bevezetése 
• 1971-ben megalapították a TANA Chemie  leányvállalatot, amely azóta a professzionális nagyfelhasználók 

részére gyárt és forgalmaz tisztítószereket 
• 1973-ban került bevezetésre az Emsal márka, amely először egyesítette a saját fényű szerek és a padlótisztító 

szerek tulajdonságait 
• 1986 a Frosch márka bevezetésének az éve, amely megalapozta a környezetbarát tisztítószerek sikerét 
• 1996-ban az új, modern logisztikai központ felavatásával a cégtörténet eddigi legnagyobb beruházása fejeződött be. 
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 1901 óta áll a cipőápolás szolgálatában. Az elmúlt 

111 évben a piaci kereslettel együtt nőttek a minőségi 

követelmények is, ezért az Erdal folyamatosan 

bővítette gyártói kapacitását és rendszeresen 

megújuló, innovatív termékekkel áll vásárlói 

szolgálatában. Termékei impulzív megjelenésük révén 

gyorsan és egyértelműen felismerhetők a vásárlók 

számára. 

  

 A Béka az 1986-os bevezetés óta kis „öko 

úttörőként” kínálja környezetbarát termékeit. A 

napjainkra már igen nagy sikernek örvendő ÖKO 

termékcsalád biológiailag lebomló csomagolásban 

kerül forgalomba. A „béka termékek” a mai napig 

Németországban és Ausztriában kerülnek előállításra, 

ez a rendkívül magas minőség záloga. Mind a cég, 

mind a cég termékei rendelkeznek az EMAS II. 

környezetvédelmi tanúsítvánnyal. 

 

 A legújabb BIOSAN technológia biztosítja, hogy 

ezen termékek előállításánál is 100%-ban megújuló 

és biológiailag lebomló anyagok kerülnek 

felhasználásra. 
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1901 óta áll a cipőápolás szolgálatában. Az elmúlt 111 évben a piaci kereslettel 

együtt nőttek a minőségi követelmények is, ezért az Erdal folyamatosan bővítette 

gyártói kapacitását és rendszeresen megújuló, innovatív termékekkel áll vásárlói 

szolgálatában. Termékei impulzív megjelenésük révén gyorsan és egyértelműen 

felismerhetők a vásárlók számára. 

CIPŐÁPOLÓ SZEREK 
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Classic cipő és bőrápolók Gyors ápolás Tökéletes védelem 

Intenzív és megbízható védelem a 

nedvesség és szennyeződés 

ellen. Minden féle bőr, Velúr, textil és 

műszálas felületre. Impregnáló spray 

egyszerű és tartós. 

… néha előfordul, hogy szükség 

van egy igazán gyors és hatékony 

megoldásra… 

Íme : minden sima bőr felületre 

méhviasszal és valódi mandula 

olajjal, polírozás nélkül!  

Csak bedörzsölöd, 1.2.3  és 

mehetsz is tovább … 

A bevált klasszikus Erdal 

cipőápoló család magas 

színvonalú megoldást kínál 

minden bőr és velúr lábbelinek. 
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A márka koncepciója, hogy termékei alapanyagául természetes összetevőket, és a 

már jól bevált házi gyógymódokból ismert alapanyagokat használ,mint például az 

ecet, citrom, narancs, levendula és a szóda. Ez az összetétel természetes, 

rendkívül hatékony tisztító, környezet-és bőr barát termékeket eredményez 1986-

óta.  

HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓ SZEREK 
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UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ 

PH Semleges tisztítószer 

Természetes alapanyagokból, 

így kímélve az érzékeny bőr és a 

környezet egészségét még 

gyakori használat esetén is. 

1000 ml.-es kiszerelésben.  

Ecetes Vízkőoldó 

Természetes módon távolítja el a 

vízkövet és az egyéb 

szennyeződéseket az ecet 

erejével. 

1000 ml.-es kiszerelésben. 

Orange Univerzális tisztítószer 

 Hatékonyan távolítja el a zsíros és 

egyéb szennyeződéseket a 

narancsolaj természetes erejével. 

Szappan és oldószer mentes. 

Kellemes narancs illattal árasztja el a 

lakást. 

750 ml.-es kiszerelésben. 

 

 

Levendula Univerzális tisztítószer 

 Hatékonyan távolítja el a zsíros és 

egyéb szennyeződéseket. A 

természetes levendula kivonat 

maradéktalan tisztító hatást biztosít. 

Szappan és oldószer mentes. 

Kellemes Levendula illatot áraszt. 

1000 ml.-es kiszerelésben. 
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KONYHAI ÉS FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓK 

Soda Konyhai tisztító 

Erős, univerzális elsősorban konyhai háztartási 

tisztítószer, a természetes Soda erejével, így 

optimálisan eltávolítja az erős zsír és por 

szennyeződéseket különösen az élelmiszer-

zónában. Alapos tisztítást és egészséges 

környezetet biztosít.  

Kapható 500 ml-es szórófejes flakonban. 

 

Citrus Fürdő tisztító 

Hatékony fürdőszobai tisztító természetes 

Lime és Citromsav kivonattal. Eltávolítja a 

vízkő, zsír és odaszáradt 

szappanfoltokat. Kellemes citrom illatot 

áraszt. 

Kapható 500 ml-es szórófejes flakonban. 

 

Grapefruit zsír eltávolító 

Nagyhatásfokú konyhai zsír és szennyeződés 

eltávolító folyadék természetes Grapefruit 

kivonattal. Hatékonyan távolítja el a makacs 

foltokat, a sütő falán védőréteget képez, 

csíkmentesen szárad, kellemes friss Grapefruit 

illatot áraszt.  

Kapható kényelmes 500ml szórófejes flakonban. 

 

Levendula Higiéniás tisztító 

A Frosch levendula higiéniai tisztító 

feloldja az erős vízkő és szappan okozta 

szennyeződéseket, eltávolítja a 

baktériumokat  és az allergéneket.  A 

természetes levendula kivonattal 

garantálja a higiénikus tisztaságot a 

fürdőszobában.  

Elérhető a gyakorlati 

500 ml szórófejes flakonban. 
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KONYHAI ÉS FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓK 

A Frosch gyümölcs ecetes tisztító egy erősen koncentrált  

különleges tisztító, mely nagy hatékonysággal távolítja el a vízkő 

és a zsír okozta lerakódásokat, szennyeződéseket. Természetes 

összetevőinek és különleges formulájának köszönhetően 

kiválóan alkalmas többek között edények, vízmelegítők, vasalók, 

kávéfőzők, csapok és zuhanyfejek tisztítására. 

Elérhető a 300 ml-es flakonban. 
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ÜVEGTISZTÍTÓK 

2003-ban a Német AUTO BILD autós magazin 

tesztjei alapján a legjobb  üvegtisztító cím 

nyertese. 

 

Spiriuszos ablaktisztító 

Csík mentesen száradó üvegtisztító minden 

sima felületen. 

Erős, aktív alkoholt tartalmazó formula 

biztosítja a tökéletes zsíroldást, a ragyogó 

csillogást és a csíkmentes száradást. 

Kapható 1000ml-es kiszerelésben 

 

Spiriuszos ablaktisztító 

Csík mentesen száradó üvegtisztító minden 

sima felületen. 

Erős, aktív alkoholt tartalmazó formula 

biztosítja a tökéletes zsíroldást, a ragyogó 

csillogást és a csíkmentes száradást. 

Kapható 500ml-es szórófejes flakonban. 
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SÚROLÓ KRÉMEK 

Levendulás súroló krém 

Optimálisan feloldja a szennyeződéseket a konyhában és a fürdőszobában. 

Természetes formulája finom mikro-márvány lisztet tartalmaz, természetes levendula 

kivonattal kombinálva  a tökéletesen higiénikus tisztítás érdekében. Friss levendula illatot 

áraszt. 

Ideális kerámia, zománc, rozsdamentes acél és üveg felületek, elektromos és kerámia 

főzőlapok tisztítására. 

Kapható 500ml-es flakonban. 

Narancsos/Citromos súroló krém 

Optimálisan feloldja a szennyeződéseket a konyhában és a fürdőszobában. 

Természetes formulája finom mikro-márvány lisztet tartalmaz, természetes narancshéj/citromhéj,  reszelékkel 

kombinálva  a tökéletesen higiénikus tisztítás érdekében. Friss narancs/citrom illatot áraszt. 

Ideális kerámia, zománc, rozsdamentes acél és üveg felületek, elektromos és kerámia főzőlapok tisztítására. 

Kaphatók 500ml-es flakonban. 

Mineral súroló krém 

Optimálisan feloldja a szennyeződéseket a konyhában és a fürdőszobában. 

Természetes formulája finom mikro-márvány lisztet tartalmaz. Teljesen illat mentes. 

Ideális kerámia, zománc, rozsdamentes acél és üveg felületek, elektromos és kerámia főzőlapok 

tisztítására. 

Kapható 500ml-es flakonban. 
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WC TISZTÍTÓK 

Citromos WC tisztító 

Nagy hatásfokkal távolítja el a természetes mész-, vizelet és 

piszok foltokat . Lime és citrom illatot hagy maga után. 

Kapható 750 ml-es flakonban. 

Ecetes WC tisztító  

Nagy hatásfokkal távolítja el a természetes mész-, vizelet és 

piszok foltokat . Higiénikusan friss tisztaság illatot hagy maga 

után. 

Kapható 750 ml-es flakonban. 

Levendulás WC tisztító 

Nagy hatásfokkal távolítja el a természetes mész-, vizelet és 

piszok foltokat . Kellemes levendula illatot hagy maga után. 

Kapható 750 ml-es flakonban. 
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MOSOGATÓSZEREK 

Brillant citrus mosogatószer 

Természetes citrom kivonat tartalmának köszönhetően rendkívül hatékonyan távolítja el a zsír és egyéb étel 

szennyeződéseket az edényekről.   Kellemes citrom illatot áraszt. PH semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt. 

Kapható 750 ml-es flakonban. 

 Balzsam citrus mosogatószer 

Természetes módon távolítja el a zsírt és az étel szennyeződéseket a rendkívül hatékony bio - 

zsírtalanító citromhéj kivonatnak köszönhetően. Mosogatás során nem szárítja ki a bőrt, így 

vigyázva annak rugalmasságára – PH semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt. Kellemes citrus 

illatot áraszt.  

Kapható 500 ml-es és 750 ml-es flakonban. 

 

 Aloe Vera mosogatószer 

Természetes Aloe kivonatának köszönhetően mosogatás közben is ápolja, táplálja, óvja a környezetet. Természetes 

felületaktív összetételének köszönhetően hatékonyan távolítja el a zsír és egyéb étel szennyeződéseket. PH 

semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt. Kapható 500 ml-es és 750 ml-es flakonban. 

 
Gránátalma - Balzsam mosogatószer 

Természetes Gránátalma kivonattal távolítja el a zsírt és az étel szennyeződéseket, miközben 

észrevétlenül ápolja bőrét a mosogatás teljes ideje alatt. A mosogatás során egyensúlyban tartja 

a kézbőr vízháztartását, nem szárítja ki a bőrt, így vigyázva annak rugalmasságára – PH 

semleges, bőrgyógyászatilag tesztelt. Kellemes Gránátalma illatot áraszt.  

Kapható 500 ml-es flakonban. 
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MOSÓSZEREK 

Finom és gyapjú-mosószer 

Speciális rost-barát mosószer, mely a természetes búza fehérje tartalmának köszönhetően védi a finom, érzékeny 

szöveteket. 

20 ° és 60 ° C között használva fenntartja a gyapjú és finom textíliák eredeti állagát.  Mentes a fehérítőszerektől, 

optikai fehérítőktől, színezék és tartósítószer mentes. Így védi a finom textíliákat a fakulástól, elszíneződésektől.  

Bőrgyógyászatilag tesztelt, különösen kíméletes a bőrhöz, ezért alkalmas kézi mosáshoz is. 

Kapható 2 literes visszazárható tasakban. 

 

 

 

 

 

Color folyékony mosószer 

Alma kivonat tartalmának és természetes felület aktív anyagainak köszönhetően rendkívüli 

összetétele biztosítja a rostig hatoló tisztítás mellett a színek tökéletes megőrzését, 

különös tekintettel a sötét szín árnyalatokra. 20 ° és 60 ° C között használva hosszú 

távú védelmet nyújt a színvesztés ellen. 

Kapható 1,5 literes flakonban. 

 

Aloe Vera folyékony mosószer 

Különleges összetevőinek köszönhetően igen nagy mosási hatékonysága mellett természetes Aloe kivonattal védi a 

bőrt. Nem tartalmaz mesterséges illatosító, színező és tartósító szereket. 20 ° és 95 ° C között használható 

mindenféle textíliához, kivéve selyemhez és gyapjúhoz.  PH semleges, csökkenti a bőr irritáció kockázatát, 

bőrgyógyászatilag tesztelt. 

Kapható 1,5 literes flakonban. 
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ÖBLÍTŐK 

Aloe Vera textil öblítő koncentrátum 

Lágy és elegáns illat minden színes és fehér 

textíliához. Természetes módon táplálja és védi a 

pamut textíliák szálait, így hosszútávon fenntartja 

annak légáteresztő képességét. Bőrgyógyászatilag 

tesztelt Hypoallergén termék, mesterséges 

színezéket és tartósítószert nem tartalmaz, így 

ideális érzékeny bőr esetén.  

Kapható 750 ml-es flakonban. 

 

 

 

 

Mandula tej textil öblítő koncentrátum 

Lágy és elegáns illat minden színes és fehér 

textíliához. Természetes módon táplálja és védi a 

pamut textíliák szálait, így hosszútávon fenntartja 

annak légáteresztő képességét. Bőrgyógyászatilag 

tesztelt Hypoallergén termék, mesterséges 

színezéket és tartósítószert nem tartalmaz, így 

ideális érzékeny bőr esetén.  

Kapható 750 ml-es flakonban. 

 

 

 

 

Wild Rose textil öblítő koncentrátum 

Lágy és elegáns illat minden színes és fehér 

textíliához. Természetes módon táplálja és védi a 

pamut textíliák szálait, így hosszútávon fenntartja 

annak légáteresztő képességét. Bőrgyógyászatilag 

tesztelt Hypoallergén termék, mesterséges 

színezéket és tartósítószert nem tartalmaz, így 

ideális érzékeny bőr esetén.  

Kapható 750 ml-es flakonban. 

 

 

 

 Cottom Blossom textil öblítő koncentrátum 

Lágy és elegáns illat minden színes és fehér 

textíliához. Természetes módon táplálja és védi a 

pamut textíliák szálait, így hosszútávon fenntartja 

annak légáteresztő képességét. 

Bőrgyógyászatilag tesztelt Hypoallergén termék, 

mesterséges színezéket és tartósítószert nem 

tartalmaz, így ideális érzékeny bőr esetén.  

Kapható 750 ml-es flakonban. 
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TERMÉSZETES FINOM KOZMETIKA  A  FROSCH-TÓL 

FOLYÉKONY SZAPPANOK 
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FOLYÉKONY SZAPPANOK 

Gyerek folyékony szappan 

Nyugtató-formulája révén gyengéden tisztítja és védi az érzékeny bőrt, hidratáló összetevőinek 

köszönhetően óvja a kiszáradástól. A  pH-semleges és bőrgyógyászatilag tesztelt készítmény mellőz 

minden festék anyagot. Természetes savakkal védi a gyermek érzékeny bőrét. 

Kapható vicces 300 ml-es pumpás és 500 ml-es utántöltő kiszerelésben. 

Aloe Vera folyékony szappan 

A test és szépségápolásban az Aloe évezredek óta nélkülözhetetlen gyógynövény. Gazdag vitaminokban, 

nyomelemekben és ásványi anyagokban.  Ezen értékes összetevőkkel biztosítja keze számára a legjobb ápolást. 

Kapható 300 ml-es pumpás és 500 ml-es utántöltő kiszerelésben. 

Mandula tej folyékony szappan 

Kleopátra óta ismerjük a Mandula tej jótékony, gyógyító tulajdonságait. Ezen tulajdonságokat 

kihasználva és a különleges, természetes összetevőknek köszönhetően lesz keze bársonyosan sima 

tapintású, kellemes mandula illatú. 

Kapható 300 ml-es pumpás és 500 ml-es utántöltő kiszerelésben. 

Gránát Alma folyékony szappan 

A Gránát Alma értékes hatóanyagaival védi a bőrt,a szabad-gyökök pedig aktiválják a bőr saját regeneráló és 

ellenálló képességét. A Béka tudása és a Gránát Alma jótékony hatása együttesen varázsolják kezét egészségesen 

puhává. A Gránát Alma kellemes gyümölcs illata teszi a kézmosást igazán kellemes élménnyé. 

Kapható 300 ml-es pumpás és 500 ml-es utántöltő kiszerelésben. 
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ILLATOSÍTÓK 

Oase Illatosítók 

Természetes növényi kivonatokkal készül, dekoratív üvegben kerül forgalomba, rendkívül tartós illatosító család.  

Kapható 90 ml-es üvegben. 
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. 

Tofix több évtizedes szakmai tapasztalattal bír a takarítás és a háztartási higiénia 

terén. 

Minden probléma megoldására van egy erőteljes tisztító hatású termék, legyen az 

egyszerű kosz, vízkő, vagy vizeletmaradvány. Kényelmes és biztonságos 

használatot biztosít. Tiszta, friss illatot áraszt a fürdőszobában. 

WC-ÉS LEFOLYÓ TISZTÍTÓK 
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Tofix WC Power Tabletta 

Egyszerű használhatóság wc, vizelde, csatorna, bidé és wc tartályban. Eltávolítja a vízkövet és 

mindenféle  szennyeződést a nehezen hozzáférhető helyeken. A tabletta 3 fázisból áll, így egyszerre 

tisztít, fertőtlenít és fehérít is. Használata során kellemes citrom illattal árasztja el a helyiséget. 

Tartalom: 10 db tabletta 25 g. 

 

Tofix lefolyó tisztító 

Egy nagy teljesítményű tisztító, amely automatikusan eltávolítja a dugulást, vízkőlerakódásokat, 

hajcsomókat és a zsírlerakódás okozta dugókat. Megöli a baktériumokat és egyéb kórokozókat, így 

fertőtlenítve a lefolyó csöveket, csatornákat. Használata során semlegesíti a kellemetlen szagokat, friss 

kellemes tiszta illatot áraszt. 

Tartalom: 1000 ml 
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BIOSAN TECHNOLÓGIA 

A természet már megmutatta a katicabogár révén, hogyan lehet  

optimális felületvédelmet biztosítani a szennyeződések és a 

különböző káros természeti hatások ellen. A Biosan technológia 

100%-ban újrahasznosított,illetve természetes anyagok 

felhasználásán alapul, mint például a Kotizán. A technológia 

minimálisra csökkenti a szennyeződések felületi tapadó 

képességét, ezzel rendkívül könnyűvé teszi a tisztítást. 

Használata után tartós védelmet biztosít a tisztított felületnek. 

BIOPROTECT TECHNOLÓGIA 

A  vízi Liliom révén a természetben már találkozhattunk a 

tökéletes felületi nedvesség elleni védelemmel. Ezt az elvet 

követi az Emsal BIOPROTECT formulája is. Speciális 

összetételének köszönhetően biztosítja a legjobb impregnáló  

vízlepergető hatást a nedvességre érzékeny felületek számára. A 

BIOPROTECT logóval ellátott termékek a leghatékonyabb 

nedvesség-védelmet kínálják: emsal parketta , emsal laminált 

emsal Stone & Tile ,  emsal fa kerti 

SPECIÁLIS PADLÓ ÉS BÚTORÁPOLÓK 

http://www.emsal.at/deutsch/produkte/bodenpflege/details/p/parquet/
http://www.emsal.at/deutsch/produkte/bodenpflege/details/p/laminate/
http://www.emsal.at/deutsch/produkte/bodenpflege/details/p/laminate/
http://www.emsal.at/deutsch/produkte/bodenpflege/details/p/stone-tiles/
http://www.emsal.de/deutsch/produkte/bodenpflege/details/p/gartenholz/
http://www.emsal.de/deutsch/produkte/bodenpflege/details/p/gartenholz/


Produktversorgung 

. 

Laminált 

Csíkmentes száradás, hatékony tisztítás és gyengéd gondoskodás. 

Rendkívül hatékony védelem a nemkívánatos felázás okozta duzzanatok kialakulása ellen, amit okozhat a 

felmosáskor felszívódó nedvesség, vagy egyszerűen csak egy nedves cipő. 

Rendkívül magas impregnáló hatás, megakadályozza a szennyeződések rétegződését, így könnyen tisztíthatóvá 

teszi a kezelt felületet. 

Elérhető a 1L-es és 5L –es kiszerelésben. 

Parkett 

Csíkmentes száradás, hatékony tisztítás és gyengéd gondoskodás. 

Rendkívül hatékony védelem a nemkívánatos felázás okozta duzzanatok kialakulása ellen, amit okozhat a 

felmosáskor felszívódó nedvesség, vagy egyszerűen csak egy nedves cipő. 

Rendkívül magas impregnáló hatás, megakadályozza a szennyeződések rétegződését, így könnyen tisztíthatóvá 

teszi a kezelt felületet. Vissza adja a parkett eredeti színét és ragyogását. 

Elérhető a 1L-es és 5L-es kiszerelésben. 

Care & Clean 

Csíkmentes száradás, hatékony tisztítás és gyengéd gondoskodás. 

Hatékonyan csökkenti a szennyeződések letapadását, így rendkívül könnyen tisztíthatóvá varázsolja a kezelt 

felületet. Megakadályozza a szennyeződések rétegződését, használata során friss, tisztaság illatot áraszt. 

Alkalmazható mindenféle természetes, fa kő, parafa, márvány, műkő, terrakotta, porózus kő, matt, fényes és 

mázas kő, csempe, porcelán felületeken. Továbbá PVC, fólia, Gumi és műanyag felületeken. 

Kapható 750ml-es kiszerelésben.  
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Emsal tisztító és ápoló bútorspray 

Természetes méhviasztartalmának köszönhetően  rendkívül hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, 

foltokat mindenféle fafelületről, csodálatos ragyogást hagyva maga után. Használata során védőréteget 

képez a fa felületén, mely sokáig megóvja azt az újbóli szennyeződésektől és a káros környezeti hatásoktól. 

Használatkor kellemes friss illatot áraszt. 

Kiszerelés: 250 ml. 

Szőnyegtisztító sampon – Carpet Shampoo 

A szövet mélyéig tisztítja a szőnyeget és felfrissíti a színeket. Nem alkalmas szizál és kókusz szőnyegekhez. 

Kézi- és gépi tisztításhoz egyaránt használható, fékezett habzású. Használata során kellemes, tisztaság 

illatot áraszt. 

Kapható 750ml-es kiszerelésben.  
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Köszönjük figyelmét! 

 

…Bízunk benne, hogy a 2015-ös esztendőben már Önt is elégedett és 

hűséges partnereink között tudhatjuk. Reméljük, hogy a Békás 

termékek forgalmazásával és népszerűsítésével immáron Ön is 

hozzájárul környezeti értékeink megóvásához… 

 

Üdvözlettel: 

                    a Béka csapata  


