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*2016 yılı Silikonlu Temizleyici Satış Verilerine Göre



HighGenic® markası altında geliştirdiği ve ürettiği 
özgün ve yenilikçi ürünlerini tüketiciyle buluşturan
1K Kimya A.Ş., kendi öz sermayesiyle kurulmuş
%100 yerli bir şirkettir. Kurulduğu 2010 yılından bu 
yana, milyonların tercih ettiği markası* ile kısa sürede 
sektörün öncü kuruluşları arasına girerek, başarılı bir 
girişimcilik örneği göstermiştir.

“Akıllı Temizlik” ve “Temizlik Doktorum®”
sloganlarımız, yeni ürün tasarlamada bizim ana 
rehberlerimiz. Temizliği kolaylaştıran ve keyifli hale 
getiren çok fonksiyonlu, yeni ve farklı ürünler  
geliştiriyoruz. Sonra bu ürünleri; laboratuvar 
ortamından alıp, tonajlı üretim hatlarımızda üretip, 
nihai tüketicilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bugüne 
kadar markamıza ve ürünlerimize gösterilen teveccüh; 
bunun sonucu olarak da takip eden değil, takip edilen 
lider bir marka olabilmek en büyük gurur kaynağımız.  

Kimyager Sevginar Baştekin, aynı zamanda 
Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu
1K Kimya’da, bilgi birikimini ve tecrübesini, 
yönetimindeki Ar-Ge ekibiyle birlikte HighGenic® 
markası altında geliştirip, tüketicilerin kullanımına 
sunduğu “Silikonlu Yüzey Temizleyici”, “Derz 
(Seramik Arası) Temizleyici”, “Hijyen 
Sihirbazı”, “Çamaşır Suyu Katkılı 
Narsprin-Jel Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici”, 
ilk yerli “Profesyonel Leke Çıkarıcılar”, 
özel tasarım “Fırçalı Leke Çıkarıcı”, “Leke 
Çıkarma Mendili” gibi özgün ürünler ve bu 
ürünlerde yaptığı sürekli iyileştirme ve geliştirme 
çalışmaları ile, HighGenic® markasını milyonların 
tercihi ettiği bir marka haline getirdi. 

Peki, markamız neden HighGenic®? 
Çünkü, “Yüksek Kalite”,  “Yüksek Kaliteye Uygun” 
demek.
Çünkü; tüketicilerin bizlerden beklediği yeni, farklı, 
ama yüksek kalitede ürün geliştirme ve bu ürünleri 
müşterilerimizin kullanımına sunma amacımızda
bize ışık tutuyor...

Özel ve Genel Temizlik Ürünleri, Profesyonel Leke 
Çıkarıcılar, Oda ve Ortam Kokuları, Oto Bakım 
Ürünleri, Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri 
kategorilerinde ürettiğimiz 50’den fazla (yaklaşık 150 
çeşit ve ölçüde) türdeki evsel ve endüstriyel 
ürünümüz, halihazırda A101 ve BİM başta olmak 
üzere Discount (indirimli) marketlerde, ulusal ve yerel 
zincir marketlerin raflarında sürekli ve/veya insert 
ürünü olarak yer almaktadır. Tamamıyla yüksek 
teknoloji otomasyon sistemleri ile donatılmış 
fabrikamızda ürettiğimiz ürünler, halihazırda 81 ilde 
13.500’den fazla alt noktada sürekli ve/veya aktivite 
bazlı satılmakta ve nihai tüketiciye ulaşmaktadır. 
Kurduğumuz Bölge Satış Müdürülüklerimiz ve 
bunların yönetiminde oluşturduğumuz distribütör ve 
bayiliklerimiz aracılığı ile ürünlerimizin yayılımını 
arttırdık. Müşterilerimiz artık Türkiye’nin çok daha 
fazla noktasında ürünlerimize çok daha kolay 
erişebilmektedir.

HighGenic® markası altında “Yüksek kalite, 
uygun fiyat, maksimum müşteri
memnuniyeti” politikası ile ürettiğimiz ürünlerin 
bugüne kadar gördüğü beğeni ve yoğun talep bizim 
en büyük motivasyon kaynağımız. 

Kimyager Sevginar Baştekin’in
yönetimindeki; Ar-Ge, Üretim ve Kalite
departmanlarımızın titiz ve özverili çalışmaları 
sonucunda ürettiği ürünlerimizin müşterilerimiz 
tarafından tercih edilmesi sayesinde, elde ettiğimiz 
ortak başarının doğal bir sonucu olarak ürünlerimiz 
bugün 81 ilde tüketicilerle buluşmaktadır.

Orta vadede gerçekleştirmeyi planladığımız stratejik 
hedeflerimiz arasında; ulusal piyasada elde ettiğimiz 
başarıyı arttırarak sürdürmek, diğer taraftan da 
HighGenic® markasını uluslararası bir marka 
haline dönüştürmek, yıllık ciromuz içerisinde en az 
%50’si kadar ihracat geliri elde etmek konularında 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Biz Kimiz?
1K Kimya Corporation, who developed and 
improved original and innovative products and brought 
it together with consumers under the name of 
HighGenic®  Brand, is a 100% domestic company 
established with its own capital. Since its establishment 
in 2010, it has showed a leading entrepreneur in the 
sector with its brand that has been pioneered by 
millions in a short time*.
 
"Smart Cleaning" and "Cleaning Doctor®" 
mottos are our main guide in the process of designing 
new products. We develop multifunctional, new and 
different products that make cleaning easy and 
enjoyable, then we take these products from the 
laboratory environment and produce them in our 
tonnage production lines and present them for the final 
consumer use. It is our greatest honor to be able to be 
a leading brand thanks to the interest we received for 
our brand and products. 
 
Chemist Sevginar Baştekin, who is the 
Founding Partner and Chairman of the Board of 
Directors, continues her success at 1K Kimya. She 
continues to develop products with her fund of 
knowledge, experience and R&D team; such as 
"Multi-Functional Cleaner with Silicone", 
"Joint Cleaner", "Hygiene Magician", 
"Bleach Additive Narsprin-Gel Multipur-
pose Surface Cleaner", first domestic 
“Professional Stain Remover", special 
design "Brush & Stain Remover" and "Stain 
Removal Wipes" under the HighGenic® brand. 
Thanks to the constant improvement and development 
works made by Sevginar Baştekin, 
HighGenic®  become a brand that preferred by 
millions of people.
 So why our brand is called HighGenic®?
Because it means, "High Quality", "Suitable for High 
Quality”...This is because development of new, different 
but high-quality products that consumers expect from 
us sheds light to our goal...
 

More than 50 kinds of Domestic and Industrial products 
that we produced under the Special and General 
Purpose Cleaning Products, Professional Stain 
Removers, Room and Ambient Odors, Car Care 
Products, Personal Care and Maintenance Products 
categories, are now take their places on the Discount 
shelves of national and local chain markets, especially 
at A101 and BIM, as a permanent and / or insert 
product. Our products, which are produced in a fully 
equipped factory with high-tech automation systems, 
are currently being sold on a continuous basis and / or 
activity basis at more than 13,500 points in 81 cities 
and reach final consumer. We have increased the 
distribution of our products through the establishment 
of regional sales management with the distributors and 
dealerships within these managements. Our customers 
are now able to access our products much more easily 
in Turkey.
 
The products that we produced under the brand name 
of HighGenic® with the policy of "High quality, 
reasonable price, maximum customer 
satisfaction" is our greatest source of motivation.
 
As a result of rigorous and devoted work of our R&D 
Production and Quality departments which is under the 
supervision of Chemist Sevginar Baştekin and a 
common success that we gain thanks to the preference 
of our products, our products are sold in 81 cities and 
meet with customers.
 
Among our goals that we plan to achieve in the 
medium term, we aim to increase the success we have 
achieved on the national market, we want to make the 
HighGenic® brand worldwide known and we want to 
increase our export revenue for at least 50%. 

Who Are We?

1*2016 yılı Silikonlu Temizleyici Satış Verilerine Göre *According to 2016 Sales Data of the Multi-Functional Cleaner with Silicone.



Ev, araba, kişisel bakım ve temizlik ürünleri sektöründe, özgün, yenilikçi ve çevre dostu ürünler üreterek, ülkemizde ve uluslararası alanda 
gündemi belirleyen lider bir marka olmak.
Develop and produce unique, high-quality and environmentally friendly products, and become a leading and trend-setter brand in house-
hold, car and personal care and cleaning products both in national and international markets.

Temizliği kolaylaştıran, keyifli hale getiren, yenilikçi, çevreye duyarlı, kalıcı ve pratik temizlik ürünleri üreterek,
müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam konforlarını arttırmak.
Deliver our customer’s needs by developing and producing practical, innovative and environmental friendly
cleaning products, which makes their lives easier and makes cleaning an enjoyable work.

Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve bu şartlar kapsamında kurulan sistemimizi sürekli iyileştirirken, üretim ve hizmetin her aşamasında ulusal ve 
uluslararası mevzuatı, müşteri isteklerini ve çevre koşullarını göz önünde
bulundurmak ve doğayı korumanın ana görevimiz olduğuna inanarak çevre dostu olmak.
Being in accordance with the terms of Quality Assurance System by also continuously developing it, while paying
attention to national and international regulations, customer satisfaction and environmental conditions in every phase of production
process, and also being environmental friendly by protecting the nature.

Vizyon
Our Vision

Kalite ve
Çevre Politikamız
Our Quality Assurance

and Enviromental Policy 

Misyon

Our Mission
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Kurucumuz / Our Founder

More than 50 kinds of Domestic and Industrial products 
that we produced under the Special and General 
Purpose Cleaning Products, Professional Stain 
Removers, Room and Ambient Odors, Car Care 
Products, Personal Care and Maintenance Products 
categories, are now take their places on the Discount 
shelves of national and local chain markets, especially 
at A101 and BIM, as a permanent and / or insert 
product. Our products, which are produced in a fully 
equipped factory with high-tech automation systems, 
are currently being sold on a continuous basis and / or 
activity basis at more than 13,500 points in 81 cities 
and reach final consumer. We have increased the 
distribution of our products through the establishment 
of regional sales management with the distributors and 
dealerships within these managements. Our customers 
are now able to access our products much more easily 
in Turkey.
 
The products that we produced under the brand name 
of HighGenic® with the policy of "High quality, 
reasonable price, maximum customer 
satisfaction" is our greatest source of motivation.
 
As a result of rigorous and devoted work of our R&D 
Production and Quality departments which is under the 
supervision of Chemist Sevginar Baştekin and a 
common success that we gain thanks to the preference 
of our products, our products are sold in 81 cities and 
meet with customers.
 
Among our goals that we plan to achieve in the 
medium term, we aim to increase the success we have 
achieved on the national market, we want to make the 
HighGenic® brand worldwide known and we want to 
increase our export revenue for at least 50%. 

Bulgaristan’da doğan Sevginar Baştekin, ilk 
öğrenimini burada tamamladı. 1978 yılında ailesi ile 
birlikte Türkiye’ye geldi. 1981 yılında girdiği 
Pertevniyal Lisesi’nde ilk defa tanıştığı kimyayı çok 
sevdi ve daha o yıllarda kimyager olmaya karar verdi. 
1984 yılında birincilikle girdiği İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya
bölümünden, 1988 yılında mezun oldu.

Kimyager Sevginar Baştekin, ilk olarak çalışma 
hayatına 1989 yılında biyokimya alanında faaliyet 
gösteren Biruni Laboratuvarı’nda başladı ve burada
4 yıl çalıştı. 1993 yılında girdiği Diasis Diagnostik 
Sistemler firmasında 5 yıl Üretim Müdürü olarak 
görev yaptı.  

Yurt dışı gezilerinde ve fuarlarda gördüğü ve 
Türkiye’de olmayan yenilikçi ürünlerden etkilenen 
Sevginar Baştekin, 1999 yılında kendi laboratuvarını 
kurdu ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına başladı.  
Türkiye’de ilk kez yerli “Profesyonel Leke Çıkarıcı” 
ürünlerini geliştirdi. Bunu daha sonra “Leke Çıkarma 
Mendili”, “Roll-on Leke Çıkarıcı”, “Fırçalı Leke 
Çıkarıcı”, “Derz Temizleyici”, “Silikonlu Yüzey 
Temizleyici” gibi ürünler takip etti. Toplamda 
geliştirdiği 100’den fazla ürünü tüketicilerle 
buluşturdu. 

Yurt dışından gelen taleplerle Sevginar Baştekin’in 
geliştirdiği ürünler Almanya, Rusya, Hindistan, Irak, 
Suriye, Mısır, Libya, Fas, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, 
Bulgaristan gibi 15’ten fazla ülkeye ihraç edilmeye ve 
satılmaya başladı. 

Şikago-Amerika’ da düzenlenen “Private Label” 
fuarında “yenilik ve tasarım” birincilik ödülü alan 
Kimyager Sevginar Baştekin, 2010 yılında eşi ile 
birlikte “1K Kimya A.Ş.”yi kurdu ve kendi geliştirdiği 
ürünleri, kendi tesislerinde “HighGenic®” markası ile 
üretmeye, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketicilerin 
kullanımına sunmaya başladı.

Son dönemde geliştirdiği “Silikonlu Cam, Metal, 
Mobilya Temizleyici” ile gündem yarattı ve 
marketlerdeki temizlik ürünleri raflarında yeni bir 
kategori açtı. Araştırmayı seven, kendi yaptığı ürünleri 
bile sürekli geliştiren Sevginar Baştekin, “Köpük 
Hijyen Sihirbazı”, “Çamaşır Suyu Katkılı Narsprin-Jel 
Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici”, organik esanslı ve 
katkısız “Sirkelim – Sirkeli Temizleyici” gibi yaptığı 
yeni ürünler ile hayatı kolaylaştırmaya ve temizliği 
keyifli hale getirmeye çalışıyor.

Evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk annesi olan 
Sevginar Baştekin, Bulgarca ve İngilizce biliyor.

Sevginar Baştekin, who was born in Bulgaria, has 
completed her primary education there as well. In 
1978, she moved to Turkey together with her family. 
She has interested in and liked a lot about chemistry 
upon having first chemistry lessons in Pertevniyal High 
School that she entered in 1981. She has taken her 
decision to be a chemist in those early years. In 1988, 
she graduated from Department of Chemistry, Faculty 
of Arts and Sciences in Istanbul Technical University, 
where she had entered in 1984 by having the first 
degree.

Chemist Sevginar Baştekin started her first career in 
biochemistry by joining in Biruni Laboratories in 1989 
and she worked for 4 years in this company. Following 
her first child’s birth, she joined Diasis Diagnostic 
Systems Co. in 1993 and she worked for 5 years in this 
company as Responsible Production Manager.   

Sevginar Baştekin established her own laboratory in 
1999 in order to develop new products since she was 
impressed by seeing such innovative products in 
exhibitions during her visits to foreign countries. She 
has started her lab studies and in a short time she has 
developed new products “Professional Stain
Removers”, “Stain Remover Wipe”, “Roll-on Stain 
Remover” “Stain Remover with Special Brush”, 
“Ceramic Cleaner”, “Glass and Surface Cleaner with 
Silicone”, etc. as first in Turkey. Her new products in 
more than 100 kinds in total met with many consumers 
in domestic markets. 

Then, all these products has been exported to more than 
15 countries including Germany, Russia, India, Iraq, 
Syria, Egypt, Libya, Morocco, Cyprus, Greece, Romania, 
Bulgaria and sold to consumers there successfully.  

Chemist Sevginar Baştekin has been awarded as first 
place in “innovation and design” category in an 
Exhibition took place in Chicago-USA. She founded her 
family company “1K Kimya Co.” in 2010 together with 
her husband in order to develop and produce products, 
in her own factory. Then, her products started to meet 
with consumers in domestic and foreign markets under 
her registered brand “HighGenic®”.

One of her renewed product, “Multi-Functional Cleaner 
with Silicone” has recently created a focus point and 
opened a new category in market shelfs due to its 
amazing performance, high demand by customers 
resulting in such successful sale numbers. As a chemist 
so interested in research and development, Sevginar 
Baştekin has been focusing on new challenges and 
continuing developing innovative products under 
HighGenic® brand such as “Foam Hygiene Magician”, 
“Narsprin-Jel Multi-Purpose Cleaner with Hypo”, with 
organic oils “Sirkelim – Cleaning Vinegar”, etc. All her 
purpose and aim is to make the life easy and make the 
cleaning an enjoyable work for women and as well as 
men.

Sevginar Baştekin is married and a mother having one 
girl and one son. She knows Bulgarian and English.
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ÖNCE SONRA

ÖNCE SONRA

Türkiye’de İLK KEZ Kimyager Sevginar Baştekin tarafından HighGenic® markasıyla 
geliştirilen Silikonlu Temizleyici, bugüne kadar çok amaçlı temizlikte milyonların 
tercihi oldu*.

SİLİKONLU TEMİZLEYİCİ / MULTI-FUNCTIONAL CLEANER WITH SILICONE
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sevdi ve daha o yıllarda kimyager olmaya karar verdi. 
1984 yılında birincilikle girdiği İstanbul Teknik 
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4 yıl çalıştı. 1993 yılında girdiği Diasis Diagnostik 
Sistemler firmasında 5 yıl Üretim Müdürü olarak 
görev yaptı.  

Yurt dışı gezilerinde ve fuarlarda gördüğü ve 
Türkiye’de olmayan yenilikçi ürünlerden etkilenen 
Sevginar Baştekin, 1999 yılında kendi laboratuvarını 
kurdu ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına başladı.  
Türkiye’de ilk kez yerli “Profesyonel Leke Çıkarıcı” 
ürünlerini geliştirdi. Bunu daha sonra “Leke Çıkarma 
Mendili”, “Roll-on Leke Çıkarıcı”, “Fırçalı Leke 
Çıkarıcı”, “Derz Temizleyici”, “Silikonlu Yüzey 
Temizleyici” gibi ürünler takip etti. Toplamda 
geliştirdiği 100’den fazla ürünü tüketicilerle 
buluşturdu. 

Camda, metalde, mobilyada, arabada temizliği koruyan yenilik!
İçeriğinde yer alan silikon mineralleri sayesinde yüzeyde ince koruyucu
bir tabaka oluşturarak temizliği uzun süre korur.

Invention that protects cleaning in window, metal, furniture and car! Meet a long-lasting and permanent type of cleanliness!
It gives natural shining and delays on dusting with antistatic formula.

750 ml 850 ml 975 ml 1000 ml 2000 ml 2500 ml

• Suyu, tozu ve kiri iter
• Parlaklık verir, cila etkisi yaratır
• Uzun süreli koruma sağlar
• Kalıcı ve hoş koku verir

• Prevents water, dust and dirt with anti-static formula
• Gives a natural shining
• Allows long lasting cleaning
• Leaves a nice fragrance

SİLİKONLU TEMİZLEYİCİ / MULTI-FUNCTIONAL CLEANER WITH SILICONE

SİLİKONLU TEMİZLEYİCİ / MULTI-FUNCTIONAL CLEANER WITH SILICONE 

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691303843038 8699469900444 16750 ml
86994691304143041 8699469900703 10850 ml
86994691303913039 8699469900475 10975 ml
86994691306363063 8699469138007 151000 ml
86994691304383043 8699469900710 42000 ml
86994691305443054 8699469901014 82500 ml
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FAYANS & DUŞAKABİN & MUSLUK & LAVABO
Kullanıldığı tüm yüzeyleri temizler ve parlatır. Yüzeyde oluşturduğu koruma tabakası 
sayesinde suyun akıp gitmesini sağlar. Kireç ve diğer lekelerin oluşmasını engeller 
ve geciktirir. İçeriğindeki silikon sayesinde temizliği uzun süre korur, kirlenmeyi 
geciktirir ve ışıltılı parlaklık verir. 

CAM & PENCERE & AYNA
Kir, parmak izi ve sinek kalıntılarını temizler ve parlatır, kirlenmeyi geciktirir. 
Yağmur ve su damlalarını kaydırır, su tutmaz, leke oluşumunu engeller. Antistatik 
özelliği ile yüzeylerden tozu iter, tozlanmayı geciktirir. 

KRİSTAL & CAM AVİZE
Kristal ve avizeleri temizler ve ışıl ışıl parlatır. Yeniden kirlenmesini ve tozlanmayı 
geciktirir.

TILES & SHOWER CABIN & TAP & SINK
It cleans all the surfaces and gives a shiny look. By forming a micro-thin layer on 
surfaces, it makes water go away. Thus, lime and scale in water and other stains 
cannot hold on to any surface. It provides long lasting cleaning, prevents dirt and 
gives a natural shining with the silicone minerals it contains. 

GLASS & WINDOW & MIRROR 
It cleans and polishes dirt and finger-prints from the surfaces. It makes water stains 
slide off surfaces and prevents the formation of water stains. The anti-static formula 
pushes the dust away and sets back dirt and dusting. 

CRYSTAL & GLASS CHANDELIER
It cleans the crystal and glass chandeliers, and gives a spectacular
shining. It provides long lasting cleaning by preventing dust.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

SİLİKONLU TEMİZLEYİCİ / MULTI-FUNCTIONAL CLEANER WITH SILICONE
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AHŞAP & MOBİLYA
Her türlü doğal ahşap ve lake kaplı mobilyaları temizler, cila etkisi yaratarak parlatır. 
Silikonlu yapısı sayesinde yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak çizilme ve yıpranmayı 
önler, ipeksi bir dokunuş sağlar. Mobilya cilasının ömrünü uzatır. Tozu iter ve tozlanmayı 
geciktirir.

ÇELİK & METAL & ANKASTRE
Yağ, kir, parmak izi lekelerini temizler, kirin yüzeye tutunmasını önleyerek yeniden 
kirlenmesini geciktirir. Nem ve buhar oluşumunu engeller. Yüzeyi parlatır ve ışıltılı bir 
görünüm sağlar.

ARAÇ İÇİ VE DIŞI 
Aracınızın dış yüzeyini ince koruyucu bir tabaka ile kaplayarak çizilmeleri önler, güneş 
ışınlarından korur. Aracınızdaki plastik ve vinil yüzeyleri temizler, cila etkisi yaratır ve 
parlatır. Kaporta ve dış yüzeyleri parlatır, yeniden kirlenme ve tozlanmayı geciktirir.
Su ve yağmur damlalarının cam ve dış yüzeylerden akıp gitmesini sağlar. Silecek suyu 
olarak kullanılır.

WOOD SURFACES & FURNITURE
It cleans all the delicate wood furniture surfaces. It also polishes the surfaces and gives 
an impeccable luster. With the silicone minerals it contains, it leaves a protective layer on 
surfaces and prevents scratches and wearing. It also prolongs the polishing life of your 
furniture. It pushes dust away and sets back dusting.

STEEL & METAL SURFACES & BUILT-IN
It cleans daily dirt, oil and fingerprint stains on metal surfaces such as built-in cookers, 
ovens, cooker hoods, and refrigerators. It prevents dirts and stains from re-sticking on 
surfaces and averts vaporescence. It also polishes the surfaces and gives a spectacular 
shining.

INTERIOR AND EXTERIOR OF CARS
It covers your car's external surface with a micro thin film, which provides protection 
against scratches and UV rays of the sun. It perfectly cleans plastic and vinyl surfaces 
inside, and glass surfaces and hoods outside of your car and makes it all shiny with a 
polishing effect. You can use it by putting HighGenic Silicone Cleaner in your car's 
windshield washer fluid tank. Water and rain droplets will flow away from your car's 
windshield and hoods.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

SİLİKONLU TEMİZLEYİCİ / MULTI-FUNCTIONAL CLEANER WITH SILICONE
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NARSPRİN® ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ / NARSPRIN MULTI PURPOSE CLEANER

750 ml 4000 ml 5000 ml

NARSPRİN® ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ / NARSPRIN MULTI PURPOSE CLEANER

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691301313013 8699469900512 12750 ml
86994691304453044 8699469900499 44000 ml
86994669101561015 8699469900017 45000 ml
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LEKE ÇIKARICI
Renkli ve beyaz çamaşırlarda oluşan lekeleri çıkarır.

MUTFAK
Ocak, fırın, tencere, tava, bulaşıkta oluşan yağları çözer ve temizler.

BANYO
Lavabo, evye, duşakabin, klozet, küvette oluşan kirleri ve lekeleri temizler.

ÇAMAŞIR, TÜL VE PERDELER
Renkli ve beyaz çamaşırlar, tül ve perdeler için sıvı deterjan olarak kullanılır.

HALI VE KOLTUK TEMİZLİĞİ
Halı ve koltuk silme deterjanı olarak kullanılır.

GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ
Yer, ahşap, cam ve seramik yüzey temizliğinde kullanılır.

CAM VE PVC PENCERELER
Kir çözücü ve temizleyici olarak kullanılır.

BULAŞIK MAKİNESİ
Bulaşıklarınızın lekesiz olması ve istenmeyen kokulardan
arınmasını sağlamak için kullanılır.

ARAÇ VE OTOMOBİLLER
Döşeme, tavan, plastik ve tüm vinil yüzeyleri temizler.

KİR ÇÖZÜCÜ
Ağır yağ ve kirleri yüzeylerden temizler.

STAIN REMOVER
Removes stains from white and coloured laundry.

KITCHEN
Cleans and removes oil stains from oven, hob, pots, pans and dishes.

BATHROOM
Cleans dirts and stains from sink, armature, shower cabin, toilet and bathtub.

LAUNDRY, TULLE AND CURTAINS
It can be used as laundry detergent for white and coloured laundry, tulle and 
curtains.

CARPET & ARMCHAIR
It can be used as cleaning detergent for carpet and armchair.

GENERAL SURFACE CLEANER
Cleans dirts from floor, tiles, parquets, glass and ceramic surfaces.

GLASS & PVC WINDOWS
Removes and cleans dirts.

DISHWASHER
Cleans dishes and also prevents water stains and unpleasant smells.

CAR & AUTOMOBILE
Cleans car upholstery, car top, plastic and all vinyl surfaces.

DIRT REMOVER
Cleans strong oil dirts and stains from surfaces.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

NARSPRİN® ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ / NARSPRIN MULTI PURPOSE CLEANER
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SİRKELİM® - SİRKELİ TEMİZLEYİCİ / SIRKELIM - CLEANING VINEGAR

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691304833048 - Limon/Lemon 8699469900840 121000 ml
86994691304903049 - Lavanta/Lavender

3061 - Limon/Lemon
3062 - Lavanta/Lavender

8699469900833

8699469900826

121000 ml
86994691304833048 - Limon/Lemon 1000 ml
86994691304903049 - Lavanta/Lavender 1000 ml
8699469130612
8699469130629

8699469901106 Karma Koli / Mixed Box
8+8

Karma Koli / Mixed Box
6+6

750 ml
750 ml

SİRKELİM® - SİRKELİ TEMİZLEYİCİ / SIRKELIM - CLEANING VINEGAR

“ ORGANİK Lavanta ve Limon Yağları ile
Sirkenin Hijyenik Temizleme Gücü ”

10

mutfak buzdolabı fırın

bulaşık makinesi çaydanlık, çay ve
kahve makinesi

banyo, lavabo,
fayans, derz, klozet

evcil hayvanların
yaşam alanları

yer ve döşemeler çamaşır makinesi



SİRKELİM® - SİRKELİ TEMİZLEYİCİ / SIRKELIM - CLEANING VINEGAR

750 ml 1000 ml

750 ml 1000 ml

MUTFAK
Tüm yüzeyleri temizler ve hijyen sağlar. Kötü kokuları giderir.

BUZDOLABI
Buzdolabında oluşan kirleri, lekeleri ve kötü kokuları önler. Temizlenen alanda durulama gerektirmez.

BULAŞIK MAKİNESİ
Bulaşıkların ve makinenin parlamasını, kireç ve deterjan artıklarının temizlemesini sağlar. 

FIRIN
Fırında yeni oluşan yağ ve kirleri temizler. Fırın iç yüzeyinde ve dış yüzeyinde kullanılabilir.

BANYO
Yüzeylerdeki kireç ve su lekelerini, kirleri temizler, parlatır ve hijyen sağlar.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Çamaşırlarda doğal bir yumuşaklık sağlar, deterjan kalıntılarını temizler ve nötralize eder.

DERZ TEMİZLEYİCİ
Derz aralarında oluşan kirleri ve lekeleri temizler.

DUŞAKABİN
Duşakabinlerde oluşan zorlu kireç, sabun ve su lekelerini kolayca temizler, ışıltılı bir parlaklık sağlar.

CAM VE AYNALAR
Temizler ve parlatır.

EVCİL HAYVANLAR
Evcil hayvanların yaşadıkları ve temas ettikleri alanları temizler ve hijyen sağlar, kötü kokuları önler.

YER VE YÜZEYLER
ÇAYDANLIK, ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ
Kireç ve tortuları temizlemek ve yok etmek amaçlı kullanılır.

İSTENMEYEN KOKULAR VE BALIK KOKUSU
Mutfakta istenmeyen kokulardan arınmak amaçlı kullanılır.

KITCHEN
Cleans all the surfaces and provides hygiene. Prevents unpleasant 
smells.
REFRIGERATOR
Prevents dirts, stains and unpleasant smells in refrigerator. No need to 
rinse.
DISHWASHER
Brightens up the dishes and dishwasher, and also cleans lime and 
detergent residues that stick on the dishes.
OVEN
Cleans oils and dirts that stick on the interior and exterior surfaces of 
ovens.
BATHROOM
Cleans dirts, lime and water stains from the surfaces. Provides hygiene 
and shiny brightness.
WASHING MACHINE
Provides a natural softness in laundries. Cleans and neutralizes 
detergent residues.
JOINT CLEANER
Cleans dirts and stains in joint gaps.
SHOWER CABIN
Cleans all the lime, soap and water stains in shower cabins. Provides 
shiny brightness.
GLASS AND MIRROR
Cleans and provides shiny brightness.

SURFACES WHERE PETS LIVE
Cleans and provides hygiene on the surfaces where pets live. Prevents 
unpleasant smells.
FLOOR, SURFACES AND TILES
TEAPOT, KETTLE, TEA AND COFFEE MACHINES
Cleans and prevents lime and residues.

UNPLEASANT SMELLS AND FISH ODOR
Prevents unpleasant smells in the kitchen.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE
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ÖZEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
SPECIAL CLEANING PRODUCTS
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GENEL TEMİZLEYİCİ

MUTFAK
Tencere, tava, ocak, fırın, ızgaralardaki yanmış 
yağları temizler. 

BANYO
Lavabo, küvet, duşakabin, klozet, fayanslarda 
oluşan kirleri ve lekeleri temizler. Hijyen saglar. 

LEKE ÇIKARICI  
Beyaz çamaşırlarda, gömlek yaka ve 
manşetlerinde oluşan kirleri çıkarır.

EVCİL HAYVANLARIN YAŞADIĞI 
YÜZEYLERDE HİJYEN SAĞLAR.

MULTI-PURPOSE CLEANER

KITCHEN
Removes burnt oils from pots, pans, oven, 
cooker and grill.

BATHROOM
Cleans dirts and stains from sink, bathtub, 
shower cabin, tiles and toilet. Provides 
hygiene.

STAIN REMOVER
Removes stains from white laundry, shirt 
collars and cuffs.

PROVIDES HYGIENE ON THE 
SURFACES WHERE PETS LIVE.

KÖPÜK HİJYEN SİHİRBAZI® / FOAM HYGIENE MAGICIAN

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691305993059 8699469900956 12750 ml

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

KÖPÜK HİJYEN SİHİRBAZI® 
/ FOAM HYGIENE MAGICIAN 
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DERZ TEMİZLEYİCİ / JOINT CLEANER 

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691305513055 8699469900970 12750 ml

SERAMİK, FAYANS, GRANİT 
SERAMİKLER VE KİREÇSİZ TABİİ 
TAŞ ARALARI
Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kirleri 
temizler. 

CERAMIC, TILE, GRANITE AND 
NATURAL LIMELESS STONE JOINT 
GAPS
Cleans stains and dirts from surfaces.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

DERZ TEMİZLEYİCİ / JOINT CLEANER 
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Fayans Arası
Kir ve Leke Temizleyici

Fayans Arası
Kir ve Leke Temizleyici

ÖNCE SONRA



ÖNCE SONRA

BANYO VE DERZ TEMİZLEYİCİ / BATHROOM AND JOINT CLEANER 

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691306053060 8699469900963 12750 ml

SERAMİK, FAYANS, GRANİT 
SERAMİKLER VE KİREÇSİZ TABİİ 
TAŞ ARALARI
Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kirleri 
temizler. 
LAVABO, KLOZET, ARMATÜR,
DUŞ KABİNİ (PLASTİK, CAM, 
METAL) VE KÜVET
Lekeleri, kirleri ve sabun artıklarını 
temizler ve parlatır.

CERAMIC, TILE, GRANITE AND 
NATURAL LIMELESS STONE JOINT 
GAPS
Cleans stains and dirts from surfaces.

SINK, TOILET, ARMATURE, SHOWER 
CABIN (PLASTIC, GLASS, METAL), 
BATHTUB
Cleans stains, dirts and soap 
residues. Provides shiny brightness.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

BANYO VE DERZ TEMİZLEYİCİ / BATHROOM AND JOINT CLEANER 
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GÜÇLÜ YAĞ ÇÖZÜCÜ - MUTFAK / STRONG OIL REMOVER - KITCHEN 

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691305203052 8699469900949 12750 ml

FIRIN, OCAK, ASPİRATÖR, 
MANGAL, IZGARA, TAVA, TENCERE, 
FRİTÖZ
Zorlu yağ lekelerini ve kirlerini 
temizler.

SERAMİK, CAM, PLASTİK,
LAMİNANT YÜZEYLER
Yüzeylerde oluşan yağ lekelerini ve 
kirleri temizler.

OVEN, COOKER, HOB, 
ASPIRATOR, GRILL, POTS, PANS, 
DEEP FRYER
Removes and cleans oil stains 
and dirts.

CERAMIC, GLASS, PLASTIC, 
LAMINATED SURFACES
Cleans oil stains and dirts from 
surfaces.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

GÜÇLÜ YAĞ ÇÖZÜCÜ - MUTFAK 
 
/ STRONG OIL REMOVER - KITCHEN 
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PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY VE ANKASTRE TEMİZLEYİCİ / STAINLESS STEEL SURFACE CLEANER 

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691305823058 8699469900864 12750 ml

Temizler
Parlaklık verir
Yüzeyi korur

MUTFAKTAKİ PARMAK İZİ, YAĞ, 
KİREÇ, SU LEKELERİ
Paslanmaz çelik yüzeylerde oluşan 
parmak izi, yağ, kireç ve su lekelerini 
temizler.
ÇELİK YÜZEY VE ANKASTRE 
BUZDOLABI, DAVLUMBAZ, FIRIN, 
OCAK, BULAŞIK MAKİNESİ, 
ASANSÖR
Yüzeyleri temizler, parlaklık verir ve 
korur.
PASLANMAZ ÇELİK TENCERE, TAVA 
VE ÇAYDANLIK
Yüzeylerde oluşan lekeleri temizler 
ve parlaklık verir.

CLEANS FINGER PRINTS, OIL, 
LIME AND WATER STAINS
Cleans finger prints, oil, lime and 
water stains from all the stainless 
steel surfaces in kitchen.
STAINLESS STEEL SURFACES AS 
OVEN, REFRIGERATOR, HOB, 
ELEVATOR  ASPIRATOR,
DISHWASHER
Cleans, brightens up and protects 
surfaces.
STAINLESS STEEL PAN, POT, 
TEAPOT AND KETTLE
Cleans stains from surfaces and 
gives a shiny look.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY VE ANKASTRE TEMİZLEYİCİ  / STAINLESS STEEL SURFACE CLEANER 
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DUŞAKABİN VE BANYO TEMİZLEYİCİ / SHOWER CABIN AND BATHROOM CLEANER

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691305373053 8699469901090 12750 ml

Su lekesi, sabun artığı,
pas ve kireç lekelerini

hızlıca ve kolayca temizler

DUŞAKABİN VE BANYO TEMİZLEYİCİ / SHOWER CABIN AND BATHROOM CLEANER 

BANYO
Duşakabin, küvet, klozet, armatür, 
musluk, lavabo ve fayanslarda oluşan 
günlük kirleri, su lekeleri, sabun 
artığı, pas lekeleri ve kireç lekelerini 
hızlıca ve kolayca temizler.

BATHROOM
Easily and effectively cleans all the 
lime, soap residues, daily dirts, rust 
stains and water stains in shower 
cabin, bathtub, toilet, armature, tap, 
sink and tiles.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE
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PVC PENCERE VE PLASTİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ / PVC WINDOW AND PLASTIC SURFACE CLEANER

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691305683056 8699469900987 12750 ml

PVC PENCERE VE PLASTİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ / PVC WINDOW AND PLASTIC SURFACE CLEANER

PVC Pencere ve
Plastik Yüzeylerde

Mükemmel Temizlik!

PVC kapı, pencere, duşakabin, 
plastik masa, sandalye, şezlong ve 
bahçe mobilyalarını temizler.

Beyaz eşyaların, aspiratör ve 
buzdolabının plastik yüzeylerinde 
oluşan is, yağ ve kir gibi lekeleri 
temizler.

OFİS MALZEMELERİ
Bilgisayar, yazıcı, bilgisayar kasası 
gibi elektronik malzemeleri zarar 
vermeden temizler.
ARAÇLARIN PLASTİK VE VİNİL 
YÜZEYLERİ
Yüzeylerde oluşan lekeleri
temizler ve parlaklık verir.

Cleans all the dirts and stains from  
PVC door, window, shower cabin, 
plastic table, chair, sun lounger 
and garden furniture

Cleans all the oil, dirt and soot 
stains that occur in the plastic 
surfaces of white appliances, 
aspirator and refrigerator.

OFFICE EQUIPMENT
Cleans electronical equipments as 
computer, printer and computer 
cabinet without harming.
PLASTIC AND VINYL SURFACES 
OF CARS
Cleans stains from surfaces and 
gives a shiny look.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE
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DERZ TEMİZLEYİCİ / CERAMIC AND JOINT CLEANER 

DERZ TEMİZLEYİCİ / CERAMIC AND JOINT CLEANER

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691300253002 8699469900048 121000 ml

SERAMİK, FAYANS, YER VE DUVAR 
KAROLARI, RUSTİK DÖŞEME, 
GRANİT SERAMİKLER VE KİREÇSİZ 
TABİİ TAŞ ARALARI
Yüzeylerde oluşan derz lekelerini ve 
kirleri temizler.

CERAMIC, TILE, FLOOR AND WALL 
TILES, RUSTIC FLOOR, GRANITE 
CERAMICS AND NATURAL
LIMELESS STONE JOINT GAPS
Cleans joint stains and dirts from 
surfaces.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

Seramik ve Fayans Arası
Kir Temizleyici
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ÇİMENTO TEMİZLEYİCİ / CEMENT REMOVER AND CLEANER 

ÇİMENTO TEMİZLEYİCİ / CEMENT REMOVER AND CLEANER

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691300633006 8699469900796 121000 ml

ÇİMENTO BAZLI TÜM KALINTILAR, 
HARÇ ARTIKLARINI;
Fayanslar, seramik ve yer karoları, 
rustik döşeme, granit seramikler ve 
kireçsiz tabii taşlardan temizler.

Cleans all THE RESIDUES THAT 
CONTAIN CEMENT AND MORTAR 
from tiles, ceramic and floor tiles, 
rustic floor, granite ceramics and 
natural limeless stones.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

İnşaat Sonrası
Çimento Artığı Temizleyici

21



KÖPÜK FIRIN, OCAK, MANGAL, ASPİRATÖR TEMİZLEYİCİ /
FOAM OVEN, HOB, GRILL & ASPIRATOR CLEANER 

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691305753057 8699469138014 18500 ml

FIRIN, FIRIN TEPSİSİ,
FIRIN TELLERİ, MANGAL VE TELİ,
ASPİRATÖR VE ASPİRATÖR 
FİLTRELERİ, YANMIŞ TAVA-TENCERE 
VE DÖKÜM OCAKLAR
Yanmış yağ lekelerini ve kirlerini 
temizler.

OVEN, OVEN TRAY, GRILL,
ASPIRATOR, ASPIRATOR FILTERS, 
BURNT POT AND PAN, HOOD
Removes and cleans burnt oil stains 
and dirts.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

KÖPÜK FIRIN, OCAK, MANGAL, ASPİRATÖR TEMİZLEYİCİ / FOAM OVEN, HOB, GRILL & ASPIRATOR CLEANER 

Yanmış Yağları Kolaylıkla Temizler!
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GÜMÜŞ, PİRİNÇ, BAKIR, METAL 
EŞYALAR VE YÜZEYLER
Kararmış ve rengi kaybolmuş 
gümüş ve her türlü metal yüzeyi 
fazla ovma gerektirmeden temizler 
ve ışıl ışıl parlatır. Zamanla oluşan 
su ve yağ lekelerini yok eder. 
İçeriğinde bulunan özel carnauba 
yağı kararmaya karşı uzun süre 
dayanıklılık sağlar.

SILVER, BRASS, COPPER, METAL 
OBJECTS AND SURFACES
Cleans all the silver and metal 
surfaces and gives a shiny look. 
Eliminates water and oil stains that 
occur over time. Prevents tarnishing 
with the carnauba wax it contains.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

GÜMÜŞ & METAL PARLATICI 
 
/ SILVER AND METAL SHINER  

Gümüş Pirinç Bakır Metal

ÇEVRE DOSTU VE
DOĞAYA DÖNÜŞÜMLÜ FORMÜL

GÜMÜŞ & METAL PARLATICI / SILVER AND METAL SHINER

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691301003010 8699469900352 12200 ml
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AHŞAP TEMİZLEYİCİ / WOODEN SURFACE CLEANER

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691300323003 8699469900116 121000 ml

AHŞAP TEMİZLEYİCİ / WOODEN SURFACE CLEANER 

Anti-statik Etki 
5’i 1 arada
●Temizleyici
●Toz İtici
●Koruyucu Etki
●Parlatıcı
●Özel Parfümlü

AHŞAP, LAMİNANT, PARKE
Yüzeyleri temizler ve parlatır. 
Anti-statik formülüyle tozlanmayı 
ve kirlenmeyi geciktirir.

MOBİLYA, KAPI, MERDİVEN
VE MUTFAK DOLAPLARI
Yüzeyleri temizler, korur ve 
parlatır. Anti-statik formülüyle 
tozlanmayı ve kirlenmeyi
geciktirir.

WOODEN, LAMINATED, PARQUET 
SURFACES
Cleans all the surfaces and gives a 
shiny look. Prevents dirts and dusts 
with its special anti-static formula.

FURNITURE, DOOR, STAIRS
AND KITCHEN CUPBOARDS
Cleans and protects all the surfaces 
and gives a shiny look. Prevents dirts 
and dusts with its special anti-static 
formula.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE
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PROFESYONEL LEKE ÇIKARICILAR
& ÖZEL TEKSTİL ÜRÜNLERİ

PROFESSIONAL STAIN REMOVERS
& SPECIAL TEXTILE PRODUCTS
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PROFESYONEL LEKE ÇIKARICILAR  / PROFESSIONAL STAIN REMOVERS

ÇAY, KAHVE, MEYVE &
SEBZE LEKE ÇIKARICI /

TEA, COFFEE, FRUIT &
VEGETABLE STAIN REMOVER

Çay, kahve, meyve, sebze, kakao, kırmızı şarap, nar, 
vişne, pancar, küf, reçel, mavi dolma kalem mürekkebi, 

meyveli dondurma, meyve suları ve sebze suları gibi zorlu 
lekeleri kumaşlardan kolayca çıkarır.

Easily and effectively removes tea, coffee, fruits, vegeta-
bles, cacao, red wine, pomegranate, cherry, beetroot, 
mould, jam, blue ink, fruity ice cream and juice stains 

from fabrics and clothing.

KAN & PROTEİN
LEKE ÇIKARICI /
BLOOD & PROTEIN
STAIN REMOVER

Eski kurumuş veya yeni oluşmuş kan ve protein lekelerini, 
süt ürünleri, yoğurt, yumurta, sperm, dondurma, mayonez 
ve krema gibi zorlu lekeleri kumaşlardan kolayca çıkarır.

Easily and effectively removes blood, protein, dairy, milk, 
yoghurt, egg, sperm, ice cream, mayonnaise and cream 

stains from fabrics and clothing.

KATI-SIVI YAĞ &
GRES YAĞI LEKE ÇIKARICI /

OIL, FAT & GREASE STAIN REMOVER 

Makine yağı, gres yağı, motor yağı, katı yağ, sıvı yağ gibi hemen 
hemen tüm yağ çeşitleri, ayakkabı boyası, el ve vücut losyonları, 

güneş kremi, makyaj, maskara, salata sosu, is ve kurum gibi zorlu 
lekeleri kumaşlardan kolayca çıkarır.

Easily and effectively removes machine oil, grease, diesel, lubricant, 
buttermilk, cooking oil, olive oil, fat, shoe polish, hand and body 

lotions, sun cream, make-up, mascara, salad sauce and soot stains 
from fabrics and clothing.

            
Ürün Kodu
Product CodeÜrün Adı / Product Name Ürün Barkodu

Product Barcode
Kutu Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Kutu İçi Adet
Unit Per Box

86994691371233712 8699469900390 550 gr
86994691371163711 8699469900413 550 ml

ÇAY, KAHVE, MEYVE & SEBZE LEKE ÇIKARICI / TEA, COFFEE, FRUIT & VEGETABLE STAIN REMOVER
86994691371303713 8699469900406 550 mlKAN & PROTEİN LEKE ÇIKARICI / BLOOD & PROTEIN STAIN REMOVER

KATI-SIVI YAĞ & GRES YAĞI LEKE ÇIKARICI / OIL, FAT & GREASE STAIN REMOVER 
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PROFESYONEL LEKE ÇIKARICILAR  / PROFESSIONAL STAIN REMOVERS

TÜKENMEZ & KEÇELİ KALEM
LEKE ÇIKARICI /

BALLPOINT INK & FELT TIP
STAIN REMOVER 

Tükenmez, fosforlu, keçeli, kurşun kalem, renkli kuru 
boya kalemi, sulu boya, pastel boya ve yağlı boya 

lekeleri gibi zorlu lekeleri kumaşlardan kolayca çıkarır.

Easily and effectively removes ballpoint ink, felt tip 
ink, chalk, crayon, highlighter, ink, pencil and oil 

paint stains from fabrics and clothing.

YAPIŞTIRICI, MUM &
CİKLET LEKE ÇIKARICI /
GLUE, CANDLE WAX & GUM

STAIN REMOVER

Yapıştırıcı, mum, ciklet, zift, uhu ve tutkal içeren etiket 
yapışkanları, tela yapışkanı ve oje gibi zorlu lekeleri 

kumaşlardan kolayca çıkarır.

Easily and effectively removes glue, candle wax, chewing 
gum, tar, adhesive, sticker and nail varnish stains from 

fabrics and clothing.

PAS LEKE ÇIKARICI /
RUST STAIN REMOVER

Zorlu pas lekelerini kumaşlardan kolayca çıkarır.

Easily and effectively removes rust stains from fabrics
and clothing.

            
Ürün Kodu
Product CodeÜrün Adı / Product Name Ürün Barkodu

Product Barcode
Kutu Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Kutu İçi Adet
Unit Per Box

86994691371613716 8699469900420 550 mlTÜKENMEZ & KEÇELİ KALEM LEKE ÇIKARICI / BALLPOINT INK & FELT TIP STAIN REMOVER 
86994691371543715 8699469900376 550 mlPAS LEKE ÇIKARICI / RUST STAIN REMOVER
86994691371473714 8699469900383 550 mlYAPIŞTIRICI, MUM & CİKLET LEKE ÇIKARICI / GLUE, CANDLE WAX & GUM STAIN REMOVER 
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FIRÇALI LEKE ÇIKARICI / BRUSH & WASH STAIN REMOVER

FIRÇALI LEKE ÇIKARICI / BRUSH & WASH STAIN REMOVER 

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691371853718 8699469900802 12200 ml

GİYSİLERDE, HALI, KOLTUK,
EV TEKSTİLİ, GÖMLEK VE 
BLUZLARIN YAKA VE KOL 
MANŞETLERİNDE, ARABALARIN 
KOLTUK VE DÖŞEMELERİNDE 
oluşan lekeleri kolayca çıkarır.

Easily and effectively removes 
stains from  FABRICS, CLOTHING, 
CARPET, SOFA, HOME TEXTILE, 
SHIRT COLLARS AND CUFFS, CAR 
UPHOLSTERY.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

Yağ ve yemek lekeleri
Makyaj lekeleri

Çikolata, sos, dondurma, ketçap, çay,
kahve ve meyve suyu gibi lekeleri

ve BİRÇOK GÜNLÜK LEKEYİ ZAHMETSİZ ÇIKARIN!

    
  Pratik Leke Çıkarıcı
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LEKE ÇIKARMA MENDİLİ / STAIN REMOVER WIPES

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Kutu Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Kutu İçi Adet
Unit Per Box

86994691303533035 8699469900109 3210 adet / 1 kutu
10 pieces / 1 box

LEKE ÇIKARMA MENDİLİ  / STAIN REMOVER WIPES

Günlük lekeleriniz için pratik çözüm!

ELBİSE, EV TEKSTİLİ, HALI, KOLTUK VE 
TÜM KUMAŞLARDAN; yemek lekesi, yağ, 
çay, kahve, her türlü makyaj, reçel, çikolata, 
dondurma ve daha birçok lekeyi kolaylıkla 
çıkarır.

Easily and effectively removes oil and food, 
tea, coffee, make-up, jam, ketchup, chocolate, 
ice cream and many more stains FROM 
CLOTHING, HOME TEXTILE, CARPET, SOFA 
AND FABRICS. 

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE
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ENDÜSTRİYEL LEKE ÇIKARICILAR / INDUSTRIAL STAIN REMOVERS

            
Ürün Kodu
Product CodeÜrün Adı / Product Name Ürün Barkodu

Product Barcode
Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691360343603 8699469900895 121 L
86994691360273602 8699469900888 121 L

ENDÜSTRİYEL YAĞ & GRES YAĞI LEKE ÇIKARICI / INDUSTRIAL OIL, FAT & GREASE STAIN REMOVER
86994691360413604 8699469900901 121 LENDÜSTRİYEL TELA, YAPIŞTIRICI & ETİKET YAPIŞKANI LEKE ÇIKARICI / INDUSTRIAL GLUE, ADHESIVE & LABEL GLUE STAIN REMOVER

ENDÜSTRİYEL PAS LEKE ÇIKARICI / INDUSTRIAL RUST STAIN REMOVER 

Yapıştırıcı, mum, ciklet, zift, uhu ve tutkal içeren etiket
yapışkanları, tela yapışkanı ve oje gibi zorlu lekeleri 

kumaşlardan kolayca çıkarır.
Tekstil fabrikaları, otel, restoran, kuru temizlemelerde 

profesyonel olarak leke çıkarmak için kullanılır.

Easily and effectively removes glue, candle wax, chewing 
gum, tar, adhesive, sticker and nail varnish stains from 

fabrics and clothing. It is a professional stain remover for the 
industrial usage in hotels, textile factories and dry cleaners.

Zorlu pas lekelerini kumaşlardan kolayca çıkarır. Tekstil 
fabrikaları, otel, restoran, kuru temizlemelerde profesyonel 

olarak leke çıkarmak için kullanılır.

Easily and effectively removes rust stains from fabrics
and clothing. It is a professional stain remover for the 

industrial usage in hotels, textile factories and dry cleaners.

Makine yağı, gres yağı, motor yağı, katı yağ, sıvı yağ gibi hemen 
hemen tüm yağ çeşitleri, ayakkabı boyası, el ve vücut losyonları, 

güneş kremi, makyaj, maskara, salata sosu, is ve kurum gibi zorlu 
lekeleri kumaşlardan kolayca çıkarır. Tekstil fabrikaları, otel, restoran, 
kuru temizlemelerde profesyonel olarak leke çıkarmak için kullanılır.
Easily and effectively removes machine oil, grease, diesel, lubricant, 

buttermilk, cooking oil, olive oil, fat, shoe polish, hand and body 
lotions, sun cream, make-up, mascara, salad sauce and soot stains 
from fabrics and clothing. It is a professional stain remover for the 

industrial usage in hotels, textile factories and dry cleaners.
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ENDÜSTRİYEL LEKE ÇIKARICILAR / INDUSTRIAL STAIN REMOVERS

            
Ürün Kodu
Product CodeÜrün Adı / Product Name Ürün Barkodu

Product Barcode
Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691360653606 8699469900925 121 L
86994691360583605 8699469900918 121 L

ENDÜSTRİYEL KAN & PROTEİN LEKE ÇIKARICI / INDUSTRIAL BLOOD & PROTEIN STAIN REMOVER
86994691360723607 8699469900932 121 KgENDÜSTRİYEL ÇAY, KAHVE, MEYVE & SEBZE LEKE ÇIKARICI / INDUSTRIAL TEA, COFFE, FRUIT & VEGETABLE STAIN REMOVER

ENDÜSTRİYEL TÜKENMEZ & KEÇELİ KALEM LEKE ÇIKARICI / INDUSTRIAL BALL POINT & FELT TIP PEN STAIN REMOVER 

Tükenmez, fosforlu, keçeli, kurşun kalem, renkli kuru 
boya kalemi, sulu boya, pastel boya ve yağlı boya gibi 

zorlu lekeleri kumaşlardan kolayca çıkarır. Tekstil 
fabrikaları, otel, restoran, kuru temizlemelerde 
profesyonel olarak leke çıkarmak için kullanılır.

Easily and effectively removes ballpoint ink, felt tip 
ink, chalk, crayon, highlighter, ink, pencil and oil 

paint stains from fabrics and clothing. It is a 
professional stain remover for the industrial usage 

in hotels, textile factories and dry cleaners.

Çay, kahve, meyve, sebze, kakao, kırmızı şarap, nar, 
vişne, pancar, küf, reçel, mavi dolma kalem mürekkebi, 

meyveli dondurma, meyve suları ve sebze suları gibi zorlu 
lekeleri kumaşlardan kolayca çıkarır. Tekstil fabrikaları, 

otel, restoran, kuru temizlemelerde profesyonel olarak leke 
çıkarmak için kullanılır.

Easily and effectively removes tea, coffee, fruits, vegetables, 
cacao, red wine, pomegranate, cherry, beetroot, mould, 

jam, blue ink, fruity ice cream and juice stains from fabrics 
and clothing. It is a professional stain remover for the 

industrial usage in hotels, textile factories and dry cleaners.

Eski kurumuş veya yeni oluşmuş kan ve protein lekelerini, 
süt ürünleri, yoğurt, yumurta, sperm, dondurma, mayonez 
ve krema gibi zorlu lekeleri kumaşlardan kolayca çıkarır. 

Tekstil fabrikaları, otel, restoran, kuru temizlemelerde 
profesyonel olarak leke çıkarmak için kullanılır.

Easily and effectively removes blood, protein, dairy, milk, 
yoghurt, egg, sperm, ice cream, mayonnaise and cream 
stains from fabrics and clothing. It is a professional stain 
remover for the industrial usage in hotels, textile factories 

and dry cleaners.
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ÜTÜLEME SİHİRBAZI® / IRONING MAGICIAN 

ÜTÜLEME SİHİRBAZI® / IRONING MAGICIAN 

             
Ürün Kodu
Product Code

Ürün Barkodu
Product Barcode

Koli Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Koli İçi Adet
Unit Per Box

86994691306673066 8699469138045 12650 ml

Kırışıklıklara Ütüleme Sihirbazı ile 
elveda deyin! Kumaşa sıkın, elinizle 
hafifçe düzeltin ve özel formülü 
kırışıklıkları saniyeler içerisinde 
açsın! Pamuklu (koton), keten gibi 
yıkanabilen tüm doğal elyaflı 
giysilerde ve kumaşlarda kullanılır.

Say goodbye to wrinkles! Simply 
spray it on fabric, give it a quickly 
tug, and its special formula lets you 
smooth away wrinkles in seconds. It 
can be used for natural fibre fabrics 
and clothing.

NEREDE KULLANILIR WHERE TO USE

İster el ile, ister ütü ile
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Ürün Kodu
Product CodeÜrün Adı / Product Name Ürün Barkodu

Product Barcode
Kutu Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Kutu İçi Adet
Unit Per Box

86994691371853718
8699469900314

200 ml

86994691303533035
Karma Kutu (Mixed Box)

6 adet Fırçalı Leke Çıkarıcı +
6 adet Leke Çıkarma Mendili

6 pieces Brush & Wash Stain Remover +
6 pieces Stain Remover Wipes

10 adet /
10 pieces

LEKE ÇIKARMA MENDİLİ / STAIN REMOVER WIPES

FIRÇALI LEKE ÇIKARICI / BRUSH & WASH STAIN REMOVER 

            
Ürün Kodu
Product CodeÜrün Adı / Product Name Ürün Barkodu

Product Barcode
Kutu Barkodu
Package Barcode

Hacim
Volume

Kutu İçi Adet
Unit Per Box

86994691371233712 550 gr
86994691371163711 550 ml

ÇAY, KAHVE, MEYVE & SEBZE LEKE ÇIKARICI / TEA, COFFEE, FRUIT & VEGETABLE STAIN REMOVER

86994691371303713 350 mlKAN & PROTEİN LEKE ÇIKARICI / BLOOD & PROTEIN STAIN REMOVER

KATI-SIVI YAĞ & GRES YAĞI LEKE ÇIKARICI / OIL, FAT & GREASE STAIN REMOVER 

            

86994691371613716 550 mlTÜKENMEZ & KEÇELİ KALEM LEKE ÇIKARICI / BALLPOINT INK & FELT TIP STAIN REMOVER 

86994691371543715 550 mlPAS LEKE ÇIKARICI / RUST STAIN REMOVER
86994691371473714 2869946990050550 mlYAPIŞTIRICI, MUM & CİKLET LEKE ÇIKARICI / GLUE, CANDLE WAX & GUM STAIN REMOVER 

= 25 adet
 (pieces)

Ürün Teşhir Standlarımız / Our Product Display Boxes

Özel
Tasarım

Kasa Önüne UygunÖZEL
TASARIM

Kasa Önüne Uygun ÖZEL
TASARIM
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NARSPRİN® ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ
NARSPRIN MULTI PURPOSE CLEANER

SİRKELİM® - SİRKELİ TEMİZLEYİCİ
SIRKELIM - CLEANING VINEGAR

SİLİKONLU TEMİZLEYİCİ
MULTI-FUNCTIONAL CLEANER WITH SILICONE
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PROFESYONEL LEKE ÇIKARICILAR & ÖZEL TEKSTİL ÜRÜNLERİ
PROFESSIONAL STAIN REMOVERS & SPECIAL TEXTILE PRODUCTS

ÖZEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
SPECIAL CLEANING PRODUCTS
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1K KİMYA A.Ṣ.

Markalarımız / Our Brands

TOZAL®

Hijyen
Sihirbazı®

Dr.Life

®

OTO
ÇÖZÜM

Auto Solution

®
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Basında Biz / Our Company in Press
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Sosyal Medya / Social Media
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SOSYAL MEDYA DAĞILIMI

EN İYİ PERFORMANS
FACEBOOK
HIZLI TÜKETİM / TEMİZLİK
(Ocak 2017)

........................................

TAKİPÇİ SAYISI (08.2017)

34K
5K

TOPLAM İLETİ BEĞENİ SAYISI

13K40K

PERİYODİK TAKİPÇİ ARTIŞI

FACEBOOK TAKİPÇİ İL DAĞILIMI

İSTANBUL İZMİR ANKARA DİĞER

INSTAGRAM TAKİPÇİ İL DAĞILIMI

İSTANBUL ANKARA İZMİR DİĞER

%100 YANITLAMA ORANI

2

2

5297 İLETİ PAYLAŞIM SAYISI
(01.04.2015 - 26.07.2016)

%35 %30 %20 %15

FACEBOOK KULLANICI ÜLKE DAĞILIMI

TÜRKİYE ALMANYA KIBRIS IRAK SURİYE DİĞER

%45 %15 %15 %10 %10 %5

SOSYAL MEDYA CİNSİYET DAĞILIMI

%98

%85 %15

%2

%40

%25

%20

%15

Web Sayfalarımız / Our Webpages

Açılış Tarihi Ziyaretçi Sayısı

78.000

18.04.2017

www.highgenic.com.tr

75.000

28.05.2016

www.1k-kimya.com

10.969

05.01.2017

www.narsprin.com

81.256

28.05.2016

www.silikonlutemizleyici.com

..........................................

3K8K

TOPLAM YORUM SAYISI
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Notlar / Notes
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