
Használatra kész 
termékek



KÍVÜL-BELÜL ÚJRAHASZNOSÍTVA
A CYCLE két különböző termékcsaláddal rendelkezik. Használatra kész termékek és 
koncentrátumok is találhatók a kínálatában. A használatra kész termékek több, mint 90% 
újrahasznosított tartalommal készülnek és az első CYCLE által piacra dobott termékcsaládot 
alkotják. Jelenleg 6 féle tisztítószer kapható használatra kész formában, mindegyik másféle 
felületre tervezve, illetve különböző méretű kiszerelésekben. A használatra ajánlott kiszerelés 
500ml, de utántöltéshez 3l-es és 10l-es kiszerelés is kapható.

HASZNÁLATRA KÉSZ TERMÉKCSALÁD
A jelenleg kapható CYCLE használatra kész tisztítószerek:

Fürdőszoba-
tisztító

Általános 
felülettisztító

WC- 
tisztító

Univerzális
tisztító

Mosogató-
szer

Ablak-
tisztító

A használatra kész tisztítószerek mindegyike ugyanazt a fenntartható formulát tartalmazza, de 
az összetétel az alkalmazási felülettől függően változó. Így garantált az optimális hatékonyság, 
az eredmény pedig egy környezettudatos és ragyogóan tiszta otthon.

A használatra kész termékek számos partnernél és hazai kiskereskedőnél kaphatók 
Magyarországon és Ausztriában egyaránt. 

ERJESZTÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT ECETSAV 
ÉS ÚJRAHASZNOSÍTOTT VÍZ
 A  CYCLE sikerének titka abban rejlik, hogy az alapanyag újrahasznosított szennyvízből 
származik. A szennyvízből erjesztéssel és desztillálással újrahasznosított ecetsavat és 
újrahasznosított vizet állítanak elő, amely kiváló alapanyaga egy hatékony háztartási 
tisztítószernek. Ezt a folyamatot a sör- vagy pálinkafőzéshez hasonlóan lehet szemléltetni.

 A szokásos tisztítószerek tartalmának körülbelül 90%-a édesvíz. Ez a felhasznált 
víztartalom megmenthető a CYCLE innovációjának köszönhetően. Mivel a termékeket a CYCLE 
saját üzemében gyártják, a használatra kész termékeikben lévő víz 100%-a ugyanabból az 
újrahasznosítási folyamatból származik. Egy csepp friss vizet sem használnak fel.

A biomasszát (a vízkezelés melléktermékét) úgy főzik, mint a 
sört, desztillálják, mint a vodkát, néhány illóolajat adnak hozzá 

természetes szappanokkal és citromsavval, és tessék, így 
születik meg a CYCLE.



A CSOMAGOLÁS
 Minden tisztítószer 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható palackban érkezik 
(a záróelemek kivételével, mert azokra sajnos még nincs megfelelő alternatíva). A CYCLE-t a 
„KÍVÜL-BELÜL ÚJRAHASZNOSÍTVA ” mottó vezérli, ezért soha nem választja az új műanyagok 
használatát, ha van más lehetőség.

Sajnos még mindig nincs rendelkezésre álló, újrahasznosított alapanyagból készült alternatíva 
a záróelemekre és szórófejekre, bár a CYCLE csapata keményen dolgozik a megoldáson. 
Folyton keresi a lehetőséget a termék még fenntarthatóbbá tételére és a jelenlegi konstrukció 
javítására. Azonban a CYCLE bátorítja a vásárlóit arra, hogy utántöltők vásárlásával 
újrahasználják régi tisztítószeres flakonjaikat és a hozzájuk tartozó szórófejeket.



FORGALMAZÓ PARTNEREK:

Magyarországon: 
Anatólia Kft., Anna Grand Invest Kft., BAT Original Kft., Bijó Kft., BIOGO.HU Kft., 
Bio-Tech Distribution Kft., Brillance Distributor Kft., Bu-Vi-Tex Kft., Chefmarket 
Zrt., dm Kft., EDU-Zsolna Nonprofit Kft., Gramex 2000 Kft., Greenbaby Shop Kft., 
H&H Carmel Kft., Hybrid Art Management Kft., Kádár Elektronika Kft., Kemi-Ker 
Kft., Kifli.hu Shop Kft., Klanzo Higiénia Kft., Kolozsváry Fogászati Kft., Laviker Kft., 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Manna Vision Media Kft. (barter), MediLine 
Kft. (DM Hungary), MediLine Kft. (Nagyker), MIAS Hungary Kft., Novai Gyöngy ABC 
Kft., Orenthal Kft., Praktiker Kft., Rossmann Magyarország Kft., Sixi 2000 Kft., 
SPAR HU., Strabag Zrt., Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Tenaeked Kft., 
UNION Zrt., Varga Reformház Kft., Zöldbolt Kft., Zöldem Kft.

Ausztriában:
Dm, Bipa, Billa+, Interspar, Gurkerl.at, Biolindo, Regal


