
HIGIENA OBIEKTU

SYSTEMY DOZOWANIA

Floormatic Blue Wet 
Vac 30

Wydajny i skuteczny 
odkurzacz na kurz i wodę

-  nadaje się do odkurzania na mokro i 
na sucho

-  silnik zasilany jednofazowo
-  system „Przechyl i wylej” – łatwe 

opróżnianie zbiornika
-  kompaktowa i trwała konstrukcja
-  doskonale daje się prowadzić
-  koła nie zostawiają śladów na podłożu
-  zbiornik odporny na większość 
środków chemicznych 

-  sprężynujące metalowe zatrzaski
-  system pływaka mechanicznego
-  łatwe mycie kosza pływaka
-  optymalny system zwijania kabla
-  włącznik zabezpieczony gumową 

osłoną

Opakowanie:
- 1 szt. (WS30B)

Floormatic Blue 
Disc 180

Wybór profesjonalisty 
- maszyna jednotarczowa 
- uniwersalna i ekonomiczna

-  nadaje się do wszystkich prac przy 
powłokach emulsyjnych

-  solidna konstrukcja zapewnia 
długotrwałą niezawodną pracę 

-  obudowa maszyny wykonana ze stali 
nierdzewnej

-  duże koła ułatwiają transport
-  wyważona specjalnie do pracy 

wysokoobrotowej
-  odporna na środki chemiczne oparte 

na rozpuszczalnikach i alkaliach
-  system automatycznego sprzęgania 

szczotek zapewnia wyjątkową 
stabilność 

-  sprzęgło kompatybilne z maszyną 
MD180

Opakowanie:
- 1 szt. (BD180)

Topmater N20Topmater R15

Elektromagnetyczne 
urządzenie dozujące

-  elektromagnetyczna pompa 
membranowa do automatycznego 
dozowania płynnych detergentów

-  przeznaczony do stosowania w 
przemysłowych zmywarkach do 
naczyń

Opakowanie:
- 1 szt.

Hydrauliczny dozownik 
z podwójną membraną 
do środków 
nabłyszczających

-  duża dokładność dozowania
-  prosta regulacja
-  automatyczne dozowanie 

wg. zaprogramowanych danych 
o koncentracji środka 
czyszczącego

-  stałe, nie podlegające wahaniom 
dozowanie

Opakowanie:
- 1 szt.

Eco Tower

Urządzenie dozujące 
środki dezynfekcyjne 
i czyszczące

-  do indywidualnego dozowania 
wszelkich płynnych środków 
czyszczących

-  obsługa polega na naciśnięciu 
przycisku dozowania

-  solidna obudowa z tworzywa 
sztucznego

-  zabezpieczenie wg normy 
DIN 1988

Opakowanie:
- 1 szt.

Penguin

Dozownik MAX3

Dozownik do ręczników 
papierowych

-  obudowa wykonana z bardzo 
wytrzymałego plastiku ABS

-  łatwy w montażu i użyciu
-  dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwy 

do utrzymania w higienicznej czystości
-  przeznaczony do ręczników składanych 

w system ZZ

Opakowania:
- Dozownik (MAX3)
-  Ręczniki 20x250 szt. (FHT2)

Dozownik MAX2

Dozownik łokciowy

-  przeznaczony do preparatów myjących, 
dezynfekujących i pielęgnujących

-  możliwość regulacji dozowanej ilości 
preparatu w przedziale od ok. 0,5 
do 1,5 ml

-  obudowa wykonana z bardzo 
wytrzymałego plastiku ABS

- łatwy w montażu i użyciu
-  dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwy 

do utrzymania w higienicznej czystości

Opakowanie:
- Dozownik (MAX2)

Profesjonalny system 
dozowania

-  elastyczny system umożliwiający 
dozowanie środków do butelek ze 
spryskiwaczem

-  precyzyjne dozowanie
-  łatwy w obsłudze, bezpieczny 

w użyciu
-  zalecany wyłącznie do produktów 

w formie koncentratów
-  łatwy i szybki w montażu, nie wymaga 

podłączenia wody
-  pojemnik, w którym przechowywany 

jest środek czyszczący zamykany 
jest na klucz

Opakowanie:
- 1 szt.

Pompki, uchwyty, spryskiwacze

Pompka 1 ml
do butelki 500 ml
Wkład do Dermados foam do piany
do butelki 400 ml
Pompka 20 ml
do kanistra 5-6 l 
Spryskiwacz 
do butelki 1 l 
Kran 
do kanistra 5-6 l
Uchwyt do butelki 500 ml

Opakowania:
- Pompka 1 ml (DPS 5N)
- Wkład do Dermados foam (GSNpmpF)
- Pompka 20 ml (DPK 20)
- Spryskiwacz (DSP 5N)
- Kran (ZH10)
- Uchwyt ścienny (GSN W)

Fimap Genie B

Najmniejsza bateryjna 
maszyna czyszcza

-  zasilana akumulatorami, dzięki czemu 
idealnie nadaje się do mycia ciasnych 
i zatłoczonych obszarów

-  łatwa wymiana akumulatorów zapewnia 
uniezależnienie od źródeł energii 
nawet na kilka cykli pracy

-  niezależność maszyny zwiększa duża 
pojemność zbiorników (10 l roztworu, 
10 l zbiornika odbiorczego)

-  połączone działanie silnika 
zasysającego i wycieraczki zapewnia 
zebranie wszystkich zanieczyszczeń

-  łatwe do dezynfekcji zdejmowane 
zbiorniki

Opakowanie:
- 1 szt. (102492)

NOWOŚĆ



Wytwórca:
Ecolab GmbH & Co. OHG
P.O. Box 13 04 06
D-40554 Düsseldorf – Germany
tel.: (0211) 9893-0; fax: (0211) 9893-384

Dystrybutor:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków
tel.: 012 26 16 100; fax: 012 26 16 101
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PRODUKTY + SYSTEMY DOZUJĄCE + SZKOLENIA + SERWIS

Kierownik Działu Sprzedaży
Sebastian Chmielewski  tel.: 0502-549-807

Dział Marketingu
Magdalena Piętakiewicz tel.: 012-26-16-163

Konsultanci działu Professional Care

Jakub Ochendal tel.: 0500-060-572

Sebastian Chmielewski tel.: 0502-549-807

Andrzej Karczmarczuk tel.: 0509-601-559

Autoryzowani dystrybutorzy fi rmy Ecolab działu Professional Care:

„BAMAX” PPUiH
ul. Staroniwska 117
35-101 Rzeszów
Tel.: 017/ 856 55 55
Fax: 017/ 862 03 22

„Bialmed” Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Tel.: 087/ 423 92 02
Fax: 087/ 424 11 94

„Bohdanowicz PHW”
ul. Imanuela Kanta 3/23
10-698 Olsztyn
Tel.: 089/ 541 15 79

„Centrowet Cezal” oddział 
Słupsk
ul. Słoneczna 16
76-200 Słupsk
Tel.: 059/ 842 35 39, 
842 74 67
Tel.: 059/ 841 50 81
Tel./Fax: 059/ 842 42 00

„Chemitech Polska”
ul. Cechowa 51
31-614 Kraków
Tel.: 012/ 659 94 49

CZM „Cezal” S.A.
ul. Balicka 117
30-149 Kraków
Tel.: 012/ 655 17 05
Tel.: 012/ 655 10 88
Fax: 012/ 655 11 03

CZM „Cezal” S.A.
ul. Widna 4
50-543 Wrocław
Tel.: 071/ 367 76 53, 
Tel.: 071/ 373 20 01
Fax: 071/ 336 42 14

CZM „Cezal” Sp. z o.o.
ul. Toruńska 20
80-747 Gdańsk
Tel.: 058/ 301 84 16
Tel.: 058/ 301 42 41
Fax: 058/ 305 66 67

CZMiW „Centrowet-Cezal” 
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 133/135
60-543 Poznań
Tel.: 061/ 847 04 91, 
841 71 70
Tel.: 061/ 841 70 26

„Dawex” Sp. z o.o.
ul. BoWID 9
75-209 Koszalin
Tel.: 094/ 347 06 93 - 94
Tel./Fax: 094/ 341 60 51

„Farmed” s.j.
ul. Traktorowa 140
91-204 Łódź
tel./fax: 042/ 640 50 88

„Henry Kruse Polska”
ul. Kolejowa 3
55-075 Bielany 
Wrocławskie
Tel.: 0804 22 22 64
Tel.: 071/ 33 45 200
Fax: 071/ 33 45 233

„Henry Kruse Polska”
ul. Inżynierska 3
20-950 Lublin
Tel.: 0804 22 22 64
Tel.: 081/ 74 42 651 
wew.218
Fax: 081/ 74 49 404

„Henry Kruse Polska”
ul. Okólna 40
05-270 Marki / Warszawa
Tel.: 0804 22 22 64
Tel.: 022/ 77 17 200
Fax: 022/ 77 17 201

„Ines” Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 138D
36-021 Budziwój
Tel.: 017/ 857 91 52

„Jaro PHU”
ul. Witosa 10/5
07-200 Wyszków
Tel.: 029/ 742 22 10

„Laborg” Sp. z o.o.
ul. Pod Fortem 2E
31-302 Kraków
Tel.: 012/ 632 53 28
Fax.: 012/ 632 53 48

„Medi – Hurt”
ul. 1-go Maja 25
96-300 Żyrardów
Tel.: 046/ 856 24 69

„Medi - Sept Sp. z o.o.”
Konopnica 159 C 
21-030 Motycz k/Lublina
Tel.: 081/ 535 22-22
Fax: 081/ 535 22 37, 0801/ 
35 64 55

„Medix PPHU”
ul. Kasztanowa 32
85-605 Bydgoszcz
Tel.: 052/ 345 87 93

„Mig Import-Export 
Głowacki” s.j.
ul. Elewatorska 29A
15-620 Białystok
Tel.: 085/662 67 67

„Mig Import-Export 
Głowacki” s.j.
ul. Podmiejska 1
19-300 Ełk
Tel.: 087/ 610 44 29

„OPTIMA” Anna Krzyżak
ul. Metalowa 4
10-603 Olsztyn
Tel.: 089/ 533 98 98

„OPTIMA” PH
ul. Niska 5
82-300 Elbląg
Tel.: 055/ 232 72 68

„Suma Service”
ul. O. Lange 37C/5
75-433 Koszalin
Tel.: 094/ 341 53 32

„Sutura Med”
ul. Toruńska 51
85-880 Bydgoszcz
Tel.: 052/ 581 16 23
Tel./Fax: 052/ 581 16 30

„Sutura Med”
ul. Kartuska 377
89-125 Gdańsk
Tel.: 058/ 322 17 77
Tel./Fax: 058/ 322 17 78

„Sutura Med”
ul. Celna 4
70-644 Szczecin
Tel.: 091/ 812 77 92-3
Tel./Fax: 091/ 46 24 280

„Sutura Med”
ul. Św.Wincentego 12
61-003 Poznań
Tel.: 061/ 657 09 16
Tel./Fax: 061/ 657 09 15

„TAURO - SERWIS” SC
ul. Łopuszyńska 36
02-220 Warszawa
Tel.: 022/ 357 80 26

„Unimex” Sp. z o.o.
ul. Bednarska 11
35-101 Rzeszów
Tel.: 017/ 856 55 55

„ZAKO”
ul. Romanowicza 17
30-702 Kraków
Tel.: 012/ 257 10 88

Ecolab oferuje system zarządzania,
który służy osiągnięciu wysokiego standardu higieny



Professional Care

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY 
DLA DOMÓW OPIEKI



PROFESJONALNA DEZYNFEKCJA
Skinman® Soft Skinman® scrub Seraman® medical

Łagodny preparat 
do odkażania rąk

-  aktywny w stosunku do 
bakterii (także prątków gruźlicy), 
grzybów, rotawirusów i wirusów 
opryszczki, inaktywuje wirusy 
HBV i HIV

- nie zawiera chlorheksydyny
-  szybkie działanie przeciwko 

mikroorganizmom
-  optymalnie dobrane składniki 

chronią i natłuszczają skórę rąk
-  posiada delikatny, przyjemny 

zapach
-  świadectwo rejestracji M.Z. 

nr 11708/M/00

Opakowania:
- Butelka 100 ml (300529)
- Butelka 500 ml (300530)
- Kanister 5 l (300531)

Antybakteryjny płyn do 
mycia rąk

- do mycia i dekotaminacji rąk
-  również do mycia całego ciała 

i włosów
-  posiada szerokie spektrum 

działania: bakterie (łącznie z MRSA), 
inaktywuje wirusy HBV i HIV

-  nie zawiera mydła, oparty 
o wysoce efektywne i dobrze 
tolerowane przez skórę 
substancje syntetyczne

-  chroni i pielęgnuje skórę, odczyn 
kwaśny pH 5,5

- przyjemny zapach
-  przetestowany zgodnie z Normą 

Europejską CEN 1499
-  Pozwolenia M.Z. nr 1348/04 na 

obrót produktem biobójczym

Opakowania:
- Butelka 500 ml (302788)
- Kanister 6 l (301489)

Płyn o właściwościach 
pielęgnacyjnych do mycia 
rąk i ciała

-  zalecany do mycia bardzo 
delikatnej skóry

-  specjalnie dobrane składniki 
minimalizują ryzyko podrażnień

- nie zawiera mydła
-  posiada bardzo delikatny, 

przyjemny zapach
-  zalecany dla osób o skłonnościach 

do uczuleń
-  może być stosowany 

w profilaktyce 
przeciwodleżynowej

-  nadaje się do mycia włosów, 
higieny intymnej oraz jako 
dodatek do kąpieli

-  zgłoszony do Krajowego Systemu 
Informowania o Kosmetykach 
nr w rejestrze RK/91081/2003

Opakowania:
- Butelka 500 ml (303861)
- Kanister 6 l (303866)

Spitaderm®

Silonda®

Pielęgnująca emulsja do rąk 
i ciała z zawartością wosku 
pszczelego

-  do wrażliwej i narażonej na zniszczenie 
skóry

-  bogata kompozycja olejków 
pielęgnujących reguluje wilgotność 
skóry

- chroni i wygładza skórę
- działa odświeżająco
- doskonale się wchłania
- wysoka wydajność
- emulsja oleju w wodzie
-  zgłoszona do Krajowego Systemu 

Informowania o Kosmetykach 
nr w rejestrze RK/36674/2002

Opakowania:
- Tuba 75 ml (301926)
- Butelka 500 ml (303889)

Silonda® lipid Skinsept® Pur Skinsept® mucosa Skinsept® oral

Regenerująca emulsja 
do pielęgnacji skóry

-  działa regenerująco na uszkodzoną 
skórę

-  poprawia elastyczność i wilgotność 
skóry

-  zawiera optymalnie dobrane składniki 
pielęgnujące, m. in. witaminę E

-  łatwo rozprowadza się, szybko wnika 
w głąb skóry

-  posiada przyjemny, delikatny zapach
-  produkt przebadany dermatologicznie
-  dodatkowe zabezpieczenie użytkownika 

poprzez test DAPPT*
- emulsja wody w oleju
-  zgłoszona do Krajowego Systemu 

Informowania o Kosmetykach 
nr w rejestrze RK/36767/2002

* DAPPT (Double Application Prolonged 
Patch Test) - przedłużony test plastrowy 
z podwójną aplikacją

Opakowania:
- Tuba 100 ml (301427)
- Butelka  500 ml (303895)

Preparat do odkażania skóry 
przed iniekcjami, punkcjami 
i zabiegami

-  szeroki zakres działania wobec 
mikroorganizmów występujących na 
powierzchni skóry: bakterii (włącznie 
z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybów 
i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota, 
Adeno)

- szybkie i skuteczne działanie
-  alkohole jako substancje czynne 

gwarantują:
- skuteczne odkażanie o przedłużonym 
czasie działania
- brak pozostałości na skórze
- odtłuszczenie skóry
- szybkie schnięcie preparatu

- nie zawiera jodu
- autosterylny (patent europejski)
-  Świadectwo Re-rejestracji M.Z. 

nr 10728/M/96

Opakowania:
-  Butelka z atomizerem 350 ml 

(300535)
- Butelka 1 l (300536)
- Kanister 5 l (300537)

Płyn do odkażania błon 
śluzowych

-  skuteczny wobec bakterii, grzybów, 
pierwotniaków, wirusów: Herpes 
simplex, HBV i HIV, które inaktywuje

-  do odkażania błon śluzowych przed 
operacjami, zabiegami, badaniami 
ginekologicznymi i położniczymi, 
przed cewnikowaniem pęcherza

-  doskonała tolerancja przez pacjentów, 
nie wywołuje podrażnień

- nie zawiera jodu
- łatwy w stosowaniu
- autosterylny
-  Świadectwo Rejestracji M.Z. i O.S. 

nr 11588/M/99

Opakowania:
- Butelka 500 ml (300539)
- Butelka 1 l (300538)

Płyn do odkażania błon 
śluzowych jamy ustnej 
i gardła

-  szybkie i skuteczne działanie 
wobec bakterii, grzybów, 
wirusów i pierwotniaków, w tym 
mikroorganizmów odpowiedzialnych za 
nieprzyjemny zapach z ust, wywołany 
także próchnicą

-  doskonale tolerowany przez pacjentów, 
nie powoduje podrażnień

- łatwy w dozowaniu
-  optymalny w chorobach przyzębia, 

dziąseł, przy drobnych zabiegach, 
w chirurgii szczękowej

-  wspomaganie leczenia owrzodzeń 
i odleżyn dziąseł spowodowanych 
użytkowaniem protez

- autosterylny
-  zgłoszony do Krajowego Systemu 

Informowania o Kosmetykach 
nr w rejestrze: RK/150842/2006

Opakowanie:
- Butelka 500 ml (302693)

Preparat do dezynfekcji rąk 
i skóry

-  aktywny w stosunku do bakterii 
(łącznie z Tbc), grzybów 
i wirusów: HBV, HIV

-  optymalnie dobrany skład 
– gwarantuje przedłużone 
działanie dezynfekcyjne do ponad 
3 godzin

-  bardzo dobra tolerancja preparatu 
przez skórę – substancje 
pielęgnujące chronią ją przed 
wysuszeniem (pH 6,5 – 7,5)

-  autosterylny - nadtlenek wodoru 
gwarantuje, że preparat jest wolny 
od przetrwalników przy produkcji, 
przelewaniu i napełnianiu – patent 
europejski nr 00 163119

-  Świadectwo Rejestracji M.Z. 
nr 13042

Opakowania:
- Butelka 500 ml (300602)
- Kanister 5 l (300603)

Skinman® scrub foam

Antybakteryjna pianka do 
mycia rąk

-  do jednoczesnego mycie i dezynfekcji
-  aktywna wobec bakterii (łącznie 

z MRSA/ORSA), inaktywuje 
wirusy HBV i HIV

-  dozowana w postaci stabilnej, 
gęstej piany

-  nie zawiera mydła, gazów, środków 
zapachowych i barwników

-  idealna do dekontaminacyjnego 
mycia ciała u leżących pacjentów, 
szczególnie w przypadku 
kolonizacji przez MRSA/ORSA

-  do mycia i dekontaminacji rąk wg 
CEN 1499

-  Pozwolenia M.Z. nr 1162/04 na 
obrót produktem biobójczym

Opakowanie:
- Butelka 200 ml z pompką (SSCF 2)



Incidin® Liquid Spray

Bezaldehydowy preparat 
w spray’u do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni

- roztwór gotowy do użycia
-  szerokie spektrum działania 

obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), 
grzyby, wirusy (włącznie z HBV, HIV 
i rotawirusami)

- wyjątkowo krótki czas działania
-  preparat wolny od aldehydów, nie 

wywiera drażniącego działania na drogi 
oddechowe

-  posiada przyjemny zapach dając 
poczucie świeżości

- dobra tolerancja materiałowa
-  wyrób medyczny

Opakowania:
- Butelka 650 ml (304166)
- Butelka 1 l (304162)
- Kanister 5 l (304164)

Incides N®

Praktyczne chusteczki 
do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni

-  do dezynfekcji małych powierzchni i 
sprzętu medycznego

-  szerokie spektrum działania 
obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), 
grzyby, wirusy (włącznie z HBV, HIV 
i rotawirusami)

- wyjątkowo krótki czas działania
- przyjemny zapach
-  praktyczne opakowanie umożliwia 

późniejsze uzupełnianie
-  wyrób medyczny

Opakowania:
-  Pojemnik z 90 chusteczkami (304253)
-  Opakowanie uzupełniające 

z 90 chusteczkami (304255)

Incidin® Plus

Innowacyjny preparat 
do dezynfekcji powierzchni

-  szerokie spektrum działania 
obejmujące bakterie (włącznie 
z MRSA i Tbc), grzyby i wirusy: Adeno, 
Vakzinia, Herpes, Rota, HBV i HIV

- doskonałe właściwości myjące
- bezwonny w roztworze
- niskie stężenie użytkowe
-  glukoprotamina - substancja aktywna 

oparta na surowcach naturalnych,
-  możliwość dozowania przy pomocy 

urządzeń dozujących DG
-  butelki z wbudowanym dozownikiem, 

jednokrotne dozowanie = 20 ml
-  wyrób medyczny

Opakowania:
-  Butelka 2 l z dozownikiem (300522)
- Kanister 6 l (300523)

Incidur®

Preparat do jednoczesnej 
dezynfekcji i mycia 
powierzchni

-  szerokie spektrum działania 
obejmujące bakterie (włącznie z Tbc), 
grzyby i wirusy: HBV, HIV, Adeno, 
Vakzinia i rotawirusy

- doskonałe właściwości myjące
- w postaci koncentratu
-  szczególnie przydatny do mycia 

powierzchni z pleksiglasu
-  łatwy do dozowania szczególnie przy 

pomocy urządzeń dozujących
-  posiada przyjemny, świeży zapach
-  wyrób medyczny

Opakowanie:
- Kanister 6 l (301771)

Medicarine®

Preparat dezynfekcyjny 
w tabletkach

-  zawiera jako substancję czynną 
aktywny chlor

-  działa szybko i skutecznie wobec 
bakterii (także Tbc), wirusów i grzybów

-  do dezynfekcji powierzchni, również 
zanieczyszczonych substancją 
organiczną

-  możliwość stosowania do dezynfekcji 
kuchennej

-  przydatny do dezynfekcji „kaczek”, 
basenów

-  łatwy i wygodny w stosowaniu 
(tabletki)

- ekonomiczny w użyciu
-  pozwolenie M.Z. nr 0183/03 na obrót 

produktem biobójczym

Opakowanie:
- Pojemnik 300 tabl x 2,72g (301729)

Actichlor Disinfectant 
Tabletes - Pine

Sekumatic FKS

Incidin® Foam

Gotowy do użycia preparat 
w postaci piany do szybkiej 
dezynfekcji i mycia 
wszelkich powierzchni 
wrażliwych na działanie 
alkoholi

- bardzo dobre właściwości myjące
-  szerokie spektrum działania 

obejmujące bakterie (łącznie z Tbc), 
grzyby i wirusy: HBV, HIV, Adeno, 
Papova (SV40) i Rota

-  na bazie glukoprotaminy 
- opatentowanej substancji aktywnej 
opartej na surowcach naturalnych

- wyjątkowo krótki czas działania
- nie zawiera aldehydów
- nie wytwarza aerozolu
-  świeży cytrynowy zapach
-  pozytywna opinia PZH nr HB/185/05
-  wyrób medyczny

Opakowania:
- Butelka 750 ml (304158)
- Kanister 5 l (304160)

Laudamonium®

Preparat dezynfekcyjny do 
powierzchni oraz profilaktyki 
przeciwgrzybiczej

- aktywny wobec grzybów i bakterii
- bezaldehydowy
- posiada przyjemny zapach
-  doskonały do dezynfekcji powierzchni 

w obiektach sportowych, szatniach, 
basenach, zakładach rehabilitacyjnych

-  zapobiega przenoszeniu chorób 
grzybiczych i bakteryjnych skóry

-  do dekontaminacyjnego mycia ciała 
przy skolonizowaniu MRSA

-  do higienicznego mycia rąk i skóry
-  do stosowania bezpośrednio na skórę
-  pozwolenie M.Z. nr 0184/03 na obrót 

produktem biobójczym

Opakowanie:
-  Kanister 2 l (304173)
-  Kanister 6 l (304175)

Chlorowy preparat do 
dezynfekcji powierzchni 
o zapachu sosnowym

-  pełne spektrum działania obejmujące 
bakterie, grzyby, wirusy włącznie 
z HBV i HIV, spory

-  musujące tabletki bardzo szybko 
rozpuszczalne

- łatwe w dozowaniu
- bardzo szeroki zakres stężeń
-  o świeżym, przyjemnym zapachu 

sosnowym (zminimalizowany zapach 
chloru)

-  możliwość wyboru niższego stężenia 
(ekonomiczne stosowanie preparatu)

-  pozwolenie MZ nr 1347/04 na obrót 
produktem biobójczym

Opakowanie:
- Pojemnik 180 tabl x 2,5g (408072)

Płynny preparat do mycia 
i płukania w płuczkach 
- dezynfektorach basenów 
szpitalnych

-  zapewnia schnięcie mytych 
przedmiotów bez plam i osadów

-  zawiera inhibitory korozji oraz znosi 
twardość wody

-  kwaśne pH
-  wyrób medyczny
-  Opinia PZH: HB/155/96

Opakowanie:
- Kanister 5 l (303042)

Actichlor Plus

Tabletki o wysokiej 
skuteczności dezynfekcyjnej 
i wysokiej efektywności 
mycia

-  posiada dobre właściwości myjące 
dzięki zawartości specjalnych 
tenzydów nieulegających utlenieniu 
przez chlor

-  szybko i całkowicie rozpuszczalne 
tabletki musujące

-  szerokie spektrum działania
-  zawiera aktywny chlor
-  stabilne połączenie tenzydu 

z substancją aktywną
-  przyjemny zapach
-  możliwość jednoczesnego mycia 

i dezynfekcji powierzchni
-  pozwolenie MZ nr 2791/05 na obrót 

produktem biobójczym

Opakowanie:
- Pojemnik 150 tabl x 4,1g (302906)

PROFESJONALNA DEZYNFEKCJA



Sekusept® Pulver + aktywator Seku® Extra Wanny dezynfekcyjne Dermados®

Preparat do mycia i dezynfekcji 
narzędzi lekarskich

-  preparat czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, 
plwocinę i wydzieliny

-  aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów 
(włącznie z HBV i HIV), po dodaniu aktywatora 
- Tbc i przetrwalników bakterii

- bezwonny w roztworze
-  zawiera inhibitory korozji i środki 

powierzchniowo-czynne
-  może być stosowany w ultradźwiękowych 

urządzeniach myjących
-  podstawą działania preparatu są aktywne atomy 

tlenu
-  wyrób medyczny

Opakowania:
- Wiadro 2 kg + miarka (300597)
- Wiadro 10 kg + miarka (300598)
- Aktywator butelka 2 l (303129)

Klasyczny preparat 
do dezynfekcji narzędzi

-  aktywny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów 
i wirusów: HBV, HIV, Adeno, Papova SV 40, 
Vakzinia, Polio

- bez formaldehydu
- wysoce skoncentrowany
-  możliwość doboru czasu działania i stężenia
- dobra tolerancja materiałowa
-  wyrób medyczny

Opakowania:
- Butelka 2 l (303123)
- Kanister 6 l (301837)

Wanny do dezynfekcji narzędzi

- wykonane z polipropylenu
-  wyposażone w przezroczystą pokrywę i wkład 

sito z PCV
-  pojemność 2 l

wymiary: 300 x 150 x 100 mm 
-  pojemność 8 l

wymiary: 290 x 300 x 200 mm
-  pojemność 10 l

wymiary: 500 x 290 x 100 mm (wanna 10 l nie 
posiada wkładu sito z PCV)

-  pojemność 30 l
wymiary: 520 x 310 x 210 mm

Opakowania:
- Wanna 2 l - 1 szt. (IW2) 
- Wanna 8 l - 1 szt. (IW8)
- Wanna 10 l - 1 szt. (IW10)
- Wanna 30 l - 1 szt. (IW30)

Dozownik łokciowy

-  przeznaczony do preparatów myjących, 
dezynfekujących i pielęgnujących

-  możliwość regulacji dozowanej ilości preparatu 
w przedziale od ok. 0,5 do 1,5 ml

-  obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego 
plastiku ABS

- łatwy w montażu i użyciu
-  dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwy do 

utrzymania w higienicznej czystości

Opakowanie:
- Dozownik (GSN2NP)

Ecolastic®

Osłona na materace

- osłona chroniąca materace
-  materiał: włókno tekstylne pokryte czystym, przepuszczającym parę wodną poliuretanem
-  przepuszczalność pary wodnej przetestowana zgodnie z Niemiecką Normą Przemysłową DIN 53122 

(strefa klimatyczna B, 38°C)
-  materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia
-  możliwość codziennej dezynfekcji (do dezynfekcji chemiczno-termicznej zalecany jest środek piorąco-

dezynfekujący Eltra)
-  właściwości materiału pozostają niezmienne, także przy częstym praniu osłon
-  produkt przebadany w laboratoriach badawczych ds. zastosowań i technologii fi rmy Ecolab

Osłony na materace typu ECOLASTIC chronią materace przed zabrudzeniem i zniszczeniem. Powłoki te 
są nieprzepuszczalne dla bakterii, wirusów i roztoczy. W ten sposób Państwa pacjenci chronieni są przed 
ponownymi zakażeniami, obciążenie alergenowe wywołane roztoczami redukowane jest w optymalny 
sposób.
Przyjemny dla skóry, aktywnie oddychający materiał oraz gładka, wolna od fałd i zagnieceń powierzchnia 
osłon, przeciwdziałają powstawaniu odleżyn u pacjentów.
Łatwe w stosowaniu osłony ECOLASTIC ułatwiają pracę personelu medycznego. Państwa pacjenci, 
pensjonariusze będą Wam za to wdzięczni.
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Dostępne rodzaje i wymiary:

ECOLASTIC® Standard
osłona na materac, okrywa górę i boki; 
cztery wszyte na rogach gumki ściągające.

Opakowanie: 1 szt. PLS25
Waga: ok. 520 g
Wymiary (cm): 195 x 90 x 12
Wielkość materaca (cm): 200 x 90 x 12

ECOLASTIC® Standard Plus
osłona na materac z obustronną wkładką; 
2 gumki ściągające wraz z zamknięciem 
na rzep.
Opakowanie: 1 szt. PLP25
Waga: ok. 655 g
Wymiary (cm): 195 x 90 x 12
Wielkość materaca (cm): 200 x 90 x 12

ECOLASTIC® Ganzbezug
osłona na materac, chroni cały materac; 
z zamkiem błyskawicznym 240 cm.
Opakowanie: 1 szt. PLG25
Waga: ok. 975 g
Wymiary (cm): 195 x 90 x 12
Wielkość materaca (cm): 200 x 90 x 12

ECOLASTIC® Standard w beli
osłona na materac w metrach bieżących 
w zwoju o długości 50 mb. i szerokości 
1,28 m.
Opakowanie: 1 bela PLSM
Wymiary (m): 50 x 1,28

ECOLASTIC® Pillow
osłona na poduszkę, chroni całą poduszkę; 
z zamkiem błyskawicznym zakrytym 
naszywką materiałową oraz rzepami
Symbol:  PLSP
Wymiary:  realizujemy zamówienia osłon na 

każdy wymiar poduszki

PROFESJONALNA DEZYNFEKCJA

OCHRONA MATERACY



Eltra® Eco-clin T White Eco-clin T Color Silan Professional

Środek piorąco-dezynfekujący 
bez zawartości fosforanów

- pierze, wybiela i dezynfekuje
-  umieszczony w wykazie PZH do chemiczno-

termicznej dezynfekcji prania przy 65°C
-  do delikatnej, kolorowej i białej bielizny 

operacyjnej z włókien syntetycznych, 
mieszanych i czystej bawełny

- doskonała siła prania już przy 60°C
-  nadaje się również do dezynfekcji nakładek 

bawełnianych (mop)
-  aktywny tlen usuwa przykre zapachy już przy 

temperaturze 30°C
-  działa biologicznie, skutecznie usuwając 

zabrudzenia białkiem
-  środek zalecany do dezynfekcji chemiczno-

termicznej osłony Ecolastic
-  atest PZH nr HB/1065/02
-  wyrób medyczny wpisany do Rejestru 

Wytwórców i Wyrobów Medycznych PL/CA01 
01186, PL/DR 003690

Opakowania:
- Wiadro kartonowe 6 kg (EL 6)
- Worek 20 kg (EL 20)

Uniwersalny środek piorący 
do prania tkanin białych

Zastosowanie:
-  30 - 40°C: pranie tkanin z włókien syntetycznych 

i wiskozowych
-  60°C: pranie tkanin bawełnianych z domieszką 

włókien poliestrowych
-  90°C: pranie tkanin bawełnianych i lnianych, 

odpornych na gotowanie

Właściwości:
-  usuwa zabrudzenia zawierające tłuszcz 

i pigmenty
-  skutecznie usuwa nadające się do wybielania 

plamy
- usuwa przykre zapachy
- wybiela nie niszcząc włókna

Opakowanie:
- Worek 14 kg (ECO TW14)

Uniwersalny środek piorący 
do prania tkanin kolorowych

Zastosowanie:
-  30 - 40°C: pranie delikatnych tkanin z włókien 

syntetycznych i wiskozowych
-  60°C: pranie tkanin bawełnianych, bawełniano-

syntetycznych i syntetycznych

Właściwości:
-  skutecznie usuwa zabrudzenia białkowe, zapach 

potu
- nie zawiera dodatków wybielających
-  do wszystkich zakresów twardości wody i typów 

pralnic

Opakowanie:
- Worek 14 kg (ECO TC14)

Skoncentrowany środek do płukania 
tkanin

-  podwójnie skoncentrowany środek do płukania 
tkanin

-  bardzo duża wydajność - 200 wsadów / 4,5-5 kg
-  długo utrzymujący się zapach po wysuszeniu 

tkanin
-  zabezpiecza tkaniny antyelektro-statycznie
-  poprawia skuteczność prasowania i maglowania
-  ekonomiczne 10 l opakowanie
-  bardzo dobrze tolerowany przez skórę

Opakowanie:
- Kanister 10 l (SPE10)

Stain Ex Starter Persil Professional REX Professional Purwash hygiene PurDos

Profesjonalny system 
odplamiania tkanin. Komplet 
czterech odplamiaczy do 
miejscowego usuwania 
plam wraz z poręcznym 
wieszakiem naściennym

- skuteczny wobec plam
- delikatny dla tkanin
-  gotowy do natychmiastowego użycia
- poręczny i łatwy w stosowaniu
- bezpieczny w użytkowaniu
- redukuje koszty
-  Stain Ex 1 - usuwa następujące 

rodzaje plam: tłuszcz, olej, olej 
mineralny, szminka, makijaż, pasta do 
butów, krem do rąk, czekolada

-  Stain Ex 2 - usuwa następujące rodzaje 
plam: atrament, tusz, fl amaster, 
długopis, farba do ścian, wosk, klej, 
grafi t, sadza

-  Stain Ex 3 - usuwa następujące rodzaje 
plam: rdza, pasta polerska, cement

-  Stain Ex 4 - usuwa następujące 
rodzaje plam: krew, sos, jajko, 
majonez, zaschnięte mleko

Opakowanie:
- 4 x Butelka 0,5 l + kosz (SXK)
- Butelka 0,5 l (STX1)
- Butelka 0,5 l (STX2)
- Butelka 0,5 l (STX3)
- Butelka 0,5 l (STX4)

Uniwersalny proszek do 
prania 

-  wyjątkowo skuteczny wobec plam 
z tłuszczu, olejów i smarów

-  do wszystkich typów pralek oraz do 
prania ręcznego

-  o świeżym, przyjemnym zapachu
-  znakomita wydajność - 140 dozowań 

na pralkę 4,5-5 kg
-  chroni kolory
-  doskonale usuwa wszelkie plamy 

i zabrudzenia
-  ekonomiczne opakowanie 13,5 kg

Opakowanie:
- Karton 13,5 kg (101156)

Uniwersalny proszek do 
prania

-  wyjątkowo skuteczny wobec plam 
z tłuszczu, olejów i smarów

-  do stosowania we wszystkich 
zakresach temperatur

-  przeznaczony do prania wszystkich 
typów tkanin za wyjątkiem wełny 
i jedwabiu

-  ekonomiczne opakowanie 13,5 kg, 
140 dozowań na pralkę 4,5-5 kg

Opakowanie:
- Worek 13,5 kg (101159)

Higieniczny środek piorący 
w formie pasty

-  przeznaczony do prania wszystkich 
rodzajów tkanin we wszystkich 
zakresach temperatur i stopniach 
twardości wody

-  bardzo dobra jakość prania w niskich 
temperaturach

-  pierze delikatnie usuwając wszelkie 
zabrudzenia

-  wyjątkowo skuteczny wobec zabrudzeń 
białkowych

-  ochrona tkanin i pralnicy przed 
osadzaniem się kamienia

-  wysoka koncentracja produktu
-  poręczne opakowania
-  minimalna powierzchnia składowania
-  do stosowania z użyciem dozownika 

PurDos

Opakowanie:
- Karton: 2 x 5 kg (PWH5)

Dozownik środka piorącego 
Purwash hygiene

-  dokładność dozowania środka 
piorącego

-  brak kontaktu z produktem 
w zamkniętym obiegu dozowania

Opakowanie:
- 1 szt.

HIGIENA TEKSTYLNA



Lime-A-Way Extra

Opakowanie:
- Butelka 5 l (860061.)

Sirafan Perfekt

Myjąco-dezynfekujący 
środek dla gastronomii

-  produkt biobójczy
-  działa skutecznie przeciwko 

patogennym mikroorganizmom 
występującym w gastronomii: 
Salmonelli, E. coli, gronkowcom

-  działa przeciwko grzybom
-  posiada silne działanie myjące
-  oparty na składnikach naturalnych
-  nie zawiera formaldehydu, barwników 

i środków zapachowych
-  nie zawiera fosforanów
-  zapewnia czystość i świeżość 

powierzchni oraz przedmiotów
-  nr pozwolenia Ministra Zdrowia 

nr 1060/04

Opakowania:
- Kanister 10 l (903305)
- Beczka 200 kg (SRR20)

Środek do usuwania osadów 
mineralnych

-  nowy wysokowydajny preparat do 
usuwania osadów mineralnych

-  skoncentrowany preparat kwasowy 
usuwa nawet najtrwalsze osady 
mineralne

-  przeznaczony do usuwania osadów 
mineralnych z przemysłowych maszyn 
do mycia naczyń

-  regularne używanie w przypadku twardej 
wody zapewnia utrzymanie maksymanej 
wydajności maszyn do mycia naczyń 
w długim okresie czasu

-  dopuszczony do stosowania 
w zakładach przetwórstwa 
spożywczego atestem PZH 
nr HŻ/03558/98

Trump XL Toprinse Uni

Płynny detergent do mycia
naczyń w zmywarkach 
przemysłowych

-  znajduje zastosowanie we wszystkich 
typach maszyn zmywających

-  wysoka zdolność mycia
-  nieszkodliwy dla środowiska dzięki 

wyważonej formule chemicznej
-  dostępny w poręcznym 

i ekonomicznym opakowaniu
-  kanister wykonany całkowicie 

z polietylenu jest bezpieczny dla 
środowiska naturalnego

Opakowania:
- Kanister 5 l (901864)
- Kanister 20 l (901383)

Środek nabłyszczający 
do płukania naczyń 
w zmywarkach

-  idealny połysk
-  naczynia i sztućce schną bez 

wycierania
-   w pełni skuteczny także w twardej 

wodzie
-  zapobiega odkładaniu się osadów 

wapniowych
-  oszczędny w użyciu
-  optymalny efekt zmywania 

w połączeniu z preparatem myjącym 
Trump XL

Opakowanie:
- Kanister 10 l (902957)

Renolit

Środek czyszczący
do powierzchni kuchennych

-  produkt przeznaczony do czyszczenia 
wszystkich wodoodpornych 
powierzchni: podłóg, ścian, blatów 
roboczych, szafek kuchennych, 
maszyn i urządzeń kuchennych

-  usuwa szybko i łatwo wszystkie 
specyfi czne zabrudzenia kuchenne

-  usuwa silne osady olejowe 
i pochodzenia tłuszczowego

-  szerokie spektrum zastosowania
-  przeznaczony również do delikatnych 

materiałów
-  przyjemny, świeży zapach
-  duża zdolność biodegradacji

Opakowania:
- Butelka 1 l (903296)
- Kanister 10 l (901452)

Mikro-Quat

Środek do mycia 
i dezynfekcji powierzchni, 
sprzętu oraz urządzeń 
kuchennych

-  działanie produktu dezynfekująco-
myjące

-  produkt biobójczy
-  przeznaczony do dezynfekującego 

mycia powierzchni, sprzętu oraz 
urządzeń kuchennych

-  nie niszczy materiałów, chroni skórę
-  nie wpływa szkodliwie na żywność
-  nr pozwolenia Ministra Zdrowia nr 

1054/04

Pur Professional

Płyn do zmywania ręcznego 
naczyń i powierzchni

-  nadaje się znakomicie do zmywania 
naczyń oraz mycia zmywalnych 
przedmiotów i powierzchni

-  nie zawiera fosforanów
-  Ph neutralny
-  szczególnie ekonomiczny w użyciu
-  znakomita wydajność 5 ml na 10 

l wody
-  łagodny dla rąk
- ekonomiczne opakowanie

Greasecutter Plus

Płyn do czyszczenia silnie 
zatłuszczonych 
i przypalonych powierzchni

-  przeznaczony do czyszczenia silnie 
zatłuszczonych i przypalonych 
garnków, patelni, opiekaczy, piecy 
konwekcyjno-parowych i innych 
urządzeń kuchennych

-  charakteryzuje się wysoką zdolnością 
czyszczenia, usuwa zaskorupienia 
i przypalenia

-  produkt gotowy do użycia
-  Atest PZH nr HŻ/00125/01/2006

Eco-Clin Des 20

Gotowy do użycia preparat 
dezynfekcyjny, przeznaczony 
do wszystkich powierzchni 
odpornych na działanie 
alkoholi

-  szybko działający preparat
-  o szerokim spektrum działania, 

aktywny w stosunku do bakterii 
i grzybów

-  do dezynfekcji małych powierzchni
-  wysokie bezpieczeństwo dezynfekcji 

wszystkich powierzchni odpornych na 
działanie środków na bazie alkoholi

-  nr pozwolenia Ministra Zdrowia nr 
1052/04

Dishguard 72

Środek do ręcznego mycia 
i dezynfekcji naczyń

-  niezawodny detergent przeznaczony do 
ręcznego mycia i dezynfekcji naczyń 
kuchennych

-  produkt biobójczy
-  bardzo wydajny
-  idealny do czyszczenia garnków, 

patelni, talerzy itp.
-  delikatny dla skóry rąk
-  właściwości bakteriobójcze 

i grzybobójcze zgodne z normami 
Uni Europejskiej EN 1276, EN 1650, 
EN 13697

-  nr pozwolenia Ministra Zdrowia nr 
2708/05

Opakowanie:
- Kanister 5 l (869162.)

Opakowanie:
- Kanister 10 l (PP10)

Opakowanie:
- Kanister 5 l (888100.)

Opakowania:
- Butelka 750 ml (903380)

Opakowanie:
- Butelka 1 l (868630.)

HIGIENA KUCHENNA



Brial XL fresh

Środek do pielęgnacji 
powierzchni zmywalnych

-  doskonałe rozwiązanie do 
codziennego mycia wszystkich 
zmywalnych powierzchni np. szkło, 
marmur, powierzchnie z tworzyw 
sztucznych

-  specjalna kompozycja umożliwia 
mycie bez zacieków i jest przyjazna 
dla różnych materiałów

-  nowy zapach pozostawia poczucie 
czystości i długotrwałej świeżości

- nie zawiera fosforanów
-  na bazie naturalnych składników

Opakowania:
- Butelka 1 l (301985)
- Kanister 5 l (301983)

Indur XL fresh

Środek do codziennego 
mycia i konserwacji 
podłóg

-  idealny produkt do codziennego 
mycia zmywalnych podłóg, 
błyszczących i zabezpieczonych 
akrylanami powierzchni

-  składniki pielęgnujące 
pozostawiają ochronną warstwę 
ułatwiającą codzienne mycie

- zawiera składniki pielęgnujące
-  pozostawia świeży, delikatny 

zapach
-  nadaje się do codziennego mycia

Opakowania:
- Butelka 1 l (301991)
- Kanister 5 l (301988)

Into XL fresh

Środek myjący 
do urządzeń sanitarnych

-  wyróżnia się kombinacją 
doskonałych właściwości 
w usuwaniu kamienia i wydajnego 
mycia

-  nadaje się zarówno do czyszczenia 
ręcznego jak i do czyszczenia 
mopem

-  przeznaczony do wszystkich 
powierzchni odpornych na 
działanie kwasów

-  charakteryzuje się doskonałą 
zdolnością usuwania osadów 
wapniowych i resztek mydła

-  pozostawia miły długotrwały 
zapach

-  nadaje się do gruntownego 
i codziennego mycia

Opakowania:
- Butelka 1 l (301987)
- Kanister 5 l (301982)

Rilan Schmutzfresser

Uniwersalny środek 
myjący do silnie 
zabrudzonych 
powierzchni

-  do mycia wszystkich zmywalnych 
przedmiotów takich jak: szafki, 
parapety, schody, kafelki

-  czyści szybko i dokładnie chroniąc 
zarazem myte powierzchnie

-  przy normalnych zabrudzeniach 
dozować 50 ml na 10 l wody, przy 
silnych zabrudzeniach dozować 
odpowiednio więcej

-  produkt można stosować 
nierozcieńczony

-  wartość pH: 10

Opakowania:
- Butelka 1 l (ASC12)

Rilan Creme

Łagodne mleczko 
czyszczące

-  delikatne dla powierzchni dzięki 
zawartości pyłu marmurowego 
o właściwościach polerujących

-  idealne do usuwania tłustych oraz 
uporczywych zabrudzeń

-  nadaje się do czyszczenia 
zlewozmywaków kuchennych oraz 
armatury łazienkowej 
i kuchennej

-  produkt można również 
z powodzeniem stosować do 
powierzchni delikatnych, takich 
jak: ceramiczne płyty oraz 
powierzchnie emaliowane

-  wartość pH: 10-10,5

Opakowanie:
- Butelka 1 l (302477)

Favola B

Środek do mycia i dezynfekcji rąk

-  przeznaczony do stosowania w kuchniach 
hotelowych, szpitalnych, przemysłowych

-  łagodny płyn do mycia rąk zawierający 
substancje o działaniu przeciwbakteryjnym

-  receptura mydła pozwala na codzienne mycie 
skóry rąk niepowodując podrażnień

-  produkt biobójczy
-  zawiera substancje o działaniu 

przeciwbakteryjnym
-  skuteczny w działaniu
-  łagodny dla skóry
-  automatyczne dozowanie
-  praktyczne opakowanie
-  nr pozwolenia Ministra Zdrowia nr 1053/04

Opakowanie:
- Kanister 5 l (900074)

Dozownik AM 800

Praktyczny dozownik do środka 
Favola B

-  przeznaczony do preparatu dezynfekującego
-  dozowana ilość preparatu około 3 ml
-  obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego 

plastiku
-  dzięki odpowiedniemu tworzywu łatwy do 

utrzymania w higienicznej czystości
- pojemność 800 ml
- łatwy w montażu i użyciu

Opakowanie:
- 1 szt. (AM800)

Chromol®

Środek do mycia i konserwacji 
powierzchni ze stali szlachetnej

-  przeznaczony do powierzchni ze stali szlachetnej, 
np. zmywarki do naczyń, szafy chłodnicze, lady, 
półki, blaszane obicia drzwiowe wind, kontuary, 
a także wszelkiego rodzaju naczynia ze stali 
szlachetnej służące do gotowania, pieczenia, 
smażenia itp. 

-  konserwuje i chroni powierzchnie
-  nie rysuje powierzchni
-  poddane działaniu środka powierzchnie dają się 

bez trudu oczyścić
-  posiada przyjemny zapach
-  oszczędne zużycie dzięki załączonemu 

spryskiwaczowi
-  łatwo usuwa brud i zacieki

Opakowanie:
-  Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem (902939)

Perr® active

Proszek do szorowania zawierający 
aktywny tlen

-  przeznaczony do mycia silnie zabrudzonych 
powierzchni i przedmiotów z kamienia, drewna 
i metalu takich jak podłogi, płytki ceramiczne, 
garnki, itp.

-  powierzchnie i przedmioty stają się niezwykle 
czyste

-  ułatwia utrzymanie higieny w kuchni
-  duża siła czyszczenia dzięki dodatkowi 

aktywnego tlenu
-  czyści samoczynnie i dokładnie
-  wybiela i pozbawia przykrego zapachu
-  duża zdolność rozpuszczania tłuszczu
-  specjalnie dobrana do kuchni kombinacja 

składników czynnych
-  przyjemny cytrynowy zapach

Opakowania:
- Puszka 1 kg (903855)

Gloss Xpress Plus

Neutralny 
superskoncentrowany 
środek do mycia 
i konserwacji posadzek

-  skutecznie czyści wszystkie 
rodzaje wodoodpornych posadzek 
z wyjątkiem wykładzin dywanowych 
i surowego drewna

-  nie pozostawia smug, zapewnia 
doskonałe rezultaty mycia

-  nadaje się do powierzchni 
błyszczących

-  posiada przyjemny, świeży zapach

Opakowania:
-  Butelka 1 l z dozownikiem 

(301813)
-  Butelka uzupełniająca 1 l (302574)

HIGIENA KUCHENNA
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Bendurol Forte®

Uniwersalny środek do 
gruntownego czyszczenia 
podłóg

-  nadaje się do wszystkich powierzchni 
wodoodpornych z wyjątkiem parkietów 
i wykładzin tekstylnych

-  idealny do gruntownego czyszczenia 
podłóg z linoleum i PCV

- czyści szybko i gruntownie
-  łatwo usuwa powłoki woskowe 

i zestarzały brud
- niskopieniący
-  nadaje się do automatów czyszczących
- wartość pH (1% roztwór) - 10,3
-  atest higieniczny PZH nr 2/B-495/97

Opakowanie:
- Kanister 10 l (300452)

Gemstar Laser®

Długotrwała powłoka 
akrylanowa

-  nadaje się do wszystkich powierzchni 
wodoodpornych z wyjątkiem surowego 
drewna i laminatów i wykładzin 
tekstylnych

-  trwała warstwa ochronna - dzięki 
czystym akrylanom wyjątkowo odporna 
na brud, zarysowania i ścieranie

- posiada delikatną nutę zapachową
-  ułatwia codzienne utrzymanie 

czystości
-  podłoga zachowuje przez długi czas 

wspaniały wygląd
-  Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH 

nr HŻ/08581/03/2003

Opakowanie:
- Kanister 5 l (302217)

Pilax®

Produkt o właściwościach 
myjąco-dezynfekcyjnych

-  do utrzymania w czystości wszystkich 
odpornych na kwasy powierzchni 
takich jak: muszle klozetowe, płytki, 
umywalki, pisuary

-  czyści, dezynfekuje, usuwa 
nieprzyjemne zapachy

- usuwa kamień, brud i osad
- poprawia drożność kanalizacji
-  wygodna w użyciu butelka 

z odpowiednio wygiętą szyjką 
z otworem

- zapewnia doskonałą higienę
-  świadectwo dopuszczenia do obrotu 

PZH nr HŻ/01207/99

Opakowanie:
- Butelka 750 ml (PL12)

Rasant®

Mop płaski

-  do mycia i dezynfekcji powierzchni
- wygodny w użyciu (mały ciężar)
- zwiększa wydajność sprzątania
- długa żywotność
-  uchwyt wykonany ze specjalnego 

włókna węglowego i sztywnej płyty 
zapewnia doskonałe efekty mycia

-  nakładka wykonana z bawełny 
i poliestru charakteryzuje się 
wyjątkowo dobrą absorpcją płynu, nie 
strzępi się

-  nakładki Rasant® mają 500 
gwarantowanych cykli prania przy 
przestrzeganiu zaleceń producenta 
odnośnie prania

Opakowanie:
- Drążek - 1 szt (AH25)
- Uchwyt - 1 szt (KRH4N)
- Nakładka - 1 szt (RTX4S)
-  Komplet (drążek + uchwyt 

+ nakładka) - 1 szt. (RASANT)

Wózek Perfekt Duo

Uniwersalny zestaw 
dwu-wiaderkowy do mycia 
wszystkich powierzchni

Zestaw składa się z:
-  podstawy jezdnej z kółkami 

prowadzącymi
-  2 wiaderek wykonanych z PE 

w kolorach: niebieskim i czerwonym
-   prasy wertykalnej wykonanej z PCV

Opakowanie:
- 1 szt. (DFT18)

Rasant Xpress Mini

Tak wiele w tak niewielkim 
pakiecie

Wiaderko i prasa
Małe wiaderko z wbudowaną prasą 
– Łatwe i wygodne w użyciu

Uchwyt do nakładki
Doskonale pasujący do prasy – w celu 
zapewnienia najlepszych efektów pracy

Nakładka
Silnie absorbująca 30cm nakładka 
z mikrofazy znacznie podnosi jakość 
oraz wydajność pracy

Opakowanie:
-  Karton zawierający: Wiadro z prasą, 

uchwyt nakładki, drążek aluminiowy 
oraz nakładkę (XPB1R)

Nakładki rasanTEC®star

Wykonane są ze 100-%, 
tkanej mikrofazy. Trwała, 
solidna i lekka nakładka 
jest najnowocześniejszym 
rozwiązaniem na rynku 
i zapewnia doskonałą 
wydajność

Trzy nakładki do wyboru 
w zależności od zadania:
Rasantec® Mono Star do podłóg 
o powierzchni do 20 m2
Rasantec® Duo Star do podłóg 
o powierzchni do 40 m2
Rasantec® Trio Star do podłóg 
o powierzchni do 60 m2
-  nakładki RasanTEC® mają 700 

gwarantowanych cykli prania przy 
przestrzeganiu zaleceń producenta 
odnośnie prania

Opakowania:
- Uchwyt nakładek (RTH4H)
- Rasantec® Mono Star (RTS4M)
- Rasantec® Duo Star (RTS4D)
- Rasantec® Trio Star (RTS4T)
- Drążek Z (ZAS25)

Mobilette® Parat

Zestaw do kompleksowego 
utrzymania czystości

Zestaw z wózkiem dwu-wiaderkowym 
z prasą wertykalną do zmywania 
powierzchni za pomocą mopa płaskiego, 
z kuwetami oraz uchwytami na akcesoria 
i środki chemiczne. 
W skład zestawu wchodzi:
-  podstawa jezdna
- 2 wiaderka 15 l
-  2 wiaderka 6 l
-  prasa wertykalna
-  kuwety na akcesoria
- stelaż na worki 2 x 70 l

Opakowanie:
- 1 szt. (PBB2P)

Blizzard

Mop płaski

-  do mycia i dezynfekcji powierzchni
- wygodny w użyciu (mały ciężar)
- zwiększa wydajność sprzątania
- długa żywotność
-  uchwyt wykonany ze specjalnego 

włókna węglowego i sztywnej płyty 
zapewnia doskonałe efekty mycia

-  nakładka w wersji Blizzard posiada 
specjalny zaczep umożliwiający 
namaczanie, płukanie nakładki 
w sposób tzw. bezdotykowy

-  nakładki Blizzard mają 500 
gwarantowanych cykli prania przy 
przestrzeganiu zaleceń producenta 
odnośnie prania

Opakowanie:
- Drążek - 1 szt (AH25)
- Uchwyt - 1 szt (KBH4N)
- Nakładka - 1 szt (BLB4S)

Floormatic Blue Vac 11

Floormatic Blue Vac 11 
to wysoka wydajność, 
kompaktowa budowa 
i funkcjonalna konstrukcja

-  do odkurzania na sucho
-  odkurzacz wyposażony jest 

w 4-stopniowy system fi ltrowania, 
2-warstwową torbę fi ltrującą, fi ltr 
ochronny silnika, fi ltr powietrza 
wylotowego maksymalizujący 
zatrzymanie kurzu i minimalizujący 
wydmuchiwanie kurzu w powietrze

-  duża moc ssania w połączeniu 
z mobilnością daje w rezultacie 
doskonałe efekty odkurzania

Opakowanie:
- 1 szt. (FBV10)

HIGIENA OBIEKTU


