Asortyment produktów
Institutional Division

Oferujemy kompletn¹ paletê produktów oraz systemy
gwarantuj¹ce utrzymanie wysokiego standardu higieny
instytucjonalnej, szpitalnej, tekstylnej i przemys³owej.
Zachêcamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ i do wspó³pracy.
Ecolab - Pañstwa partner w dziedzinie higieny!

Centrala:
ECOLAB Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55 102 - USA
tel.: +1-651-293-22 33; fax +1-651-293-20 92

Europa:
ECOLAB GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
tel.: (0211) 9893-0; fax (0211) 9893-384

www.ecolab.com

Polska:
ECOLAB Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków
tel.: 012 26 16 100; fax 012 26 16 101

Institutional Division

1. Linie produktów
2. Systemy dozowania
3. Serwis i obsługa Klienta
4. Doradztwo i szkolenia

Kwadratura trójkąta
Klienci naszej firmy działają w różnych segmentach rynku, które mają często bardzo różną strukturę i różne kierunki działania. Istnieje jednak jeden, wspólny wszystkim,
cel działań: „zapewnienie wysokiego standardu higieny przy możliwie najmniejszych kosztach dla zakładu
i dla środowiska naturalnego”.
W obszarze usługowym oznacza to np.: stworzenie takich warunków, by móc produkować nienaganną pod
względem higienicznym żywność i chronić zdrowie gości.
Te cele są nadrzędne także dla firmy Ecolab:
• higiena - ochrona gości,
• ekologia - działania chroniące środowisko naturalne,
• a także ekonomia - oszczędne rozwiązania.
Przełożenie tych celów na działania praktyczne niesie
ze sobą często powstanie konfliktu, gdyż całkowite skupienie się na realizacji jednego z celów, odbywa się z pewnością kosztem dwóch pozostałych.
Rozwiązanie tego konfliktu może przynieść stosowanie
„wyważonej koncepcji”, która będzie dostosowana do
indywidualnych potrzeb i uwarunkowań danego Klienta”.

Obowiązuje bowiem zasada, według której należy
zapobiegać wszelkim zjawiskom powodującym zagrożenia higieniczne i mogącym zagrozić zdrowiu ludzi.
„Kwadratura trójkąta” wskazuje drogę, względnie
działania, dzięki którym osiągamy ten cel. Same produkty chemiczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia wysokiego standardu higieny. Sukces na tym polu zapewni dopiero połączenie produktów, odpowiedniego, regularnie
serwisowanego systemu dozowania oraz praktycznego
szkolenia personelu.
Jak Państwo widzą, w każdym z 4 punktów naszego
programu dążymy do realizacji 3 nadrzędnych celów.
Wynikają z tego następujące założenia:
• wprowadzenie indywidualnego, optymalnego standardu higieny;
• uwzględnienie całościowych uwarunkowań ekologicznych;
• adekwatna kalkulacja kosztów, ponieważ stosuje się
produkty:
– skuteczne,
– w odpowiedniej do potrzeb koncentracji,
– zgodnie z potrzebami i w odpowiedni sposób.

NASI PARTNERZY

Nasi klienci to hotele,
gastronomia, catering
lotniczy, zak³ady opieki
zdrowotnej, przemys³.
Zdajemy sobie sprawê,
¿e g³ównym przedmiotem
troski naszych Klientów jest
obni¿enie kosztów ogólnych,
jednak¿e nasi Klienci
w coraz to wiêkszym stopniu
zainteresowani s¹ równie¿
podniesieniem standardu
higieny. Jako Pañstwa
partner staramy siê znaleæ
w³aciwy system, który
spe³nia³ bêdzie Pañstwa
potrzeby w zakresie higieny,
przy utrzymaniu kosztów
na mo¿liwie jak najni¿szym
poziomie i przy minimalnym
wp³ywie wywieranym
na rodowisko naturalne.
Aby osi¹gn¹æ mo¿liwie jak
najwy¿szy standard higieny,
stosujemy rozwi¹zania
kompleksowe. Doskona³e
rezultaty mo¿na osi¹gn¹æ
przy zastosowaniu
kombinacji ró¿nych
produktów, niezawodnych
i precyzyjnych dozowników,
przy regularnej
i profesjonalnej obs³udze
oraz praktycznym
szkoleniu pracowników.

B£YSZCZ¥CE REZULTATY

OGRANICZENIE ILOCI OPAKOWAÑ

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OGÓLNYCH

Nasze rozwi¹zania higieniczne
obejmuj¹ce produkty, dozowniki,
serwis i szkolenie pracowników
umo¿liwiaj¹ obni¿enie kosztów
ogólnych.

Program
Ecoplus
Future

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Solid Shine
Środek do mycia naczyń w formie bloku
• Silnie skoncentrowany produkt gwarantujący osiągnięcie maksymalnej efektywności
mycia w miękkiej wodzie.
• Solid Shine to silny koncentrat, szczególnie skuteczny w przypadku plam po kawie
i herbacie.

Opakowanie handlowe:
4 x 4,5 kg

Solid Special
Środek do mycia naczyń w formie bloku
• Silnie skoncentrowany produkt gwarantujący osiągnięcie maksymalnej efektywności
mycia w miękkiej i średnio twardej wodzie.
• Niezwykle skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia skrobiowego.

Opakowanie handlowe:
4 x 4,5 kg

Solid Hero
Środek do mycia naczyń w formie bloku
• Silnie skoncentrowany produkt gwarantujący osiągnięcie maksymalnej efektywności
mycia w twardej wodzie.
• Solid Hero to silny koncentrat, szczególnie skuteczny w przypadku plam po kawie
i herbacie.

Opakowanie handlowe:
4 x 4,5 kg

Solid Heavy
Środek do mycia naczyń w formie bloku
• Silnie skoncentrowany produkt gwarantujący osiągnięcie maksymalnej efektywności
mycia w twardej wodzie.

Opakowanie handlowe:
4 x 4,5 kg

Solid Mega
Środek do mycia naczyń w formie bloku
• Silnie skoncentrowany produkt gwarantujący osiągnięcie maksymalnej efektywności
mycia w miękkiej i średnio twardej wodzie.
• Solid Mega to silny koncentrat, szczególnie skuteczny w przypadku plam po kawie
i herbacie.

Opakowanie handlowe:
4 x 4,5 kg
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Solid Med
Środek do mycia naczyń w formie bloku
o właściwościach dezynfekcyjnych
• Silnie skoncentrowany produkt gwarantujący osiągnięcie maksymalnej efektywności
mycia i dezynfekcji oraz maksymalną higienę mycia w średnio twardej wodzie.
• Doskonałe działanie wybielające.
• Potwierdzone działanie dezynfekcyjne.
Opakowanie handlowe:
4 x 4,5 kg

Solid Promagic
Środek do mycia naczyń w formie bloku
• Silnie skoncentrowany produkt przeznaczony do mycia naczyń
z metali kolorowych w miękkiej i średnio twardej wodzie.
• Solid Promagic to silny koncentrat, opracowany do ochrony naczyń i urządzeń
kuchennych z aluminium, miedzi, brązu i innych metali kolorowych.

Opakowanie handlowe:
4 x 4,5 kg

Trump XL
Płynny detergent do mycia naczyń
w zmywarkach przemysłowych
• Znajduje zastosowanie we wszystkich typach maszyn zmywających, charakteryzuje
się wysoką zdolnością mycia.
• Nieszkodliwy dla środowiska dzięki wyważonej formule chemicznej.

Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l, kanister 20 l

Perclin Extra (Trump DES)
Płynny środek do maszynowego mycia i dezynfekcji naczyń
•
•
•
•
•
•

Potwierdzone działanie dezynfekcyjne.
Skutecznie myje i dezynfekuje.
Likwiduje trudne do usunięcia zabrudzenia.
Działa we wszystkich zakresach twardości wody.
Gwarantuje doskonałe rezultaty mycia.
Zawiera inhibitory korozji zabezpieczające zmywarkę.
Opakowanie handlowe:
kanister 40 kg, beczka 250 kg

Perclin Intensiv (Topmatic Hero)
Płynny środek do maszynowego mycia naczyń
•
•
•
•
•

Niezwykle skuteczny.
Działa bakteriobójczo.
Likwiduje trudne do usunięcia zabrudzenia.
Gwarantuje doskonałe rezultaty mycia.
Zawiera inhibitory korozji zabezpieczające zmywarkę.

Opakowanie handlowe:
kanister 40 kg
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Perclin Universal (Topmatic Protect)
Uniwersalny środek w płynie do maszynowego mycia naczyń
• Znakomity środek do mycia naczyń aluminiowych i delikatnych ornamentów na
porcelanie.
• Myje dokładnie, chroniąc naczynia.
• Zawiera substancje antykorozyjne.
• Działa skutecznie także w twardej wodzie.
Opakowanie handlowe:
kanister 40 kg, beczka 250 kg

Perclin Ultra (Topmatic Universal)
Uniwersalny środek do maszynowego mycia naczyń
• Skutecznie czyści i myje naczynia oraz sztućce.
• Posiada właściwości antybakteryjne.
• Nadaje się do mycia srebrnej zastawy.
• Zawiera inhibitory korozji zabezpieczające zmywarkę.
• Nie stosować do aluminium.

Opakowanie handlowe:
kanister 12 kg

Perclin Universal Reiniger
Środek w proszku do maszynowego mycia naczyń
• Nadaje się do aluminium.
• Chroni delikatne wzory na porcelanie.
• Działa bakteriobójczo i wybielająco dzięki aktywnemu tlenowi.
• Likwiduje trudne do usunięcia zabrudzenia.
• Zawiera inhibitory korozji zabezpieczające zmywarkę.
• W pełni skuteczny także w twardej wodzie.
Opakowanie handlowe:
bęben 10 kg

Guardian Plus
Środek w postaci granulatu do maszynowego mycia naczyń
• Znajduje zastosowanie we wszystkich typach maszyn zmywających, charakteryzuje się
dużą zdolnością mycia, wchodzący w jego skład chlor działa wybielająco.
• Formuła granulatu gwarantuje bezpieczne i łatwe stosowanie środka.

Opakowanie handlowe:
20 torebek x 1 kg

PŁUKANIE NACZYŃ

Clear Dry Classic
Płyn do jednocyklowego płukania naczyń
• Dzięki unikalnej, silnie skoncentrowanej formule chemicznej zapewnia nieskazitelny
błysk szkła i srebra już po pierwszym płukaniu.
• System składników antypieniących poprawia efektywność działania zmywarek.
• Niweluje różnice w stopniu zabrudzenia i twardości wody.
• Przeznaczony do miękkiej i średniotwardej wody.

Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l
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Clear Dry HD
Płyn do płukania naczyń o zwiększonej skuteczności
w twardej wodzie przeznaczony do zmywarek przemysłowych
• Silnie skoncentrowany płyn do płukania, opracowany specjalnie dla twardej
i bardzo twardej wody.
• Zapewnia idealne rezultaty nie pozostawiając zacieków.
• Gwarantuje nieskazitelny blask szkła i srebra.
Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l

Clear Dry HSRA
Płyn do płukania naczyń w wodzie o wysokiej zawartości
związków mineralnych
• Silnie skoncentrowany płyn do płukania, opracowany specjalnie dla wody
o wysokim stężeniu składników mineralnych.
• Zapewnia idealne rezultaty mycia.
• Gwarantuje nieskazitelny błysk mytych naczyń.
• Przyspiesza wysychanie naczyń.
Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l

Clinmat Brillant (Toprinse HD)
Środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach
• Nadaje idealny połysk.
• Naczynia schną bez konieczności dodatkowego wycierania.
• Usuwa i zapobiega powstawaniu nowych osadów wapniowych.
• Zawiera kwas cytrynowy.
• Niezwykle wydajny.

Opakowanie handlowe:
kanister 30 kg

Clinmat Universal
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.

Opakowanie handlowe:
6 butelek x 1 l, kanister 10 l

Clinmat Perfect (Toprinse)
Środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach
• O odczynie neutralnym.
• Idealny połysk.
• W pełni skuteczny także w twardej wodzie.
• Zapobiega odkładaniu się osadów wapniowych.
• Oszczędny w użyciu.

Opakowanie handlowe:
beczka 200 l
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OASIS PRO

ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Oasis Pro 10
Uniwersalny środek czyszczący
o działaniu odtłuszczającym
• Usuwa trudne do zlikwidowania plamy z tłuszczu, oleju i inne typowe
zabrudzenia kuchenne.
• Uniwersalna formuła chemiczna umożliwia zastosowanie środka do czyszczenia
różnych typów powierzchni w pomieszczeniach kuchennych.
Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 20
Środek myjąco-dezynfekcyjny
• Łagodny środek myjąco-dezynfekcyjny.
• Przeznaczony do wszystkich zmywalnych urządzeń i powierzchni kuchennych.
• Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze zgodne z normami Unii Europejskiej
EN 1276, EN 1650, EN 13697.

Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 30
Środek do czyszczenia posadzek
• Przeznaczony do zabrudzeń pochodzenia organicznego, takich jak tłuszcz i białka.
• Idealny do wszystkich powszechnie stosowanych automatów czyszczących.
• Zapewnia długą żywotność podłóg.

Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 31
Środek do gruntownego czyszczenia podłóg kuchennych
• Charakteryzuje się wyjątkową zdolnością czyszczącą.
• Środek przeznaczony do gruntownego czyszczenia i odtłuszczania podłóg kuchennych.
• Usuwa osady mineralne oraz inne silne zabrudzenia.

Opakowanie handlowe:
2x2l

PENGUIN

Allguard 10
Uniwersalny środek czyszczący o działaniu odtłuszczającym
• Usuwa uporczywy brud i zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego.
• Przeznaczony do codziennego czyszczenia wszystkich powierzchni kuchennych.
• Nadaje się do czyszczenia pokryw wyciągów wentylacyjnych.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l, 2 kanistry x 5 l
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Desguard 20
Środek myjąco-dezynfekcyjny
• Łagodny środek myjąco-dezynfekcyjny.
• Przeznaczony do wszystkich zmywalnych urządzeń i powierzchni kuchennych.
• Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze zgodne z normami Unii Europejskiej
EN 1276, EN 1650, EN 13697.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l, 2 kanistry x 5 l

Floorguard 30
Środek do czyszczenia posadzek
• Przeznaczony do zabrudzeń pochodzenia organicznego takich jak tłuszcz i białka.
• Idealny do wszystkich powszechnie stosowanych automatów czyszczącyh.
• Zapewnia długą żywotność podłóg.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l, 2 kanistry x 5 l

Floorguard Special 31
Środek do gruntownego czyszczenia posadzek kuchennych
• Usuwa nawet bardzo silne zabrudzenia oraz osady mineralne.
• Przywraca podłodze jej właściwości antypoślizgowe.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l, 2 kanistry x 5 l

Dishguard 71
Środek do ręcznego mycia naczyń
• Bardzo wydajny.
• Idealny do czyszczenia garnków, patelni, talerzy itp.
• Delikatny dla skóry rąk.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l, 2 kanistry x 5 l

Dishguard 72
Środek do ręcznego mycia i dezynfekcji naczyń
• Bardzo wydajny.
• Idealny do czyszczenia garnków, patelni, talerzy itp.
• Delikatny dla skóry rąk.
• Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze zgodne z normami Unii Europejskiej
EN 1276, EN 1650, EN 13697.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l
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ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Pricol perfekt
Płyn do ręcznego mycia naczyń o odczynie neutralnym
• Na bazie naturalnych składników.
• Skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego.
• Zmywa dokładnie nie niszcząc powierzchni.
• Oszczędne zużycie.
• Neutralny dla skóry rąk.
Opakowanie handlowe:
kanister 10 l, kanister 30 l

Click
Płyn do ręcznego mycia naczyń, urządzeń kuchennych
i powierzchni roboczych
• Przeznaczony do czyszczenia sprzętu i urządzeń kuchennych oraz powierzchni
roboczych.
• Charakteryzuje się wysoką zdolnością mycia, nie niszczy materiałów, chroni skórę,
nie wpływa szkodliwie na żywność.

Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l

Mag Fusion
Produkt do ręcznego mycia naczyń, patelni i garnków
• MAGiczne rezultaty mycia, odtłuszczania naczyń, patelni, garnków.
• Doskonale usuwa silne zabrudzenia, działa odtłuszczająco, nie podrażnia skóry.
• Dzięki bezpośredniemu dozowaniu niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu
jest niemożliwe.
• Urządzenie dozujące gwarantuje oszczędne dozowanie produktu.

Opakowanie handlowe:
3 x 1,36 kg

Solid Tetrox
Silnie skoncentrowany detergent w formie bloku do ręcznego
mycia garnków i patelni
• Przeznaczony do mycia silnie zatłuszczonych i przypalonych garnków,
patelni i urządzeń kuchennych.
• Charakteryzuje się wysoką zdolnością mycia, działa odtłuszczająco,
nie podrażnia skóry.
• Przyjazny dla środowiska, dzięki wyważonej formule chemicznej.
Opakowanie handlowe:
4 x 2,5 kg

Tetrox
Proszek do ręcznego mycia garnków i patelni
• Specjalnie dobrany skład chemiczny - bez wysiłku usuwa tłuszcz i przypalenia.
• Niezwykle wydajny - niskie koszty zużycia.
• Lekko zasadowy odczyn - szybko radzi sobie z tłuszczem.
• Trwała piana - rzadka potrzeba odnawiania roztworu.

Opakowanie handlowe:
6 x 2,4 kg
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Dip-it-Plus
Silnie skoncentrowany proszek do usuwania osadów
po kawie i herbacie
• Skoncentrowany wybielacz tlenowy przeznaczony do usuwania z powierzchni naczyń
odbarwień po kawie i herbacie.
• Zapobiega żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych, nie niszczy materiałów.

Opakowanie handlowe:
6 x 2,1 kg

ŚRODKI SPECJALISTYCZNE

ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Solid Assure
Silnie skoncentrowany środek w formie bloku, do namaczania
sztućców, mycia nakryć i naczyń ze srebra
• Przeznaczony do mycia nakryć i naczyń ze stali uszlachetnionej oraz do kąpieli
elektrolitycznych służących usuwaniu osadów ze srebra.
• Charakteryzuje się wysoką zdolnością czyszczenia, nie powoduje żadnych ubytków
w srebrze.

Opakowanie handlowe:
4 x 4 kg

Assure
Silnie skoncentrowany proszek do namaczania sztućców
oraz mycia nakryć i naczyń ze srebra
• Przeznaczony do mycia nakryć i naczyń ze stali uszlachetnionej oraz kąpieli
elektrolitycznych służących usuwaniu osadów ze srebra.
• Charakteryzuje się wysoką zdolnością czyszczenia, nie powoduje żadnych ubytków
w srebrze.
• Prosty w użyciu dzięki poręcznemu opakowaniu.
Opakowanie handlowe:
6 x 2,4 kg

Greasecutter
Środek do czyszczenia przypalonych powierzchni
• Do czyszczenia silnie zatłuszczonych i przypalonych garnków, patelni, opiekaczy
i innych urządzeń kuchennych.
• Charakteryzuje się wysoką zdolnością czyszczenia – usuwa zeskorupienia i przypalenia.

Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l

Greaserstrip Plus
Wydajny żel od działaniu odtłuszczającym
• Środek szybko przenika w głąb twardych, przypalonych zabrudzeń.
• Opatentowana formuła żelu zapewnia 100% kontakt z mytą powierzchnią.
• Nowoczesna formuła chemiczna eliminuje nieprzyjemne zapachy i opary zapewniając
bezpieczne warunki pracy.

Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l
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Strip-A-Way
Silnie skoncentrowany płyn do usuwania osadów mineralnych
• Usuwa osady mineralne ze zmywarek, bemarów, kotłów i ekspresów do kawy.
• Działa szybko i skutecznie.
• Zawiera substancje chroniące czyszczone powierzchnie przed korozją.

Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l

Lime-A-Way Extra
Środek do usuwania osadów mineralnych
• Nowy wysokowydajny preparat do usuwania osadów mineralnych.
• Skoncentrowany preparat kwasowy usuwa nawet najtrwalsze osady mineralne.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 5 l

Lime-A-Way Special
Środek do usuwania osadów mineralnych
z powierzchni mających kontakt z żywnością
• Kwaśny preparat w płynie przeznaczony do usuwania osadów mineralnych z czajników
i ekspresów do kawy i herbaty.
• Usuwa plamy po wodzie ze wszystkich powierzchni.
• Bezpieczny dla produktów spożywczych, nie zawiera substancji zapachowych
i barwników.
Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

Contra Entkruster
Środek do rozpuszczania osadów wapniowych
• Usuwa osady wapniowe w zmywarkach do naczyń i maszynach pralniczych.
• Pozwala utrzymać urządzenia w higienicznym stanie.
• Działa skutecznie i nie powoduje korozji materiału urządzenia.
• Małe części mozna oczyścić przez zanurzenie.
• Nie zawiera kwasu solnego.
• Oszczędny i łatwy w użyciu.
Opakowanie handlowe:
bęben 10 kg

Absorbit
Proszek o silnym działaniu myjąco-odtłuszczającym
• Silnie działający, zasadowy odczyn bez wysiłku usuwa wszelki tłuszcz, charakteryzuje
się wysoką wydajnością.
• Przeznaczony do czyszczenia wyposażenia kuchni, podłóg i ścian - łatwy w użyciu.
• Doskonałe działanie odtłuszczające - czyści gruntownie frytkownice wydłużając
przydatność oleju, pozwalając na lepsze wykorzystanie sprzętu.
• Zawiera substancje chroniące metale - silne działanie czyszczące bez zagrożenia
dla kosztownego wyposażenia kuchni.
Opakowanie handlowe:
20 torebek x 1 kg
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Rilan
Środek do szorowania w płynie
• Szczególna zdolność rozpuszczania brudu i tłuszczu.
• Specjalny środek do szorowania wanien kąpielowych, umywalek, armatury.
• Nadaje się szczególnie do wrażliwych powierzchni jak emalia, stal szlachetna,
ceramika, szkło.
• Usuwa pozostałości kamienia wapiennego, zanieczyszczenia powstające na krawędzi
lustra brudnej wody.
Opakowanie handlowe:
10 butelek x 750 ml

Perr Aktiv
Proszek do szorowania zawierający aktywny tlen
• Perr aktiv służy do szybkiego i bezproblemowego usuwania silnych zabrudzeń.
• Perfekcyjnie dobrana kompozycja aktywnych środków myjących o dużej zdolności
rozpuszczania tłuszczu oraz najlepszych środków polerujących zapewnia dokładne
usunięcie nawet starych zaskorupień i tłustego brudu.
• Perr aktiv charakteryzuje się dużą siłą myjącą dzięki dodatkowi aktywnego tlenu.

Opakowanie handlowe:
bęben 10 kg, 12 puszek x 1 kg

Easy Scrub
Środek do szorowania powierzchni
• Wysoko emulgujący i rozpuszczający.
• Usuwa szybko i sprawnie przypalone zabrudzenia i osady po wodzie.
• Przyjemny zapach.
• Ekonomiczny w użyciu.

Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

Medallion
Produkt do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej
• Specjalnie dostosowana kompozycja olejków tworzy warstwę ochronną na mytej
powierzchni.
• Tworzy warstwę ochronną, odporną na działanie wody.
• Zapobiega pozostwianiu odcisków polców na zabezpieczonej powierzchni.
• Ułatwia czyszczenia zabezpieczonej powierzchni.
• Zapewnia długotrwały efekt.
Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

Chromol
Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej
• Przeznaczony do powierzchni ze stali szlachetnej np. zmywarek do naczyń, szaf
chłodniczych, lad, półek, kontuarów, a także wszelkiego rodzaju naczyń służących
do gotowania, pieczenia, smażenia itp.
• Specjalny olejek o właściwościach konserwujących tworzy na powierzchni metalu
równomierną warstwę ochronną.
• Przy użyciu preparatu Chromol® brud i zacieki
usuwa się bez rysowania materiału.
Opakowanie handlowe:
12 butelek ze spryskiwaczem x 500 ml
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Helios Brillant
Środek myjący do ceramicznych płyt grzewczych
oraz powierzchni ze stali szlachetnej
• Łatwo usuwa zabrudzenia oraz pozostałości tłuszczu i wapnia.
• Nadaje się do czyszczenia ceramicznych płyt grzewczych.
• Działa delikatnie na powierzchnię dzięki łagodnym substancjom polerującym.
• Pozostawia błyszczący film ochronny.
• Posiada przyjemny zapach.
Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

Renolit
Środek czyszczący do powierzchni kuchennych
• Przeznaczony do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni, takich jak:
ścian, podłóg, sufitów, blatów roboczych, szafek kuchennych, maszyn i urządzeń
kuchennych.
• Przeznaczony również do delikatnych materiałów.

Opakowanie handlowe:
12 butelek x 1 l, kanister 10 l

Renolit Floor
Alkaliczny środek do czyszczenia podłóg
• Do wszystkich wodoodpornych powierzchni oraz twardych podłoży odpornych na
działanie środków zasadowych, szczególnie do płytek ochronnych oraz płytek
z kamionki szlachetnej.
• Renolit Floor wykazuje doskonałe właściwości czyszczące oraz szerokie spektrum
oddziaływania nawet na podłogach o powierzchniach mikroporowatych, szorstkich
i profilowanych.
Opakowanie handlowe:
kanister 10 l

Renolit Surf
Uniwersalny, kwaśny środek czyszczący
• Środek do usuwania osadu wapiennego przy czyszczeniu konserwującym oraz
gruntownym w kuchni; przeznaczony również do urządzeń sanitarnych.
• Przyjemny świeży zapach.
• Specjalistyczny środek higieny kuchennej.

Opakowanie handlowe:
12 butelek x 1 l, kanister 10 l

Fresh Drain
Biologiczny system udrażniania, odtłuszczania rur
kanalizacyjnych
• Działa aktywnie na czopy blokujące odpływ.
• Produkt przyjazny dla środowiska.
• Tylko jedno dozowanie na kwartał.
• Nie tylko przetyka ale również konserwuje system kanalizacyjny.
• Przedłuża czas użytkowania rur odpływowych, nie powoduje korozji.
Opakowanie handlowe:
Komponent I: 2 x 1 kg, Komponent II: 2 x 1 kg
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Ne-O-dor
Środek biologiczny o właściwościach wiążących
i niszczących zapachy
• Działa u samego źródła przykrego zapachu.
• Pozostawia neutralny, świeży zapach.
• Wspomaga również działanie urządzeń odtłuszczających.

Opakowanie handlowe:
6 butelek x 750 ml, 2 kanistry x 5 l

Freezer Cleaner
Środek do czyszczenia chłodni
• Brak konieczności rozmrażania chłodni do czyszczenia.
• Nadaje się również do maszynowego czyszczenia powierzchni.
• Doskonały efekt czyszczenia w temperaturze do –30 oC.
• Uzupełnienie procedur systemu HACCP.

Opakowanie handlowe:
2 kanistry x 5 l

Contacta
Trutka w obudowie
• Trutka przeznaczona jest do zwalczania karaluchów, prusaków i rybików
w mieszkaniach i pomieszczeniach użyteczności publicznej.
• Nie należy stosować w szpitalach na oddziałach dziecięcych, w żłobkach
i przedszkolach.
• Silne i długotrwałe działanie wabiące jest gwarancją skuteczności środka.

Mikro-Quat
Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni
• Do dezynfekcyjnego mycia powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych
• Nie niszczy materiałów, chroni skórę, nie wpływa szkodliwie na żywność.

Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l

Sirafan Perfekt
Myjąco-dezynfekujący środek dla gastronomii
• Silnie stężony, dezynfekujący środek przeznaczony dla gastronomii o działaniu
bakterio- i grzybobójczym.
• Działa skutecznie przeciwko patogennym mikroorganizmom występującym
w gastronomii: Salmonelli, E. coli, gronkowcom.
• Działanie czyszczące i spektrum działania dezynfekującego są szczególnie
ukierunkowane na specyficzne dla gastronomii drobnoustroje.

MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Opakowanie handlowe:
6 pojemników

Opakowanie handlowe:
kanister 10 kg, beczka 200 kg
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Bakta
Preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym
do sanitariatów, basenów kąpielowych oraz basenów
z wodą solankową
• Preparat zawiera aktywny chlor.
• Preparat łatwy w zastosowaniu.
• Szybkie i skuteczne działanie dezynfekujące obejmujące bakterie, wirusy, grzyby.
Opakowanie handlowe:
6 plastikowych pojemników x 450g=(6 x 250 tabletek)

Eco-clin D
Gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny, przeznaczony
do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi
• Eco-clin D jest szybko działającym preparatem o szerokim spektrum działania,
aktywnym w stosunku do bakterii i grzybów, przeznaczonym do dezynfekcji małych
powierzchni.
• Synergistyczna formuła chemiczna gwarantuje wysokie bezpieczeństwo dezynfekcji
wszystkich powierzchni odpornych na działanie środków na bazie alkoholi.
Opakowanie handlowe:
6 butelek ze spryskiwaczem x 750 ml

MYCIE, DEZYNFEKCJA I PIELĘGNACJA RĄK

Favola B
Antybakteryjne mydło w płynie
•
•
•
•
•

Zawiera substancje o działaniu przeciwbakteryjnym.
Skuteczny w działaniu.
Łagodny dla skóry.
Automatyczne dozowanie.
Praktyczne opakowanie.

Opakowanie handlowe:
4 kanistry x 5 l

Epicare 3
Mydło w płynie o działaniu antybakteryjnym
• Nie zawiera substancji zapachowych oraz barwników.
• Przeznaczony do stosowania w kuchniach, gastronomii, hotelarstwie.

Opakowanie handlowe:
12 butelek x 500 ml

Epicare 8
Emulsja przeznaczona do skóry suchej
i łatwo ulegającej podrażnieniom
• Zawiera witaminę E.
• Szczególnie mocno reguluje stopień natłuszczenia i wilgotności skóry.
• Regeneruje skórę uszkodzoną.

Opakowanie handlowe:
12 butelek x 500 ml
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Rutisept Extra
Preparat do mycia i dezynfekcji rąk
• Do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk.
• Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych, dlatego szczególnie przydatny jest
w dużych kuchniach przemysłowych, w gastronomii oraz zakładach przetwórstwa
spożywczego.

Opakowanie handlowe:
12 butelek x 1 l

Dozowniki do mycia i dezynfekcji rąk

Dozownik 1 l

Dozownik AM 800

Deski do krojenia dla profesjonalistów
•
•
•
•
•
•
•
•

Duży wybór desek do krojenia.
Kolory: biały, zielony, czerwony, niebieski, beżowy, żółty.
Nie nasiąkający materiał deski zapobiega skażeniu bakteryjnemu i chemicznemu.
Trwały, wytrzymały materiał.
Materiał deski nie umożliwia stępienia noża.
Deski można myć w zmywarce.
Łatwe w dezynfekcji.
Oferowane w dwóch rozmiarach:
małe 38 cm x 51 cm, duże 46 cm x 61 cm.

SPRZĘT DO CZYSZCZENIA

Dozownik 0,5 l

Higieniczne maty pod deski do krojenia
•
•
•
•
•

Uniemożliwiają przesuwanie się desek do krojenia.
Umieszczane są pomiędzy deskami a powierzchnią roboczą.
Maty można zmywać w zmywarce.
Używać razem z deskami do krojenia.
Dostępne w dwóch rozmiarach:
- małe 25,4 cm x 40,6 cm,
- duże 40,6 cm x 56 cm.

Szczotki do szorowania, gąbki, pady, ściągaczki do wody
• Różne kolory akcesoriów do czyszczenia umożliwiają przydzielenie każdemu
obszarowi zastosowania osobnego zestawu akcesoriów.
• Różnorodność specjalistycznych akcesoriów pomocniczych pozwala na spełnienie
wymagań każdego Klienta.
• Akcesoria charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością.
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Rękawica ochronna do krojenia żywności
• Charakteryzuje się dużą odpornością na przecięcia dzięki zastosowaniu specjalnego
opatentowanego materiału.
• Przewiewna - zapewnia maksymalny komfort pracy.
• Nadaje się do prania.
• Nie kurczy się.
• Każda rękawica pasuje na lewą i prawą rękę.
• Mały ciężar.
Doskonała ochrona przed podrażnieniami podczas długotrwałego używania.

Ochronna rękawica termiczna do gorących powierzchni
• Jasnoczerwony kolor ułatwiający identyfikację.
• Wysoka odporność na działanie płynów, tłuszczu i pary.
• Zapewnia ochronę dłoni i ramion przed:
- kontaktem z gorącymi powierzchniami,
- bezpośrednim działaniem ognia.
• Specjalnie opracowana do użytku przemysłowego.
• Wykonana z kevlaru.
• Maksymalna temperatura pracy 450 °C.
• Nie traci właściwości ochronnych po wypraniu.

Rękawice ochronne, odporne na działanie termiczne
Rękawice odporne na działanie chemiczne zapewniają następujące korzyści:
• wszechstronną odporność na środki chemiczne,
• wykonane z wysokiej jakości materiału przeplatanego bawełną,
• wewnętrzna warstwa z naturalnego lateksu,
• pewna ochrona przed wszystkimi rodzajami środków chemicznych.

Okulary ochronne, odporne na działanie termiczne
Okulary ochronne posiadają następujące zalety:
• mały ciężar,
• chronią oczy przed wszelkimi rodzajami środków chemicznych,
• doskonałe dopasowanie oraz dobre pole widzenia,
• chronią przed promieniami UV.

Wózki jednowiaderkowe i mopy czyszczące
• Nowoczesne zestawy do utrzymania czystości przeznaczone do utrzymania higieny
w gastronomii.
• Wózek do sprzątania posiada jedno wiadro 20 litrowe, prasę do wyciskania mopy
oraz koszyk na akcesoria.
• Duża zwrotność wózka.
• Wykonany z trwałego materiału.
• Wysokiej jakości mopy sznurkowe gwarantują optymalny efekt sprzątania.
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Oasis Pro 61
Uniwersalny środek kwasowy do czyszczenia łazienek
• Silny środek czyszczący, przeznaczony do powierzchni łazienkowych.
• Usuwa bez potrzeby szorowania nagromadzone osady powstałe w wyniku stosowania
wody o dużym stopniu twardości oraz osady z piany mydlanej i brudu.
• Pozostawia czyszczoną powierzchnię czystą i błyszczącą.

Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 63
Środek do czyszczenia i dezynfekcji łazienek
• Łagodny, bardzo skuteczny środek czyszcząco-dezynfekcyjny.
• Łagodny, alkaliczny środek czyszcząco- dezynfekcyjny nadający się także
do powierzchni wykonanych z materiałów wrażliwych na działanie kwasów.
• Właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze zgodnie z normami Unii Europejskiej
EN 1276, EN 1650 i EN 13697.

Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 64
Środek do czyszczenia WC
• Specjalna formuła pielęgnacyjna zmniejsza ryzyko powstawania
późniejszych zabrudzeń.
• Umożliwia efektywne czyszczenie także pod obręczą muszli.
• Idealny do usuwania zakamienienia powstałego na skutek używania wody
o dużym stopniu twardości.

Floorcare 32
Środek do czyszczenia oraz polerowania posadzek
• Środek pozostawia na czyszczonej powierzchni nową, przezroczystą powłokę ochronną.
• Znakomite rezultaty czyszczenia ze wzgędu na zastosowanie doskonale dobranej
formuły chemicznej środka.
• Środek przeznaczony do czyszczenia wszystkich błyszczących i lśniących podłóg.

PENGUIN

Opakowanie handlowe:
2x2l

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l

Glasscare 40
Środek do czyszczenia powierzchni szklanych.
Uniwersalny środek czyszczący
• Przywraca połysk, nie pozostawia smug.
• Usuwa najbardziej oporne zabrudzenia.
• Przeznaczony do powierzchni szklanych oraz powierzchni ze stali szlachetnej.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l
HIGIENA SŁUŻBY PIĘTER 23

ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Freshcare 54
Odświeżacz powietrza, neutralizator zapachów
o świeżej nucie zapachowej
• Środek neutralizujący nieprzyjemne zapachy, o długotrwałym działaniu.
• Pozostawia w powietrzu i na tkaninach długotrwały, świeży zapach.
• Usuwa nieprzyjemne zapachy takie jak dym papierosowy z powierzchni tekstylnych
oraz dywanów.
Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l

Freshcare 55
Odświeżacz powietrza, neutralizator zapachów o kwiatowej
nucie zapachowej
• Środek neutralizujący nieprzyjemne zapachy, o długotrwałym działaniu.
• Pozostawia w powietrzu i na tkaninach zapach o kwiatowej nucie zapachowej.
• Usuwa nieprzyjemne zapachy takie jak dym papierosowy z powierzchni tekstylnych
oraz dywanów.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l

Bathcare 60
Uniwersalny środek bezkwasowy do czyszczenia łazienek
• Zasadowa formuła środka sprawia, że powierzchnia pozostaje błyszcząca, bez smug.
• Usuwa lekkie zakamienienia oraz pozostałości mydła.
• Środek do codziennego czyszczenia wanien, brodzików prysznicowych i umywalek.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l

Bathcare Special 61
Uniwersalny środek kwaśny do czyszczenia łazienek
• Pozostawia długo utrzymujący się połysk.
• Usuwa kamień osadzający się w skutek używania wody o dużym stopniu twardości oraz
uporczywe zabrudzenia, łącznie z osadami mydła.
• Przeznaczony do wszystkich powierzchni w łazience takich jak wanny, kabiny
prysznicowe, sanitariaty oraz glazura.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l

Toiletcare 64
Środek czyszczący do WC
• Specjalna formuła pielęgnacyjna zmniejszająca ryzyko powstawania późniejszych
zabrudzeń.
• Umożliwia efektywne czyszczenie także pod obręczą muszli.
• Idealny do usuwania zakamienienia powstałego na skutek używania wody o dużym
stopniu twardości.

Opakowanie handlowe:
4 butelki x 1 l
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Oasis Pro 32
Środek do czyszczenia oraz polerowania posadzek
• Środek pozostawia na czyszczonej powierzchni nową, przezroczystą powłokę ochronną.
• Znakomite rezultaty czyszczenia ze wzgędu na zastosowanie doskonale dobranej
formuły chemicznej środka.
• Środek przeznaczony do czyszczenia wszystkich błyszczących i lśniących podłóg.

Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 40
Uniwersalny środek czyszczący.
Środek do czyszczenia powierzchni szklanych
• Środek przeznaczony do codziennego czyszczenia pokoi hotelowych.
• Uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia powierzchni, okien, luster, innych
powierzchni szklanych, elementów chromowanych, drzwi.
• Usuwa średnie i bardzo silne zabrudzenia.

Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 54
Odświeżacz powietrza, neutralizator zapachów
o świeżej nucie zapachowej
• Silnie działający środek neutralizujący typowe, nieprzyjemne zapachy z tkanin.
• Bardzo skuteczny środek neutralizujący nieprzyjemne zapachy, nadaje się zarówno do
indywidualnych pokoi gościnnych jak i pomieszczeń wspólnego użytkowania.
• Po zastosowaniu środka w pomieszczeniach oraz na powierzchniach utrzymuje się
długotrwały, świeży zapach.
Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 55
Odświeżacz powietrza, neutralizator zapachów
o kwiatowej nucie zapachowej
• Silnie działający środek, neutralizujący typowe, nieprzyjemne zapachy z tkanin.
• Bardzo skuteczny środek neutralizujący nieprzyjemne zapachy, nadaje się zarówno
do indywidualnych pokoi gościnnych jak i pomieszczeń wspólnego użytkowania.
• Po zastosowaniu środka w pomieszczeniach oraz na powierzchniach utrzymuje się
długotrwały, przyjemny kwiatowy zapach.
Opakowanie handlowe:
2x2l

Oasis Pro 60
Uniwersalny środek bezkwasowy do czyszczenia łazienek
• Środek alkaliczny, przeznaczony do codziennego czyszczenia wanien, umywalek
i brodzików prysznicowych.
• Usuwa typowe zabrudzenia z piany mydlanej, z balsamów do ciała a także olejków
do opalania.
• Pozostawia świeży, wzmacniający poczucie czystości zapach.

Opakowanie handlowe:
2x2l
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Toilet Anti-Lime
Środek do gruntownego czyszczenia WC
• Efektywny w użyciu, do czyszczenia osadów wapiennych, rdzy i innych zabrudzeń.
• Nadaje czyszczonej powierzchni połysk.
• Czyści, odświeża i chroni powierzchnie ceramiczne.
• Przeznaczony do czyszczenia plam nie poddających się środkom codziennego użycia.
• Przeznaczony tylko do użycia na powierzchniach odpornych na działanie kwasów.
Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

ŚRODKI SPECJALISTYCZNE

ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Pro Shine
Produkt do czyszczenia i polerowania powierzchni drewnianych
• Przeznaczony do wszystkich drewnianych powierzchni (jak drewno tekowe, dąb,
mahoń) oraz wszystkich powierzchni lakierowanych i malowanych.
• Pozostawia warstwę ochronną, tworzącą płaszcz ochronny, zabezpieczający
powierzchnię przed śladami palców, wodą i kurzem.

Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

Method 4
Środek do czyszczenia i pielęgnacji powerzchni drewnianych
• Służy do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych i lakierowanych.
• Zostaje szybko i dokładnie wchłonięty przez drewno.

Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

Mould-Ex
Środek myjąco-dezynfekcyjny do urządzeń sanitarnych
• Doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ze stali nierdzewnej,
kamienia oraz materiałów syntetycznych.
• Czyści oraz usuwa zabrudzenia w toaletach.
• Wybiela powierzchnie urządzeń sanitarnych oraz usuwa nieprzyjemny zapach.
• Bardzo silny środek czyszczący z dodatkiem aktywnego chloru.
• Usuwa pleśń, która powoduje powstawanie nalotów oraz osadów.
Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

Spray Cleaner
Uniwersalny środek czyszczący
• Doskonale nadaje się do czyszczenia okien, luster, powierzchni z tworzyw sztucznych,
płytek ceramicznych, wanien, zlewozmywaków, armatury.

Opakowanie handlowe:
12 x 500 ml
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ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Copper Shine
Środek do czyszczenia oraz polerowania
powierzchni metalowych
• Efektywny w użyciu, przeznaczony do metali takich jak: miedź, mosiądz, brąz.
• Zawiera kwas cytrynowy ułatwiający czyszczenie powierzchni skorodowanych.
• Copper Shine jest bezpośrednio rozprowadzany na powierzchnię.
• Nadaje powierzchniom naturalny połysk.
Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

Spot-A-Way
Środek do usuwania plam z dywanów
• Zawiera aktywny środek zabezpieczający powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem.
• Doskonale usuwa plamy z tłuszczu oraz masła, pasty do butów, atramentu oraz sadzy.
• Usuwa także gumę do żucia z dywanów.

Opakowanie handlowe:
6 butelek x 500 ml

CARPET CLEANER

Carpet Cleaner
Proszek czyszczący do wykładzin tekstylnych i dywanów
metodą na sucho
• Usuwa z powierzchni naniesiony z zewnątrz brud, plamy pochodzenia organicznego
(również kawę, czerwone wino), zabrudzenia tłuszczowe, plamy z pasty do butów.
• Jest środkiem na bazie naturalnych składników roślinnych, przyjaznym dla środowiska
naturalnego.

Opakowanie handlowe:
10 x 1 kg

Crystal Cleaner
Uniwersalny środek do usuwania plam
• Środek przeznaczony również do okresowego czyszczenia wykładzin tekstylnych.

Opakowanie handlowe:
9x1l

TMX 4x4
Maszyna do czyszczenia wykładzin tekstylnych z renowatorem
• System do czyszczenia wykładzin tekstylnych metodą suchą.
• Renowator służy do zbierania zużytego proszku czyszczącego z powierzchni.
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Premium Line
Mydło do rąk
• Przebadane dermatologicznie mydło do rąk; do stosowania w łazienkach pokoi
gościnnych, obszarze sanitarnym i publicznym.
• Neutralne pH, łagodnie myje, pozostawia miły, świeży zapach.

PREMIUM LINE

ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Opakowanie handlowe:
24 x 350 ml

Premium Line
Żel pod prysznic oraz szampon pielęgnacyjny
• Przebadane dermatologicznie żel pod prysznic i szampon pielęgnacyjny;
do stosowania w łazienkach pokoi gościnnych.
• Neutralne pH, łagodnie myje skórę i włosy, pozostawia miły, świeży zapach.

Opakowanie handlowe:
24 x 350 ml

Premium Line
Dozownik do żelu pod prysznic i mydła do rąk
• Atrakcyjne i dyskretne wzornictwo, pasujące do łazienek każdego stylu.
• Wykonany z odpornego nie tłukącego się tworzywa sztucznego.
• Dozownik Premium Line jest niewielki (φ16 cm, głębokość 7,2 cm)
i można go wszędzie zamontować.
• Dozownik jest biały, ma okrągły, obły kształt.
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HIGIENA TEKSTYLNA

ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Ultra White gran
Uniwersalny proszek do prania w granulacie
• Silnie skoncentrowany środek gwarantujący maksymalną skuteczność prania.
• Nowoczesna formuła, gwarantująca zapewnienie doskonałej bieli.
• Zawiera składniki zmiękczające wodę, gwarantuje dobre wyniki prania w każdym
zakresie twardości wody.
• Granulki Ultra White gran zapewniają skuteczność już przy zastosowaniu niewielkiej
ilości produktu.
Opakowanie handlowe:
bęben 7,5 kg

Power Color
Profesjonalny środek piorący, przeznaczony
do wszystkich typów tkanin kolorowych
•
•
•
•
•

Do wszystkich typów tkanin kolorowych.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów pralnic i wszystkich zakresów twardości wody.
Może być stosowany również do prania ręcznego i do namaczania bielizny.
Nie zawiera wybielaczy.
Usuwa zabrudzenia organiczne dzięki działaniu bioaktywnych enzymów.
Opakowanie handlowe:
bęben 9 kg

Ecosoft
Płyn zmiękczający do tkanin
• Możne być stosowany do wszystkich typów tkanin.
• Przeznaczony do wszystkich rodzajów pralnic i wszystkich zakresów twardości wody.
• Stosowany w ostatnim płukaniu nadaje tkaninom niezwykłą miękkość.
• Może być stosowany również w przypadku prania ręcznego.
• Nadaje tkaninom współczynnik pH 5,5-6,5.

Opakowanie handlowe:
3 butelki z dozownikiem x 2 l
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SYSTEMY DOZOWANIA

ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Topmater R15
Elektromagnetyczne urządzenie dozujące
• Topmater R15 jest elektromagnetycznie napędzaną pompą membranową
do automatycznego dozowania płynnych detergentów.
• Dozownik jest przeznaczony do stosowania w przemysłowych zmywarkach do naczyń.

Topmater N20
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.

Ecodos L
Dozownik do środków myjących w płynie
• Automatyczne dozowanie wg zaprogramowanych danych o koncentracji środka
czyszczącego.
• Do wyboru opcja dozowania zależna od czasu lub od przewodności.

Ecorinse L
Dozownik do środków nabłyszczających w płynie
• Automatyczne dozowanie wg zaprogramowanych danych o koncentracji środka
czyszczącego.
• Do wyboru opcja dozowania zależna od czasu lub od przewodności.

Ecoplus V
Automatyczne urządzenie dozujące do produktów
w formie bloku
• Dozownik składa się z obudowy, mikroprocesora, transformatora, zaworu
elektromagnetycznego, optycznego czujnika pomiarowego oraz dyszy wodnej.
• Po zdjęciu obudowy wszystkie części są łatwo dostępne do montażu, konserwacji
i naprawy.
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ASORTYMENT PRODUKTÓW INSTITUTIONAL DIVISION

Eco Tower
Urządzenie dozujące środki dezynfekcyjne i czyszczące
• Stosowane do indywidualnego dozowania wszelkich płynnych środków
czyszczących, dezynfekujących i do mycia ręcznego.
• Obsługa polega na naciśnięciu przycisku dozowania.
• Solidna obudowa z tworzywa sztucznego.
• Zabezpieczenia wg normy DIN 1988.

Mikro Spray 02
Profesjonalne urządzenie do ciśnieniowego mycia
i dezynfekcji powierzchni
• Automatyczne dozowanie środków myjących i dezynfekcyjnych.
• Mycie i płukanie mogą odbywać się kolejno, zmiana funkcji następuje poprzez proste
przekręcenie przełącznika.
• Urządzenie wyposażone jest w podwójny system zaworów zabezpieczających sieć
wodociągową przed przedostaniem się do niej środków chemicznych.

Oasis Pro
Dozownik środków czyszczących
• Elastyczny system umożliwiający dozowanie środków do butelek ze spryskiwaczem,
zlewozmywaków oraz wiader.
• 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.

Penguin
Profesjonalny system dozowania
• Unikalny system dozowania środków chemicznych przeznaczonych do utrzymania
higieny w służbie pięter oraz w pomieszczeniach kuchennych.
• Łatwe napełnianie butelek ze spryskiwaczem, wiader oraz zlewozmywaków.
• Półka, w której znajduje się produkt, zamykana jest na klucz.
• Prosty mechanizm wymiany opakowań z koncentratem.
• Ergonomiczny system, nie wymagający dużej powierzchni montażowej.
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KONSULTANCI INSTITUTIONAL DIVISION FIRMY ECOLAB
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Marek Nosek
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Rafa³ Pisarek
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Marek Wojciechowski
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Krzysztof Kawuza

- Rzeszów

Tel. (0501) 33 29 96

Piotr Józefacki

- Lublin

Tel. (0507) 14 29 92

Lech Sztuba

- Bydgoszcz Tel. (0501) 50 61 56
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Kierownik Sprzeda¿y dzia³u Institutional

Marek Rozpêdowski

Tel. (0504) 29 83 04

Zastêpca Kierownika Sprzeda¿y - Polska Po³udniowa

Jacek Mac

Tel. (0501) 33 27 38

Zastêpca Kierownika Sprzeda¿y - Polska Pó³nocna
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Jaros³aw Kobus
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Tel. (0502) 33 29 81
Tel. (0502) 58 53 33
Tel. (0501) 38 41 83

Institutional - Wysoka jakoæ higieny

W profesjonalnej kuchni ze wzglêdu na du¿¹ iloæ urz¹dzeñ gastronomicznych niezbêdnych do przygotowania posi³ków
istotnym problemem jest utrzymanie czystoci fizycznej i mikrobiologicznej. Urz¹dzenia takie jak piece konwekcyjne, patelnie,
grille, opiekacze oraz kot³y wymagaj¹ u¿ycia profesjonalnych rodków chemicznych, których jakoæ pozwala na usuniêcie
zabrudzeñ pochodzenia t³uszczowego oraz mineralnego. rodki te powinny posiadaæ równie¿ substancje chroni¹ce powierzchniê
przed skutkami korozji. Ecolab proponuje kompletn¹ paletê produktów do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek,
kot³ów, silnie zat³uszczonych pieców konwekcyjnych, patelni oraz przypalonych powierzchni. Wszystkie produkty naszej
firmy posiadaj¹ wysok¹ zdolnoæ czyszczenia, s¹ ekologiczne i oszczêdne. Zgodnie ze wspó³czesnymi standardami wyposa¿enia
kuchni w sprzêt i urz¹dzenia gastronomiczne najnowszej generacji zmywarka do naczyñ jest urz¹dzeniem, które powinno
znaleæ siê koniecznie na wyposa¿eniu ka¿dej kuchni. Skutecznoæ zmywania w tych urz¹dzeniach jest cile zwi¹zana ze
stosowanymi rodkami chemicznymi oraz sposobem ich dozowania. Idealnym rozwi¹zaniem jest tu jedyna w swoim rodzaju
technologia firmy Ecolab. Nasze systemy gwarantuj¹ najwy¿sz¹ wydajnoæ i doskona³e efekty zmywania przy zminimalizowanych
kosztach.

Proponujemy:

precyzyjny system dozuj¹cy uruchamiany dopiero po w³¹czeniu pompy zmywarki i dozuj¹cy rodek jedynie wtedy gdy
w zmywarce s¹ brudne naczynia
n elektroniczne dozowanie gwarantuje optymaln¹ koncentracjê rodka myj¹cego
n dodawanie do wody p³ucz¹cej niewielkiej iloci substancji nab³yszczaj¹cych zapewnia optymalny efekt suchych i czystych
naczyñ.
Dzia³ Institutional firmy Ecolab specjalizuje siê we wprowadzaniu kompleksowych systemów utrzymania higieny
w hotelach, pensjonatach oraz punktach gastronomicznych.
W dzia³alnoci swojej dostosujemy indywidualnie do potrzeb ka¿dego klienta: wysokiej jakoci produkty, wysokiej klasy
urz¹dzenia dozuj¹ce. Proponujemy szkolenia u¿ytkowników, nadzór techniczny oraz oferujemy serwis na najwy¿szym poziomie.
Maj¹c na uwadze korzyæ klienta dzia³ Institutional w sposób profesjonalny oferuje us³ugi w których higiena, bezpieczeñstwo
u¿ytkownika i ochrona rodowiska s¹ zawsze na pierwszym miejscu.
Ecolab zajmuje od ponad 100 lat wiod¹c¹ pozycjê w dziedzinie systemów higieny, oddaje do dyspozycji klienta liczne
oddzia³y badawczo-rozwojowe oraz posiada bogaty w dowiadczenie dzia³ obs³ugi Klienta, co zapewnia ci¹g³y rozwój oraz
utrzymanie higieny u naszych Klientów na sta³ym, bardzo wysokim poziomie.
n
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Asortyment produktów
Institutional Division

Oferujemy kompletn¹ paletê produktów oraz systemy
gwarantuj¹ce utrzymanie wysokiego standardu higieny
instytucjonalnej, szpitalnej, tekstylnej i przemys³owej.
Zachêcamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ i do wspó³pracy.
Ecolab - Pañstwa partner w dziedzinie higieny!

Centrala:
ECOLAB Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55 102 - USA
tel.: +1-651-293-22 33; fax +1-651-293-20 92

Europa:
ECOLAB GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
tel.: (0211) 9893-0; fax (0211) 9893-384

www.ecolab.com

Polska:
ECOLAB Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków
tel.: 012 26 16 100; fax 012 26 16 101

Institutional Division

