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ENERGY ultra

BRILLANT ultra

BRILLANT uni

GREASE superclean

APESIN combi DR

Płynny detergent do mycia naczyń w zmywarkach w wodzie twardej
 Wysoka skuteczność  Koncentrat  Przeznaczony do wody twardej
ENERGY ultra to detergent do mycia naczyń w zmywarkach o doskonałej skuteczności działania nawetw twardej 
wodzie i trudnych warunkach. Wysokoskoncentrowana formuła umożliwia niskie dozowanie. Nadaje się do grun-
townego mycia talerzy, szkła, sztućców i naczyń do gotowania, gwarantując perfekcyjne rozpuszczanie tłuszczu. 
Jest delikatny zarówno dla naczyń jak i zmywarki, dzięki czemu może wydłużyć jej okres przydatności do użycia 
poprzez formułę zapobiegającą odkładaniu się kamienia.
1208168 13,2 10 kg    cena 294,00 pln
712773 19,8 15 kg    cena 401,63 pln

Nabłyszczacz do zmywarek profesjonalnych – woda twarda i bardzo twarda
 Ultra skuteczny  Uniwersalny  Odpowiedni do wody twardej
BRILLANT ultra działa neutralizująco na alkaliczne pozostałości po zmywaniu. Osiąga pełną skuteczność nawet  
w twardej wodzie i trudnych warunkach. Ze względu na skoncentrowaną formułę zawierającą środki powierzch-
niowo-czynne i alkohol umożliwia optymalne dozowanie, oszczędność czasu i pieniędzy. Przyspiesza czas susze-
nia w celu zapobiegania powstawaniu osadów z kamienia na płukanych naczyniach. Nadaje naczyniom, sztuć-
com oraz szkłu połysk.
712644 5 L    cena 162,75 pln
1109975 10 L    cena 309,75 pln

Płyn do płukania w zmywarkach profesjonalnych
 Wysoki połysk  Wszystkie rodzaje wody  Skoncentrowany
BRILLANT uni to środek wspomagający płukanie zmniejszający koszty, redukujący czas suszenia i szybko rozpusz-
czający pozostałości dzięki zawartości alkoholu. Zapobiega osadzaniu się kamienia na akcesoriach i neutralizuje 
pozostałości zasadowe na naczyniach. Ponieważ nie dochodzi do wytworzenia piany, pozwala uzyskać wyższą 
jakość i skuteczność działania maszyny. Nadaje się do wszystkich rodzajów wody.
712683 5 L    cena 131,25 pln
1308182 10 L    cena 236,25 pln
712771 15 L    cena 329,96 pln

Środek do mycia i odtłuszczania powierzchni kuchennych
 Uniwersalne stosowanie  Łatwy do spłukania  Delikatny dla powierzchni
GREASE superclean usuwa plamy oleju i tłuszczu oraz rozpuszcza wszelkiego rodzaju uporczywe zabrudzenia. Za-
pewnia jednolite wyniki czyszczenia nie pozostawiając śladów i smug. Jest łagodny dla powierzchni i umożliwia 
dłuższą żywotność zachowując materiały w nienaruszonym stanie. Ze względu na delikatny zapach jest przyjem-
ny w użyciu. Odpowiedni dla wszystkich wodoodpornych podłóg i mebli w obszarach przetwórstwa żywności. 
Można stosować w maszynach czyszczących, również wysokociśnieniowych.
712699 5 L    cena 94,50 pln
1204625 10 L    cena 174,30 pln

Uniwersalny preparat dezynfekujący
 Do przemysłu spożywczego  Sprawdzony zgodnie z wytycznymi DGHM/VAH  Niskie stężenia
Umożliwia jednoczesne czyszczenie i dezynfekowanie. APESIN combi DR doskonale nadaje się do dezynfekcji 
powierzchni i różnych części wyposażenia. Szybko i skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia. Czyści nawet w niskich 
temperaturach, usuwając również zabrudzenia białkowe. Jest odpowiedni do stosowania w obszarach kuchen-
nych.
713199 5 L    cena 177,45 pln
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Podane ceny ,są cenami netto, należy doliczyć 23% Vatu.
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NOWA quick-des

GRILL express

MANUDISH lemon

CALC free

GREASE speed

Alkoholowy preparat do dezynfekcji małych powierzchni
 Szybkodziałający  Wolny od barwników i substancji zapachowych  Certyfi kowany
NOWA quick-des to szybkodziałający środek do dezynfekcji powierzchni. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo  
i w ograniczonym stopniu na wirusy. Został przetestowany zgodnie z wytycznymi listy VAH. Nie zawiera chloru, 
aldehydów ani fenoli. Do mycia opakowań, pojemników na sztućce i innych pojemników. Nadaje się także do 
noży, obuwia lub maszyn czyszczących. Może być stosowana na powierzchniach aluminiowych.
713161 750 ml    cena 27,83 pln

Środek do czyszczenia grilii i pieców przemysłowych
 Odtłuszczanie  Dobra przyczepność  Samoistne działanie
GRILL express szybko i dogłębnie usuwa tłuszcz oraz przyschnięte pozostałości po grillowaniu. Zapewnia opty-
malne rezultaty i sprawdza się nawet na przypalonym tłuszczu. Ma dobrą przyczepność do powierzchni piono-
wych. Produkt przeznaczony jest do wszystkich rodzajów pieców, okapów, grilli. Nie nadaje się na materiały wraż-
liwe na alkalia, aluminium lub metale kolorowe.
713329 5 L    cena 133,35 pln

Wysokoskoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń
 Uniwersalny  Ekonomiczny  O cytrynowym zapachu
MANUDISH lemon to płyn o właściwościach odtłuszczających i emulgujących zanieczyszczenia. Jest wydajny 
nawet przy wykorzystaniu zimnej wody, co przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy. Dzięki zawartości 
wysoko skutecznych biologicznych substancji ze skórki cytryny, łatwo rozpuszczają tłuszcze i inne zabrudzenia, 
pozostawia przyjemny cytrusowy, świeży zapach. Jest bezpieczny i delikatny dla skóry.
712951 1 L    cena 16,28 pln
1109926 10 L    cena 136,50 pln

Wysokowydajny środek do usuwania kamienia
 Wysoka skuteczność  Poliwalentny  Szybkie działanie
CALC free skutecznie usuwa osad z kamienia z naczyń, akcesoriów i powierzchni, a także tłuste pozostałości 
wzmywarkach. Dzięki wyjątkowej skuteczności CALC free pozwala oszczędzić czas i zmniejszyć koszty, a także 
przedłuża czas eksploatacji urządzeń. Zapobiega korozji i powoduje niewielkie tworzenie piany.
712688 1 L    cena 30,98 pln
712686 5 L    cena 141,75 pln

Wysokoskoncentrowany preparat usuwający tłuszcze
 Wolny od substancji perfumujących  Szybkie działanie  Łatwy w użyciu
GREASE speed jest łatwy w użyciu i szybko usuwa oleiste i tłuste zabrudzenia. Jest przyjemny w użyciu dzięki re-
cepturze, która nie zawiera barwników i substancji perfumujących. Przeznaczony do przemysłowych powierzchni 
kuchennych, restauracji, hoteli, kantyn i cateringu. Nadaje się do zastosowania w obszarach przetwórstwa żywno-
ści na stali szlachetnej, szkle, płytkach, kamieniu, plastiku, itp., a także na podłogach, grillu i kuchenkach, ścianach, 
licznikach, itp.
712697 1 L    cena 21,53 pln
1109686 10 L    cena 189,00 pln
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CREAM lemon
Cytrynowe mleczko czyszczące na bazie zmielonego marmuru
 Silne czyszczenie  Bezpieczny dla materiałów  Niski koszt eksploatacji
CREAM lemon to mleczko do czyszczenia o ekologicznym składzie przeznaczone do twardych powierzchni w po-
mieszczeniach sanitarnych i służących do obróbki żywności. Posiada silne działanie czyszczące dzięki zawartości 
drobnego proszku marmurowego o optymalnej ziarnistości. Niski koszt eksploatacji – w odróżnieniu od innych 
środków czyszczących, wystarczy nanieść niewielką niewielką ilość produktu.
712582 650 ml    cena 15,75 pln

Podane ceny ,są cenami netto, należy doliczyć 23% Vatu.


