
Łazienka  

 

POM WC 

 

Perfumowany żel odkamieniający do toalet 

 

Doskonały do codziennego czyszczenia muszli klozetowych i 
pisuarów. Pozostawia w pomieszczeniu przyjemny zapach. Szybko 
i skutecznie czyści, oraz przeciwdziała osadzaniu kamienia. Nie 
powoduje korozji instalacji kanalizacyjnej 

 

WC REIN 

 

Żel odkamieniający do toalet 

 

Dzięki dużej gęstości długo pozostaje na 
ściankach muszli, umożliwiając dokładne 

czyszczenie i odkamienianie. Pozostawia 
trwały i świeży zapach w pomieszczeniu. 

Przeznaczony do muszli klozetowych i 
pisuarów 

 

Dozowanie: gotowy do użycia 

 

EDELWEISS IGIENIC 

 

Środek czyszczący-odkażający do łazienek 

 

Działanie odkażające. Łatwo usuwa osady 
wapienne i pozostałości po mydle. Pozostawia 

świeży i trwały zapach w łazience, a 
powierzchnie po myciu są czyste i błyszczące. 

Gotowy do użycia 

 

Dozowanie: 1%-100% 

 

EDELWIESS IGIENIC EASY 

 

Superkoncentrat czyszcząco-odkażający do 
łazienek 



 

Obniża koszty użycia. Znakomity do 
czyszczenia i nabłyszczania łazienek. Posiada 

właściwości odkażające: zawiera TINOSAN HP 
100. Łatwo usuwa osady wapienne i 

pozostałości po mydle. Pozostawia świeży i 
trwały zapach w łazience. Pozostawia 

powierzchnie czyste i błyszczące. Nie 

powoduje korozji części metalowych 

 

Dozowanie: dwie dozy po 30ml do butelki 

500ml 

 

D.A 

 

Alkaiczny, wielofunkcyjny detergent żelowy 

do czyszczący 

 

Idealny do codziennego, alkaicznego mycia 

wszelkich powierzchni w łazienkach. Posiada 
optymalną moc sekwestrującą. Pozostawia 

przyjemny zapach i lśniące powierzchnie. 
Zabezpiecza przed osadzaniem się kamienia. 

 

 

DAL 

 

Delikatne mleczko ścierające 

 

Szybkie działanie czyszczące i odkażające bez 
rysowania powierzchni (dzięki specjalnym, 

delikatnym środkom ściernym). Idealny do 
usuwania wszelkiego rodzaju brudu ze stali 

nierdzewnej, ceramiki, chromu, powierzchni 
laminowanych w toaletach, łazienkach i 

kuchniach. Pozostawia trwały i miły zapach 

 

Dozowanie: gotowy do użycia 



 

DECALC 

 

Bezpieczny kwasowy odkamieniacz 

 

Idealny do dogłębnego czyszczenia urządzeń 
sanitarnych , przeznaczony do okresowego 

czyszczenia basenów oraz do wstępnego 
doczyszczania podłóg betonowych. 

Bezpieczny dla wszystkich podłóg 

chromowanych. Usuwa pozostałości 
wapienne. 

 

Dozowanie: 3% - 15% do silnych zabrudzeń  

 

XTRA- CALC 

 

Kwasowy detergent odkamieniający 

 

Detergent do szybkiego i efektywnego 
doczyszczania i odkamieniania z osadów 

wapiennych, mineralnych oraz rdzy 
powierzchni podłogowych, umywalek, 

wanien, kabin prysznicowych, itp. 

 

Dozowanie: gotowy do użycia 

Codzienne uzytkowanie  
 

 

 

PLURAL PLUS 

 

Wielofunkcyjny detergent, gotowy do użycia 

 

Wysoki poziom aktywnych substancji. 

Skuteczny na każdy rodzaj brudu, nie 
pozostawia smug i zacieków. Posiada 

przyjemny, świeży zapach. Uniwersalna 
końcówka atomizera pozwala na natrysk w 

formie rozpylonej piany z niewielkiej 
odległości 



 

Dozowanie: gotowy do użycia 

 

PLURAL EASY 

 

Wielofunkcyjny superkoncentrat 

 

Łatwa i szybka w użyciu. Przyczepia się 
również do powierzchni pionowych bez 
odpadania. Rozpuszcza każdy rodzaj brudu 

nie pozostawiając żadnych smug, nie wymaga 

spłukiwania 

 

Dozowanie:  6-12% na 500ml   

 

SPLENDIDO 

 

Pianka w aerozolu do czyszczenia przeszkleń 

 

Łatwa i szybka w użyciu. Przyczepia się 
również do powierzchni pionowych bez 

odpadania. Rozpuszcza każdy rodzaj brudu 

nie pozostawiając żadnych smug, nie wymaga 
spłukiwania 

 

Dozowanie: gotowy do użycia 

 

MOBILI FRESH 

 

Aerozol antystatyczny do polerowania mebli z 

woskiem pszczelim 

 

Czyści, poleruje i chroni każdy rodzaj 

drewnianej powierzchni. Nowa formuła 
wzbogacona woskiem pszczelim o 

intensywnym, przyjemnym zapachu 

 



Dozowanie: gotowy do użycia 

 

MANGIA POLVERE- 

magnolia,kwiatowy,herbata 

Aerozol antystatyczny 2 w 1 - czyści i nadaje 
niezwykły zapach 
 
Najpopularniejszy aerozol antystatyczny we 
Włoszech. Emulsio Mangia Polvere stanowi 
praktycznie połowe wszystkich sprzedawanych 
produktów tego typu w tym kraju (42% udział w 
rynku). Istny hit!! Produkt oprócz doskonałych 
właściwości czyszczących nadaje długotrwały, 
przyjemny zapach w całym pomieszczeniu. 
Usuwa kurz bez rozprzestrzeniania go w 
powietrze. 

Dozowanie: gotowy do użycia 

 

FLASH 

 

Silny detergent czyszczący, gotowy do użycia 

 

Szybko działający produkt o wysokiej moc 

odtłuszczającej na wszystkich powierzchniach 
w szkołach, biurach itp. Łatwo usuwa 

zabrudzenia z atramentu, tuszów do 
drukarek, Nie wymaga spłukiwania. 

Uniwersalna końcówka atomizera pozwala na 
natrysk w formie rozpylonej piany z 

niewielkiej odległości 

 

Dozowanie: gotowy do użycia 

 

Pom Essence o pojemności 500ml 
 
Pom Essence odświeżacz o zapachu: 
Autumn o zapachu jesiennego wiatru 
Spring o zapachu japońskich kwiatów 
Summer o zapachu wanilii i migdałów 
Spring o zapachu balsamicznym 
 
Wysoce skoncentrowany odświeżacz powietrza. 
Dzięki swojej unikalnej formule długo uwalnia 
zapach. Dwa pryśnięcia wystarczą aby całe 
pomieszczenie wypełniło się przyjemnym 
zapachem. 
 



Sposób użycia: 
Nacisnąć 2-3 razy na spryskiwacz (naciśnięcie więcej 
razy spowoduje, że zapach będzie bardziej 
intensywny i dłużej się utrzyma). Rozpylić 
odświeżacz na źródła przykrego zapachu (kosz na 
śmieci, dywan, narzutę, zasłony itp). 
 
Dozowanie: gotowy do użycia 

 

FLOOR EASY 

 

Superkoncentrat do rozjaśniania połysku 

różnego rodzaju podłóg 

 

Zapachowy detergent neutralny 
podwyższający lśniący efekt wszelkiego 
rodzaju powierzchni polerowanych. Nie 

wymaga spłukiwania. Pozostawia miły 

zapach. Łatwy i gotowy do użycia 

 

Dozowanie: jedna doza 30ml do butelki 

1000ml 

 

GRES 

 

Środek myjący powierzchnie gresowe 

 

Usuwa silne zabrudzenia z gresu, powierzchni 
mikroporowatych, i porowatych podłóg. 

Doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg w 
supermarketach. 

 

Dozowanie: 1%- do 4% przy mocnych 
zabrudzeniach 

Kuchnia  
 

 

 

WASH PLUS 

 

Skoncentrowany detergent do ręcznego mycia naczyń 

 



Detergent w postaci koncentratu, wysokopieniący się. Posiada 
delikatny cytrusowy zapach 

 

Dozowanie: 0,2%-0,4% 

 

WASH 

 

Detergent do mycia ręcznego naczyń 

 

Naturalnie pieniący się detergent o wysokiej 

mocy czyszczącej posiadający przyjemny 
cytrusowy zapach. Łatwy do spłukania. 

 

Dozowanie: 0,2%-0,4% 

 

SUPER PLUS 

 

Detergent do zmywarek – woda średnia 

 

Środek przeznaczony do średnio twardej 
wody (15 – 40 F). Wysoce skoncentrowana 

formuła silnie rozpuszczająca brud i 
usuwająca tłuszcz. Bezpieczny dla wszystkich 

rodzajów naczyń i szkła. Odpowiedni do 

wszystkich przemysłowych zmywarek. 

 

Dozowanie: 0,1%-0,6% 

 

BRILLANTANTE NEUTRO 

 

Nabłyszczacz do zmywarek- każdy rodzaj 
wody 

 

Nadaje się do wszystkich rodzajów naczyń i 
szkła. Nie pozostawia żadnych plam i 

zacieków podczas krótkiego czasu suszenia. 
Odpowiedni do wszystkich rodzajów 

zmywarek 



 

Dozowanie: 0,01%-0,08% 

 

DISINCROSTANTE 

 

Odkamieniacz do zmywarek, pralek 

 

Całkowicie eliminuje wszystkie sole 
mineralne, w tym  osady wapienne, ze 
zmywarek. Zwiększa żywotność zmywarek i 

pralnic wodnych. Nie powoduje uszkodzenia 

metali oraz materiałów podłogowych 

 

Dozowanie: 10%-30% 

 

S.F. 100  5kg 

 

Silny odtłuszczacz do obszarów żywności 

 

Idealny do czyszczenia metodą spray 
(wysokoobrotowe maszyny UHS). Bardzo 

dobra moc czyszcząca. Wyjątkowo 

długotrwały efekt połysku. Formuła 
antypoślizgowa 

 

Dozowanie: 2%-10% 

 

S.F. 110 5kg 

 

 

Silny detergent bez rozpuszczalników i 
dodatków alkalicznych 

 

Nie powoduje korodowania żadnych 
powierzchni. Bezpieczny w czyszczeniu 

narzędzi roboczych i podłóg. Odpowiedni 
do obiektów przetwórstwa żywności; 

kantyny, restauracje, oddziały 



produkcyjne, hurtownie itp.  

 

Dozowanie: 3%-20% 

 

S.F.210  500ml, 5kg 

 

 

Odtłuszczacz do pieców , okapów i grillów 

 

Skuteczny do czyszczenia pieców, grillów i 

rusztów. Gotowy i łatwy do użycia. Usuwa 
tłuszcze organiczne, mineralne oraz 

zwierzęce. Odpowiedni do obiektów 
przetwórstwa żywności; kantyny, 

restauracje, oddziały produkcyjne, 

hurtownie itp. 

 

Dozowanie: gotowy do użycia 

 

Xtra-DEGREASER 

Super aktywny, gotowy do użycia odtłuszczacz. 
Wysoce efektywny, uniwersalny odtłuszczacz o zapachu 

mydła marsylskiego przeznaczony do walki z 

uporczywym tłuszczem i zabrudzeniami na wszelkich 

powierzchni. Idealny do pracy w przetwórstwie 

żywności. Opakowanie 500ml. 

 

 

CUAT 88 FOOD 

 

Detergent dezynfekujący i odtłuszczający 

 

Jeden produkt spełniający funkcję bezpiecznego czyszczenia, 
dezynfekcji i  odtłuszczania do obszarów mających kontakt z 
żywnością. Skuteczny w bardzo krótkim czasie, nawet w 
niskim stężeniu. Nietoksyczny i bezwonny środek 
dezynfekujący. Skuteczny również na tłusty brud. 

 

Dozowanie: 3%- 10% w przypadku mocnych zabrudzeń 
 MULTIGIENIC 

 



 

Wielofunkcyjny detergent dezynfekujący, środek 
odkażający do blatów 

 

Dezynfekuje i eliminuje każdego rodzaju brud ze wszystkich 
blatów. Gotowy i łatwy do użycia. Uniwersalna końcówka 
atomizera pozwala na natrysk w formie rozpylonej piany z 
niewielkiej odległości. 

 

Dozowanie: gotowy do użycia 
 


