NIE MARTW SIĘ BRUDEM
PASTY DO MYCIA RĄK

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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Isofa to rozwiązanie, tam gdzie zwykłe mydła nie wystarczają. Idealnie nadają
się do ciężkich zabrudzeń. Nowa odsłona naszej oferty, to mydła warsztatowe
w płynie oraz w pianie, doskonale uzupełniają linię i skutecznie zwiększają
efekt mycia z pastami PRO, poprzez HARD aż do najsilniejszego MAX.
Tachometr służy do łatwej orientacji na etykietach, który wskazuje siłę efektu
pasty. Wypróbuj samodzielnie, która będzie dla Ciebie najskuteczniejsza.
Pamiętaj, że im słabsza pasta, tym większa tolerancja dla skóry.
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FOAM
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PIANA

TŁUSZCZ | RDZA
SADZA | OLEJ

najkorzystniejszy dla skóry
mocniejsze niż zwykłe mydła
nie zawiera substancji ściernych
duża ilość dawek w każdym opakowaniu

500 g

mydło w pianie

WARSZTATOWE MYDŁO W PIANIE
Najbardziej korzystny dla skóry wariant z linii produktów ISOFA. Posiada doskonałe właściwości myjące,
usuwa ciężkie zabrudzenia powstałe w takich branżach jak, przemysł, usługi, itp. Mydło warsztatowe można
zastosować w dowolnym dozowniku spieniającym. FOAM dozuje dużą ilość pianki myjącej na dłoń.
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650 G

mydło w pianie

3,5 KG

mydło w pianie

SOAP
TŁUSZCZ | RDZA
SADZA | OLEJ

najkorzystniejszy dla skóry
mocniejsze niż zwykłe mydła
nie zawiera substancji ściernych

550 g

mydło w płynie

650 G

mydło w płynie

1,7 KG

mydło w płynie

3,5 KG

mydło w płynie

WARSZTATOWE MYDŁO W PŁYNIE
Najbardziej korzystny dla skóry z linii produktów ISOFA. Posiada doskonałe właściwości myjące, usuwa ciężkie
zabrudzenia, powstałe w takich branżach jak, przemysł, usługi, itp. Mydło w płynie i w pianie, posiada doskonałe
właściwości i łatwo rozprowadza się na skórze, usuwając zabrudzenia. Mydło wyróżnia się intensywnym zapachem.
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PRO
TŁUSZCZ | RDZA | SADZA
OLEJ | SMARY | GRAFIT
FARBY OSADY

szerokie zastosowanie
nie zawiera barwników
zawiera naturalne substancje ścierne

450 G

pasta

550 G

pasta w płynie

2 KG

pasta w płynie

PROFESJONALISTA
Od lat, pasta PRO z naturalnymi składnikami ściernymi, szybko i delikatnie radzi sobie z uporczywym
zabrudzeniem. Jeśli pracujesz w budownictwie, linia PRO to doskonały wybór. Idealnie sprawdza się
również w innych dziedzinach, takich jak przemysł motoryzacyjny, naprawczy itp.
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4,2 KG

pasta w płynie

5 KG

pasta

HARD
TŁUSZCZ | RDZA | SADZA
OLEJ | SMARY | GRAFIT
FARBY OSADY | ASFALD
OLEJ NAPĘDOWY | GUMA

usuwa uporczywy brud
nie zawiera barwników
zawiera naturalne substancje ścierne

500 G

gel

550 G

pasta w płynie

1,7 KG

pasta w płynie

3,5 KG

pasta w płynie

CIĘŻKA PRACA
Ciężko pracujesz i masz brudne ręce? Wybierz HARD. Doskonale usuwa zabrudzenia, które są efektem Twojej
ciężkiej pracy w warsztatach samochodowych, serwisach technicznych czy w przemyśle ciężkim. On sobie
doskonale poradzi z tym problemem. Jakość oraz efekt mycia przewyższa większość dostępnych na rynku past.
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MAX
TŁUSZCZ | RDZA | SADZA
OLEJ | SMARY | GRAFIT
FARBY OSADY | ASFALD
OLEJ NAPĘDOWY | GUMA
SMOŁA | KITE | FARBY
LAKIERY | ATRAMENT
nie zawiera barwników
zawiera naturalne substancje ścierne
najbardziej skuteczny w przypadku uporczywych zabrudzeń

450 G

gel

550 G

pasta w płynie

MAKSYMALNA MOC
Nie martw się, jak bardzo ubrudzisz się przy swojej pracy? Czy wynik jest dla Ciebie najważniejszy? Jeśli pracujesz
na maksimum, należy wybrać MAX. Najskuteczniejszy wojownik na wszystkie rodzaje zabrudzeń, jakie znasz. Działa
na wyjątkowo oporne zabrudzenia z przemysłu poligraficznego, lakierni, serwisów oraz przemysłu ciężkiego, itp.
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1,7 KG

pasta w płynie

3,5 KG

pasta w płynie

GEAR

puszka z zakręcaną pokrywką

nie ślizga się w dłoniach
wygodniejsze otwieranie
szybkie zamknięcie z zębatym kształtem

1/4 obrotu
zamknięcia

puszka GEAR z zakręcaną pokrywką

WYGODNE OTWIERANIE
Tradycyjne opakowanie past w puszkach, hmm... nawet klasyki można pchnąć dalej. Wypróbuj puszkę gwintowaną, a nie będziesz chciał wracać
do poprzedniej wersji opakowania. Wystarczy obrócić gwintowaną pokrywkę o jedną czwartą, a puszka natychmiast się otworzy. Dodatkowo dzięki
zębatemu wzorowi nie ślizga się w dłoniach. Kompaktowa puszka znajdzie swoje miejsce na każdej umywalce, to wygodne i szybkie użycie.
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„X“

rozwiązanie dla mniejszych warsztatów
Dozowania:
pasta w płynie
mydła w płynie
220 x
1 dawka = 2,7 ml

higieniczne dozowanie
pompka do każdej butelki
łatwe i szybkie mocowanie do uchwytu

PROSTOTA

butelka X z pompką
uchwyt X na ścianie

Do każdej butelki X dołączona jest pompka, dzięki której dozujesz Isofe w wygodny i higieniczny
sposób. Butelkę X można również zamontować na ścianie za pomocą prostego uchwytu. Można
go łatwo zastąpić uchwytem starszego typu Click & Go!
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SOLjaOz 500 ml
1000 x

1 dawka = 0,5 ml

aplikac
butelki w pianie

TEAM

rozwiązanie dla większych zakładów

akty

PIANA

1 dawka = 2 ml

1 dawka = 0,5 ml
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chroni środowisko
uzupełnianie miękkimi workami
niezawodne plastikowe dozowniki

Dozowanie: mydła
w piance
1300 x

gęst
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Dozowanie:
mydła w płynie
325 x

PIANA

NIEZAWODNY PARTNER

miękka torba TEAM
Dozownik mydła w płynie TEAM
Dozownik mydła w pianie TEAM

Mydła warsztatowe bez substancji ściernych, można dozować za pomocą dozowników TEAM. Uzupełniasz je tylko miękkimi woreczkami o pojemności 650 g.
Mydło warsztatowe starczy na 325 dawek gęstego, perfumowanego mydła, FOAM nawet do 1300 dawek gęstej piany. TEAM jest popularny ze względu
na swoją niezawodność. Mydło w hermetycznie zamkniętych woreczkach, to wysoki standard higieniczny.
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GROUP

rozwiązanie dla większej grupy pracowników
Dozownie:
pasty w płynie
mydła w płynie
1214 x
1 dawka = od 1,4 ml

higieniczne dozowanie
bezpieczne dla środowiska
wymienne wkłady do dozownika

NOWOCZESNY WARSZTAT

wkład GROUP
dozownik GROUP

Rozwiązanie GROUP oferuje designerski i trwały dozownik. Korzystanie z wymiennych wkładów pozwoli uratować środowisko, ponieważ wyrzucasz sam
wkład bez mechanizmu dozującego. Mydło i pasty do rąk pakowane są do hermetycznych worków, które w żaden sposób nie są zanieczyszczone. Jest to
bardzo higieniczne i standardowe rozwiązanie dla firm z dużą liczbą pracowników.
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5000 x

do 1750 x

1 dawka = 0,7 ml
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rozwiązanie dla dużych firm

Dozowanie:
pasta w płynie
mydła w płynie

gęst

COMP

Dozowanie:
mydła w pianie

PIANA
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1 dawka = 2 – 8 ml

PIANA

higieniczne dozowanie
odpowiedni dla firm z większą liczbą pracowników
uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej z możliwością blokady

DUŻA LICZBA PRACOWNIKÓW

butelka COMP
uchwyt COMP
pompa COMP
spieniająca pompa COMP

Przy regularnym użytkowaniu pasty do mycia rąk lub przy zwiększonej ilości pracowników, butelka COMP jest najlepszym rozwiązaniem. Duża ilość dawek i odpowiednia
objętość, zaskoczy najbardziej wymagających pracowników. Możesz kupić żywotną pompę, którą przekładasz do wymiennych butelek z pastą. Uchwyt COMP montujesz
na ścianie dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej. Do wyboru uchwyt z zamkiem lub bez zamka. Uwaga! Pompa spieniajaca do mydła FOAM różni się od pompy do pasty.
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WYBIERZ

ŻEL

formę, która ci odpowiada
PASTY
PASTY
W PŁYNIE

MYDŁA WARSZTATOWE
w pianie
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w płynie

PIANA

PASTA – ŻEL – PASTA W PŁYNIE – MYDŁO
Isofa oferuje cztery rozwiązania najskuteczniejszych produktów do mycia rąk. Wybierz sposób, który najbardziej Ci odpowiada, w zależności
od zapotrzebowania. Isofa zawiera tylko naturalne substancje ścierne i nie zawiera sztucznych barwników. Jeśli masz wrażliwą skórę, użyj mydeł
warsztatowych, to hit w kosmetyce zawodowej.
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KREM
profilaktyka i regeneracja

100 ML

500 ML

rękawice w płynie rękawice w płynie

550 ML

krem w płynie

650 ML

krem w płynie

1,7 L

krem w płynie

OCHRONA SKÓRY
Stosowanie kremów do rąk to niezbędny element pielęgnacji skóry, nie wystarczy tylko umyć ręce. Aby szybciej usunąć brud, regularnie używaj Isolda
GUARD przed, natomiast po pracy nanieść na dłonie płynny krem ochronny Isolda zawierający wosk pszczeli. Doskonale się wchłania, nie pozostawia
tłustego filmu, idealnie nawilża i regeneruje. Wybierz rozwiązanie dla siebie: pompkę „X” lub dozownik TEAM i GROUP.
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W ZGODZIE
Z NATURĄ

0 % M MIKROPLASTÓW

PASTA DO MYCIA ORAZ MYDŁA WARSZTATOWE
NIE ZAWIERAJĄ SZTUCZNYCH SUBSTANCJI ŚCIERNYCH

www.isofa.cz

CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Czech Republic
tel.: +420 565 400 300, www.cormen.cz

