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JAK ZAMAWIAĆ
U dystrybutorów handlowych
Najłatwiejszym i najszybszym sposobem zamawiania dla odbiorców
jest zamawianie za pośrednictwem naszych dystrybutorów
handlowych, którym towar dostarczamy regularnie, dzięki czemu
mają na stanie cały asortyment. W każdym regionie Czech i Słowacji
posiadamy wielu partnerów hurtowych.

Twój dystrybutor:

U producenta
Dystrybutorzy i kontrahenci handlowi mogą zamawiać towar
bezpośrednio u producenta. Najbardziej efektywną formą jest
platforma B2B na stronie internetowej: www.cormen.cz, gdzie stale
aktualizujemy stany magazynowe produktów i dokumenty handlowe,
łącznie z historią zamówień. Dalszą opcją jest zamawianie przez pocztę
elektroniczną pod adresem: objednavky@cormen.cz. Jeśli potrzebujesz
pomocy z zamówieniem możesz skontaktować się z naszym Biznes
menedżerem z Polski, pod numerem telefonu: +48 533 110 622.

ZESPÓŁ HANDLOWY
Najlepsze są spotkania osobiste. Jeśli masz jakiekolwiek pytania,
możesz się zwrócić do naszych konsultantów biznesowych
i profesjonalnych doradców, którzy chętnie Ci pomogą.

Biznes menedżer Polska:
+48 533 110 622

+48 533 110 622

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu:
+420 727 924 966
Menager sprzedaży:
+420 777 593 025

www.cormen.cz

ZAWARTOŚĆ
Profesjonalna
pielęgnacja
skóry

Katalog produktów 2021 – 2022

6 Kremy do rąk Isolda i Vakavo

Najlepiej sprzedające się czeskie kremy ochronne do rąk
z dużą zawartością naturalnych olejków.

10 Produkty do mycia rąk Isolda i Vakavo
Pasty, żele i zawiesiny do mycia rąk.

15 Mydła w płynie i szampon Vakavo
Ekonomiczne mydła i szampon.

16 Szampony do włosów i żele do ciała Isolda
Luksusowe produkty kosmetyczne Hair&Body do pielęgnacji ciała.

18 Mydła w płynie Isolda

21 Mydła w kostce

22 Mydła w piance Isolda

Mydła dla obszarów, zakładów ze zwiększonym naciskiem
na higienę.

Dozowniki

24 Dozowniki CN, Click&Go!,
Medispender

Środki
czyszczące

32 Sprzątanie z marką
Krystal i Tongo

Produkty
ekologiczne

44 Przyjazne dla środowiska
środki czyszczące

Profesjonalne
czyszczenie

46 Cleamen

Kompletny system do wysoce wydajnego i efektywnego
czyszczenia we wszystkich obszarach przemysłu i usług.

50 Obszar ogólny

58 Obszar kuchni

64 Obszar sanitarny
68 Obszar łazienek

Technika
nanoszenia

72 Technika nanoszenia

Akcesoria
do sprzątania

78 Akcesoria do sprzątania

Profesjonalne spryskiwacze, rozpylacze, spieniacze i mieszalniki.

Ściereczki, mopy, sitka do pisuarów i inne pomoce niezbędne
do czyszczenia.

OZNACZENIE
Nasze produkty spełniają wszystkie
normy i mogą korzystać
z prestiżowego oznaczenia
Czeski produkt.

O NAS
Spółka Cormen została założona w 1994 roku, firma jest
producentem takich marek jak ISOLDA, ISOFA, KRYSTAL,
CLEAMEN, TONGO oraz VAKAVO.
Dostarczamy je głównie na profesjonalny rynek w całej Europie. Dzięki rzetelnemu
rozwojowi i ciągłemu doskonaleniu usług znajdujemy się w czołówce czeskich firm
produkcyjnych w naszej branży. Spółka Cormen przestrzega zasad dobrej praktyki
produkcyjnej i oszczędnej gospodarki, dlatego wprowadziła systemy ISO 9001 i ISO 14001.

ROZWÓJ WŁASNY
Poprzez ciągłe doskonalenie
i testowanie produktów w Naszym
labolatorium opracowujemy nowe
receptury. Ich wyniki wdrażamy
do procesów produkcyjnych.

NOWOŚCI
Nowością w tym katalogu,
na którą z pewnością trzeba
zwrócić uwagę są produkty
marki Isofa. Nowy design,
kompozycja i połączenie
z różnymi systemami
dawkowania sprawiają,
że produkty te należą do
najlepszych i są liderem
w swojej kategorii.

WWW.ISOFA.CZ
Produkty Isofa miały w tym roku odsłonę
na własnej stronie internetowej.
Na www.isofa.cz znajdziesz wszystkie
produkty, wszystkie sposoby dozowania
a przede wszystkim wirtualny
tachometr, który pomoże w wyborze
odpowiedniej pasty do mycia rąk.

WSPARCIE SPRZEDAŻY
DNI SPRZEDAŻY

VIDEO CORMEN

Wspieramy wszystkie działania sprzedażowe i marketingowe
naszych partnerów dystrybucyjnych. Zapewniamy szeroką gamę
sprzętu reklamowego, a także zapewniamy wsparcie naszych
menedżerów, oraz pomoc w doborze odpowiednich produktów.

Tutaj znajdziesz porady ekspertów i procedury robocze w postaci
zrozumiałych poradników video.

Plakaty reklamowe i tablice

https://www.youtube.com/channel/UC66cLHd-drcgV7WkV5F1CPQ

Regały sprzedażowe, witryny, stojaki, przedmioty
reklamowe, wyposażenie sklepów

WYNAJEM

sprzętu technologicznego
dozowniki i podajniki higieniczne
zbiorniki do napełniania

Próbki produktów

Oferujemy pełną gamę naszych
produktów do testowania
w optymalnych ilościach.

KARTY CHARAKTERYSTYKI
I CERTYFIKATY
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawowymi i wykonawczymi, producenci
są zobowiązani do wystawiania swoim
produktom dokumentacji. Nasza firma
publikuje karty charakterystyki, karty techniczne oraz
certyfikaty, dla poszczególnych produktów i rejestruje
je w międzynarodowych rejestratorach CPNP, CHLAP, PCN.
Wszystkie dokumenty, które są przewidziane przez obowiązujące
prawo, można znaleźć na naszej stronie internetowej, zawsze
dla konkretnego produktu. Dokumenty te, są regularnie
aktualizowane i dostępne dla klientów, zgodnie z wymogami prawa
Unii Europejskiej, Ministerstwa zdrowia, Ministerstwa środowiska
i wszystkich Instytucji regulujących to prawo.

SPECJALNE SZKOLENIE
FIRMY CORMEN
Oferujemy wszystkie niezbędne szkolenia dla naszej profesjonalnej linii produktów Cleamen doradztwo i obsługa
na wysokim poziomie. W ten sposób pomagamy naszym
klientom nie tylko sprawnie i efektownie wykorzystywać
nasze produkty, ale i ułatwimy pracę podczas czyszczenia.
Zapewniamy bezpieczeństwo pracy i zgodność ze wszystkimi normami i przepisami. Klient może dzięki temu lepiej
skoncentrować się na swoim własnym wyborze
i pozostawić nam właściwe ustawienie czyszczenia.

PROFESJONALNE WSPARCIE
SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO
W ZAKŁADACH PRACY LUB U KLIENTA
TWORZENIE PLANÓW HIGIENICZNYCH
I SANITARNYCH
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMATYCZNEGO
CZYSZCZENIA NA MIEJSCU
PRZYGOTOWYWANIE PRZETARGÓW
DORADZTWO

PROFESJONALNA
PIELĘGNACJA SKÓRY
Praca jest integralną częścią naszego życia. Przestrzeganie higieny często w bardzo trudnych
warunkach jest niezmiernie skomplikowane, ale niezbędne. Po pracy trzeba nie tylko umyć ręce,
ale również odpowiednio je zregenerować. Kosmetyki w postaci mydeł, past do mycia, żelów,
kremów ochronnych i regeneracyjnych to standard w każdej firmie produkcyjnej, w której dba
się o zdrowie swoich pracowników.

Kremy do rąk........................................ 8
Pasty myjące, mydła warsztatowe.......10
Ekonomiczne pasty myjące..................14
Ekonomiczne mydła w płynie i szampon... 15
Luksusowe mydła i szampony.............16
Mydła w płynie....................................18
Mydła w kostce...................................21
Mydła w piance...................................22
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KOMPLETNY PROGRAM
1

W naszym asortymencie skupiliśmy się na ochronie skóry podczas
pracy. Odpowiedni dobór wszystkich rodzajów produktów, może
być zapewniony przez wysoki poziom higieny i pielęgnacji dłoni.
Narzędzia i dozowniki do aplikacji uzupełniają kompletną ofertę.

Ochrona przed rozpoczęciem pracy
Przed rozpoczęciem pracy zaleca się użycie kremu Isolda
Guard w celu zabezpieczenia dłoni przed produktami
z olejów, smarów, rozpuszczalników itp. Zabezpieczone
dłonie skutkują łatwiejszym pozbyciem się brudu po pracy.

4

Mycie silnych zabrudzeń
Dla silnie zabrudzonej skóry, zalecamy skorzystanie z marki
Isofa, jest on Naszym wojownikiem w walce z brudem, takim
jak oleje, smary, asfalt, akryle, itp. Efekty są klasyfikowane
w poszczególnych produktach, począwszy od średnich
zanieczyszczeń do bardzo silnych.

Mycie i pielęgnacja
Do codziennego mycia i pielęgnacji oferujemy szeroką gamę
mydeł, żeli i szamponów Isolda. Rodzaje mydeł są dobierane
indywidualnie, w zależności od potrzeb, m.in., w płynie oraz
w pianie.

2
3

Regeneracja skóry po pracy
Niezbędna w pielęgnacji skóry jest jej regeneracja. Jesteśmy
największym ,czeskim producentem kremów ochronnych.
W skład naszych kremów, zaliczamy najnowocześniejsze
i najbardziej delikatne substancje aktywne oraz olejki. Oferujemy
dwa tłuste i siedem szybko wchłaniających się kremów.

POMOC W APLIKOWANIU
Łazienki i toalety

Przemysł

Dostosowaliśmy dozowniki na mydła
w płynie i pianie w dwóch rozmiarach
i w trzech wersjach kolorystycznych.
Dozowniki na papierowy ręcznik i papier
toaletowy, są w czterech kolorach.

Zapewniamy rozwiązania na pasty i mydła
warsztatowe w dużych pojemnościach,
które są łatwe w obsłudze, a jednocześnie
wytrzymałe.

Proponujemy mydła w płynie, w pianie
oraz dozowniki na papier w wersji ze stali
nierdzewnej, matowej i błyszczącej. Możesz
znaleźć wszystko w naszym asortymencie.

„

Rozwiązania hotelowe
Wyjątkowe rozwiązanie dozowania za pomocą
systemu Click&Go!. Jest to rozwiązanie
o najwyższym standardzie higienicznym.

Zespół naszych doradców może
zaproponować możliwości rozwiązania,
zgodnie z wymaganiami klienta, zawsze
w odniesieniu do przestrzeni, liczby
użytkowników, zanieczyszczeń, które
występują oraz sposobu użytkowania.

„

Miejsca użytku publicznego

5

ISOLDA SZAŁWIA
Delikatny krem o bardzo dobrych właściwościach nawilżających, zawiera
ekstrakt z szałwii. Jest łatwo wchłaniany i nie pozostawia uczucia
tłustej skóry. W warunkach częstszego wykorzystania, takich jak salony
piękności, sklepy spożywcze i inne obszary, konieczne jest działanie
antybakteryjne. Unikalne połączenie delikatnej kremowej bazy
ze składnikiem antybakteryjnym jest odpowiednim uzupełnieniem
procesów higienicznych.
100 ml

krem ochronny
ze składnikiem
antybakteryjnym
i biotyną

VPKRD001094

Szybko się
wchłania

ISOLDA ALOE VERA
Połączenie dwóch substancji czynnych ekstraktu z aloesu i D-pantenolu umożliwiło
stworzenie zrównoważonego kremu o doskonałych właściwościach. Dzięki 5%
zawartości aloesu, który jest znany ze swojego korzystnego działania i D-pantenolu,
który zmiękcza i łagodzi skórę, krem odznacza się bardzo dobrymi właściwościami
regeneracyjnymi, dobrze się wchłania sprawiając, że skóra staje się delikatna
i elastyczna. Nie pozostawia uczucia tłustych rąk. Wyjątkowe właściwości wszystkich
aktywnych składników sprawiają, że krem cieszy się wielką popularnością.
100 ml

VPKRA001094

500 ml Medispender

VPKRA005099

Szybko się
wchłania

SUGESTIA
krem regenerujący
z pantenolem

Dozowniki dla 5 l. – str. 25
Dozownik z pompką Medispender
dla 500 ml – str. 31

ISOLDA WOSK PSZCZELI
Przebadany klinicznie krem do skutecznego nawilżania skóry,
zawiera wosk pszczeli i wyciąg z macierzanki. W przypadku
regularnego stosowania skóra pozostaje miękka i sprężysta bez
uczucia tłustych rąk. Przyjemne uczucie komfortu związane
z używaniem kremu, wzmacnia delikatny ziołowy aromat.
Ze względu na swoje właściwości, krem ten jest stosowany
w różnych obszarach produkcji i usług, dlatego jest również
dostępny w opakowaniach do dozowników i zasobników.
100 ml

VPKRV001093

500 ml Medispender

VPKRV005097

500 ml CLICK&GO!

VPKRV005098

500 ml X

VPKRV005096

5 l worek

VPKRV050098

Szybko się
wchłania

ATEST

krem nawilżający
z macierzanką
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ISOLDA OLIWKA
Krem, który łączy oliwę z oliwek i oczyszczony olejek eteryczny
z drzewa herbacianego (TTO). Razem zmiękczają i łagodzą
skórę bardzo obciążanych rąk. Krem pomaga w regeneracji
skóry a dzięki szybkiemu wchłanianiu się nie pozostawia
uczucia tłustych rąk.
100 ml

VPKRO001092

krem regenerujący
z olejkiem herbacianym

Szybko się
wchłania

ISOLDA KONOPIE
krem regenerujący
z olejkiem
z wiesiołka

Krem o wysokiej zawartości olejku z konopi i wiesiołka,
który odznacza się dobroczynnym działaniem, przy dłuższym
stosowaniu pomaga zregenerować podrażnioną i przesuszoną
skórę. Krem łatwo się wchłania i nie pozostawia uczucia
przetłuszczonych rąk. Przyjemne uczucie dopełnia delikatny
aromat zielonej herbaty.
100 ml

VPKRC001095

Szybko się
wchłania

SUGESTIA

Pudełko prezentowe Isolda
ze wszystkimi rodzajami kremów
VXBAL000192

krem łagodzący
z olejkiem lnianym

ISOLDA NAGIETEK
Bardzo przyjemny krem, który przy regularnym
stosowaniu łagodzi i zmiękcza skórę dłoni, wpływ
na to, ma olejek lniany oraz ekstrakt z nagietka
lekarskiego. Dzięki tym tradycyjnym substancjom krem
cieszy się dużą popularnością. Nie jest przeznaczony
do nanoszenia na otwarte rany, ale może być
z powodzeniem stosowany na podrażnioną skórę.
Krem szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia
tłustych rąk.
100 ml

VPKRM001092

Szybko się
wchłania

7

ISOLDA RUMIANEK
Krem do rąk z zawartością olejku arganowego i wyciągu z rumianku
pospolitego. Łączy w sobie działanie rumianku z właściwościami
odżywczymi olejku arganowego. Poprzez regularne stosowanie skóra
odzyskuje witalność. Krem łatwo się wchłania i pozostawia przyjemne
uczucie przez cały dzień. Nie jest przeznaczony do stosowania
na otwarte rany, ale jego regularne stosowanie ma właściwości kojące
dla podrażnionej skóry.
100 ml

VPKRH001095

Szybko się
wchłania

ISOLDA KERATYNA
Luksusowy krem odżywczy łączy w sobie bogatą bazę kremową
z wysoką zawartością keratyny oraz olejku migdałowego. Dzięki
swojej bogatej kompozycji składników jest jednym z najlepszych
kremów. Oryginalne połączenie składników pomaga w utrzymaniu
elastyczności, zmiękczaniu i odżywianiu skóry rąk oraz paznokci.
Przy regularnym stosowaniu skóra pozostaje miękka i elastyczna.
Krem można stosować również do okładów regeneracyjnych.
100 ml

krem łagodzący
z olejkiem arganowy

VPKMZ001094

TŁUSTY

ISOLDA LANOLINA
Tłusty krem, który dzięki unikalnemu
połączeniu czystej lanoliny farmaceutycznej,
olejku z rokitnika i soi, posiada bogatą
konsystencję. Pomaga ona w ochronie skóry
przed niekorzystnymi czynnikami środowiska,
zwłaszcza przed wilgocią. Dzięki wysokiej
zawartości olejków i wosków, skóra
po nałożeniu kremu pozostaje przyjemna
w dotyku. Krem jest odpowiedni do skóry
rąk ekstremalnie obciążanej podczas pracy
w środowisku wilgotnym ze środkami
czyszczącymi i rozpuszczalnikami. Krem można
również używać do okładów regenerujących.

krem odżywczy
z olejkiem
migdałowym

100 ml

krem ochronny
z olejem z rokietnika
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TŁUSTY

VPKRL001094

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SKÓRY

VAKAVO MELISA
Krem do rąk o lekkiej konsystencji, dobrze się wchłania i pozostawia skórę
elastyczną. Delikatna baza kremowa z gliceryną i ekstraktem z melisy
łączy sprawdzoną jakość ze składnikami aktywnymi, aby pomóc chronić
i zmiękczać skórę. Nie pozostawia uczucia tłustych rąk. Ze względu
na swoją jakość i cenę, krem jest doskonałym produktem wystawianym
do przetargów.
100 ml

VPKRE001099

krem zabezpieczający
dłonie

VAKAVO GINKGO BILOBA
Krem do rąk o lekkiej konsystencji, dobrze się wchłania i pozostawia
skórę elastyczną. Delikatna baza kremowa z gliceryną i ekstraktem
z miłorzębu, łączy sprawdzoną jakość a składniki aktywne, chronią
i zmiękczają skórę. Nie pozostawia uczucia tłustych rąk. Ze względu
na swoją jakość i cenę, krem jest doskonałym produktem wystawianym
do przetargów.
100 ml

VPKRG001098

krem zabezpieczający
dłonie

ISOLDA GUARD RĘKAWICE W KREMIE
Krem zabezpieczający dłonie. Ochronna, zabezpieczająca emulsja
do rąk zmęczonych i zniszczonych. Aplikować przed rozpoczęciem pracy
i zabrudzeniem rąk. Preparat na bazie silikonowej, chroni skórę przed olejem,
farbami, lakierami, rozpuszczalnikami, wodą, środkami czyszczącymi.
Stosując ten produkt, chronisz dłonie przed przenikaniem nadmiaru brudu,
łatwiej go zmyć a skóra przez cały czas pozostaje zdrowa.
100 ml

VPTRG001098

500 ml

VPTRG005099

ZAWIERA
SILIKON

skuteczna ochrona
przed rozpoczęciem
pracy

ŚĆ
NOWO
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Do silnych
zabrudzeń

Testowany dermatologicznie ,
naturalne substancje ścierne,
nie zawiera barwników i mikroplastiku

Podział past w zależności
od rodzaju zabrudzeń

DO
MYCIA
RĄK

Profesjonalne rozwiązanie dla każdego

10

GEAR

SOLO

Puszka z zakręcaną
pokrywką

Butelka z pompką
500 ml na umywalkę

X

TEAM

GROUP

Butelka z pompką
Elegancki designie
Dozownik o dużej objętości
do mocowania na ścianę dozownika na ścianę 500 ml mocowany na ścianę

COMP

Duża butelka z pomką
i uchwytem na ścianę

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SKÓRY
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Mydło warsztatowe w piance jest najbardziej korzystne dla skóry z linii Isofa.
Nie zawiera substancji ściernych i jest przeznaczony do opornych
zanieczyszczeń, w przypadku których, zawodzą klasyczne mydła kosmetyczne.
FOAM i SOAP mają tą samą zdolność mycia, różnią się jedynie ilością dawek
w każdym opakowaniu. Mydło jest dozowane na dłoń w postaci dużej ilości
pianki myjącej.

PIANA

ISOFA SOAP
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Mydło warsztatowe w płynie jest najbardziej korzystne dla
skóry z linii Isofa. Nie zawiera substancji ściernych i jest
przeznaczony do opornych zanieczyszczeń, w przypadku
których zawodzą klasyczne mydła kosmetyczne. FOAM
i SOAP mają tą samą zdolność mycia, różnią się jedynie
ilością dawek w każdym opakowaniu. MYDŁO wyróżnia się
intensywnym zapachem.

ISOFA PRO
Preparat przeznaczony do usuwania średnio opornych zabrudzeń, głównie
w budownictwie, ale także w innych dziedzinach, takich jak motoryzacja,
naprawy i nie tylko. Zawiera naturalne materiały ścierne. Nie zawiera
barwników.

nie zawiera
barwników

ISOFA HARD

ALNE
ATUR NE
N
A
R
R
E
ZAWI IAŁY ŚCIE
R
E
T
A
M

Profesjonalny żel do mycia i płynna pasta przeznaczone do usuwania wysoce opornych
zanieczyszczeń ze skóry. Doskonale zmywa zabrudzenia powstałe przy pracy w warsztatach
samochodowych, serwisach technicznych czy przemyśle ciężkim. Radzi sobie również
z innymi powstałymi zanieczyszczeniami , a jego działanie myjące przewyższa większość
past dostępnych na rynku.

nie zawiera
barwników

E
RALN
NATU RNE
A
R
E
ZAWI IAŁY ŚCIE
R
MATE

nie zawiera
barwników

ISOFA MAX
Najskuteczniejszy profesjonalny żel do mycia i płynna pasta do rąk, przeznaczone
do stosowania w wymagających warunkach. Działa na wyjątkowo oporne
zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu poligraficznego, lakierni, maszyn ciężkich
itp. Składnik ścierny jest mieszaniną pokruszonych minerałów.

ALNE
ATUR NE
N
A
R
R
E
ZAWI IAŁY ŚCIE
R
MATE

TACHOMETR skuteczność past myjących

Isofa myje ręce, gdzie zwykłe mydła nie wystarczą. Mydła warsztatowe
FOAM i SOAP doskonale sprawdzają się w przypadku opornych zabrudzeń,
skuteczność zmywania stopniowo wzrasta dzięki pastom PRO, poprzez
HARD do najsilniejszego MAX. Dla ułatwienia orientacji, na etykietach
znajduje się obrotomierz, który pokaże siłę efektu. Spróbuj sam, która
linia będzie dla Ciebie najlepsza. Pamiętaj, że im słabsza moc mycia,
tym większa tolerancja skórna.
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ROZWIĄZANIA GEAR
kubek z zamknięciem śrubowym

Tradycyjne opakowanie past w kubki - nawet klasykę można zastąpić nowością.
Wypróbuj zakręcany kubek, nie będziesz chciał wracać do przestarzałej
pokrywy. Wystarczy obrócić gwintowaną pokrywkę o jedną czwartą, a kubek
natychmiast się otworzy. Dodatkowo dzięki szorstkiemu wzorowi nie zsuwa
się z dłoni. Koniec z niewygodnym przechylaniem i żmudnym zamykaniem.
Kompaktowy kubek wygodnie mieści się na każdej umywalce.
450 g PRO

VPPPP004599

500 g HARD

VPPPH005099

450 g MAX

VPPPM004595

5 kg wiadro PRO

VPPPP050099

Wygodne otwieranie

ROZWIĄZANIA X dla mniejszych warsztatów
Do każdej butelki X dołączona jest pompka, dzięki której
dozujesz pastę Isofa w wygodny i higieniczny sposób.
Możesz również zamontować butelkę X na ścianie za pomocą
prostego uchwytu. Można go łatwo zastąpić starszym typem
uchwytu „Click & Go!”.

220 x
1 dawka = 2,7 ml

zestaw X

Zawiera: 1x pasta
do mycia, 1x uchwyt
ścienny, śruby i kołki

prostota
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550 g SOAP

VPPTS005599

zestaw SOAP

VPPTSS05599

550 g PRO

VPPTP005599

zestaw PRO

VPPTPS05599

550 g HARD

VPPTH005599

zestaw HARD

VPPTHS05599

550 g MAX

VPPTM005599

zestaw MAX

VPPTMS05599

ŚĆ
NOWO

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SKÓRY

ROZWIĄZANIA SOLO

akty

gęs

a
wn

•
ta

dla klientów indywidualnych

Kompaktowe, wygodne opakowanie warsztatowego mydła
w pianie, które można zastosować w każdych warunkach. Pomimo
niewielkich rozmiarów butelki, można uzyskać nawet 1000 dawek
bardzo skutecznego środka myjącego. Mydło FOAM nie zawiera
substancji ściernych i dlatego jest bardzo przyjazny i delikatny
dla skóry. Mydło w piance uzupełnia tym samym całą gamę past
myjących, past w płynie oraz mydeł warsztatowych Isofa.

PIANA

500 g FOAM

VPPTF005099

1000 x

pianka warsztatowa
na dłoniach

1 dawka = 0,5 ml

ROZWIĄZANIE COMP dla dużych firm
Jeśli regularnie używasz pasty myjącej lub masz wielu pracowników, butelka COMP
jest dla Ciebie najlepszym wyborem. Duża liczba dawek i ich duże objętości wkrótce
Cię przekonają. Możesz kupić uchwyt pompy, a potem używać wielokrotnie z innymi
butelkami. Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej uchwyt ścienny COMP wygląda
surowo i pasuje do każdego warsztatu. Do wyboru uchwyt bez zamka lub z zamkiem.
Uwaga! Pompa do mydła w pianie FOAM różni się od innych typów.

świetna klasyka

1 dawka = 2 – 8 ml

1 dawka = 0,7 ml

•
ta

gęs

mydła w piance
5000 x

akty
a
wn

płynna pasta
mydła w płynie
do 1750 razy

PIANA

PROMOCJA
Kupując całe opakowanie
Isofa FOAM 3,5 kg otrzymujesz
GRATIS pompkę do piany

3,5 kg FOAM

VPPTF035099

3,5 kg SOAP

VPPTS035099

4,2 kg PRO

VPPTP042098

3,5 kg HARD

VPPTH035099

3,5 kg MAX

VPPTM035098

pompa płynu

VPDPS000199

pompa piany

VPDPP000199

uchwyt z zamkiem

ZPNDD000198

uchwyt bez zamka

ZPNDD000199

ROZWIĄZANIA TEAM I GROUP:

info u profesjonalnego doradcy – tel.: +48533110622
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VAKAVO GREEN
Profesjonalne środki myjące do mocno zabrudzonych rąk.
Jest to pianowa i płynna pasta myjąca zawierająca naturalne
kruszywo wapienne i drobny kosmetyczny środek ścierny.
Usuwają uporczywe zabrudzenia, takie jak rdza, tłuszcz,
sadza, olej i inne. Produkty są przebadane dermatologicznie.
500 g kubek

VPPVG005099

600 g X butelka

VPPTG006099

5 kg wiadro

VPPTG050098

naturalne
materiały
ścierne

płynna pasta
do mycia rąk

pasta myjąca
z kruszonym wapniem

VAKAVO ORANGE
Ważną częścią mieszanki naturalnych środków abrazyjnych zawartych w tym
produkcie jest specjalny rodzaj kruszonego wapnia, który znakomicie pomaga
w usuwaniu nawet największych zabrudzeń skóry. Pasta jest idealna dla
pracowników w branży budowlanej, rolnej lub majsterkowiczów. Składnikiem
korzystnym dermatologicznie jest lanolina.
500 g

VPPVO005099

naturalne
materiały
ścierne

VAKAVO BLUE MYE
Profesjonalna płynna pasta myjąca do mocno zabrudzonych rąk,
zawierająca naturalne kruszywo wapienne. Zaletą tej pasty jest
zastosowanie naturalnego składnika ściernego. Usuwa uporczywe
zabrudzenia, takie jak rdza, tłuszcz, sadza, olej i inne. Produkt jest
przebadany dermatologicznie.
600 g
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VPPVM006099

naturalne
materiały
ścierne

Płynna pasta myjąca
z naturalnym
kruszywem wapiennym

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SKÓRY

szampon
do włosów

VAKAVO BRZOZA I POKRZYWA
Szampon do włosów z wyciągiem z pokrzywy i brzozy. To dokładnie myjący
koncentrat o dużym stopniu stężenia. Aktywnie pielęgnuje włosy i ułatwia
ich rozczesywanie. Dzięki kombinacji poszczególnych składników wytwarza
bogatą piankę, która dokładnie usuwa nieczystości z włosów. Wyciąg
z pokrzywy i brzozy dodaje włosom aksamitnego blasku.
500 ml

VKISB005097

ŚĆ
NOWO

VAKAVO HERBAL, INTENSIVE, OCEAN
Mydła w płynie o tradycyjnych zapachach
do codziennego użytku. Produkty mają
korzystny wpływ dla skóry i od dawna
cieszą się popularnością ze względu na
swoją jakość i przystępną cenę. Duże
opakowania nadają się szczególnie do
napełniania dozowników mydła w płynie.

HERBAL - zapach kwiatów

SUGESTIA

INTENSIVE
- zapach czereśni

Dozowniki mydła
w płynie – str. 25

OCEAN
- zapach
orzeźwiający
Herbal 5 l

VKVMH050098

Intensive 5 l

VKVMI050098

Ocean 5 l

VKVMO050097

Ocean 5 l worek

VKVMO050098

Ocean 10 l

VKVMO100099
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ISOLDA GOLD LINE
hair&body shampoo

Luksusowy szampon do ciała i włosów z odżywką. Zapewnia
miękkość skórze i włosom. Wysokiej jakości kremowy
szampon o zrównoważonej recepturze i doskonałej tolerancji
dla wymagających użytkowników. Jest praktyczny do użytku
w ośrodkach wellnes, basenach, hotelach itp. Dzięki swojej
kompozycji i przyjemnym perfumom nadaje się zarówno dla
mężczyzn jak i dla kobiet. Stonowana grafika na etykietach
nie koliduje z zamysłem projektanta i znakomicie pasuje
do złotego Click & Go! i innych akcesoriów łazienkowych.
500 ml Click&Go!

VKIGS005097

najbardziej luksusowe
szampony do ciała
i włosów

ISOLDA SILVER LINE
hair&body shampoo

Kolejny luksusowy szampon do ciała i włosów z odżywką. Zapewnia miękkość
skórze i włosom. Wysokiej jakości kremowy szampon o zrównoważonej recepturze
i znakomitym właściwościom, dla najbardziej wymagających użytkowników. Jest
praktyczny do użytku w ośrodkach wellness, basenach, hotelach itp. Ze względu
na swój skład przyjemny zapach jest odpowiedni zarówno dla mężczyzn, jak i dla
kobiet. Stonowana grafika etykiet nie koliduje z zamysłem projektanta i idealnie
komponuje się ze srebrem Click&Go! i innymi akcesoriami łazienkowymi.
500 ml Click&Go!

VKISS005097

5l

VKISS050098

SUGESTIA
VIDEO

Dozownik mydeł
w płynie – str. 25

Mocowanie uchwytu

ISOLDA BRONZE LINE cream soap
Luksusowe, kremowe mydło do codziennego użytku z wysoką
zawartością delikatnych substancji czynnych, które przyczyniają się
do zmiękczenia skóry. Ze względu na swój skład i przyjemny zapach jest
odpowiedni zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Nowoczesna formuła
i kremowa konsystencja mydła długotrwale nawilża skórę i nadaje jej
naturalną elastyczność.
500 ml Click&Go!
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VKIBS005099

kremowe mydło

ŚĆ
NOWO

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SKÓRY

LUKSUSOWE
SZAMPONY I MYDŁA

szampony
pod prysznic i mydła

o

nowoczesnej
recepturze

GOLD

SILVER

BRONZE
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ISOLDA BLACK CHERRY
Kremowe mydło pod prysznic przeznaczone do mycia całego
ciała. Wyróżnia się dużą pienistością i kremową konsystencją,
która myje i pielęgnuje skórę. Długotrwały zapach czarnej
czereśni daje przyjemne uczucie czystości. Produkt jest
przyjazny dermatologicznie i łatwo ulega bio degradacji.
500 ml Click&Go!

VKIGB005099

1l

VKIGB010099

5l

VKIGB050099

10 l

VKIGB100099

kremowe mydło pod prysznic
o zapachu czarnej czereśni

SUGESTIA

Uchwyt do ściany CLICK&GO!
Do dozowania z 500 ml
butelki – str. 30

ISOLDA ENERGY
Orzeźwiający żel pod prysznic, przeznaczony do codziennej pielęgnacji
skóry. Orzeźwiająca, sportowa nuta, daje uczucie świeżości, witalności
oraz energii. Witamina E jest znana z właściwości przeciwutleniających.

żel pod prysznic
o sportowym zapachu
dla mężczyzn
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500 ml Click&Go!

VKIEE005099

5l

VKIEE050099

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SKÓRY

ISOLDA MANDARINE
Dermatologicznie testowane kremowe mydło w płynie z dodatkiem
mleka sojowego o zapachu świeżych perfum i mandarynki, jest
delikatne dla wszystkich rodzajów skóry. Produkt przeznaczony
do codziennej pielęgnacji. Posiada znakomite właściwości odżywcze
oraz pielęgnacyjne.
500 ml Click&Go!

VKIMG005099

1l

VKIMG010099

5l

VKIMG050099

5 l worek

VKIMG050098

Kremowe mydło
o zapachu mandarynki

ISOLDA GREEN APPLE
Dermatologicznie testowane kremowe mydło w płynie
z dodatkiem mleka z awokado o zapachu zielonego jabłka, jest
delikatne dla wszystkich rodzajów skóry. Produkt przeznaczony
do codziennej pielęgnacji. Posiada znakomite właściwości
pielęgnacyjne.
500 ml Medispender

VKIMJ005098

500 ml Click&Go!

VKIMJ005099

1l

VKIMJ010099

5l

VKIMJ050099

kremowe mydło
o zapachu zielonego jabłka

Kremowe mydło
o zapachu granatu

ISOLDA POMEGRANATE
Dermatologicznie testowane kremowe mydło w płynie
z dodatkiem mleka kokosowego o zapachu świeżych
perfum i granatu, jest delikatne dla wszystkich rodzajów
skóry. Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji.
Posiada znakomite właściwości regenerujące
i pielęgnacyjne.
500 ml Click&Go!

VKIMK005099

1l

VKIMK010099

5l

VKIMK050099
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ISOLDA MYDŁO W PŁYNIE
Z DODATKIEM
ANTYBAKTERYJNYM
Mydło w płynie z dodatkiem antybakteryjnym
do profilaktycznej higieny rąk. Zrównoważona receptura
z ekstraktem z szałwii i glukonianem chlorheksydyny
ma doskonałą tolerancję i brak substancji szkodliwych.
Mydło jest delikatnie perfumowane.
500 ml Medispender

VPDRM005097

5l

VPDRM050098

świeży aromat szałwii

SUGESTIA

Pompka do butelki Medispender – str. 31, Dozownik z pompką
Medispender – str. 31

ARTYKUŁ
www.cormen.cz

Wprowadzenie linii
produktów Medispender

ISOLDA NEUTRAL
Mydło w płynie zawierające mleko sojowe, nie zawiera barwników i perfum.
Jest przeznaczone dla zakładów, w których te składniki są niepożądane.
Chodzi w szczególności o przemysł spożywczy. Mydło jest przeznaczone
do codziennej pielęgnacji skóry, produkt zachowuje swoje właściwości
dermatologiczne i może być bezpiecznie używany.
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500 ml Medispender

VKIMN005099

5l

VKIMN050099

bez perfum

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SKÓRY

ISOLDA MYDŁO
W KOSTCE GREEN TEA
Delikatne mydło toaletowe przeznaczone do codziennego
użytku. Świeży zapach zielonej herbaty klasyfikuje
je w kategorii luksusowych mydeł. Delikatna konsystencja
pozostawia na skórze przyjemne uczucie świeżości.
Mydło przyjazne dla skóry.
100 g

VKIPG000199

aromat zielonej herbaty

ISOLDA
MYDŁO W KOSTCE ALOE VERA
Delikatne mydło toaletowe przeznaczone do codziennego
użytku. Świeży zapach aloesu klasyfikuje je w kategorii
luksusowych mydeł. Delikatna konsystencja pozostawia
przyjemne uczucie świeżości. Mydło przyjazne dla skóry.
100 g

VKIPA000197

aromat aloesu

nowy przyjemny
zapach

MYDŁO HOTELOWE
Małe, praktyczne mydełko toaletowe
przeznaczone do codziennego użycia. Dzięki
swym rozmiarom i neutralnym perfumom jest
idealne do stosowania w hotelach, pensjonatach,
kurortach i innych obiektach hotelowych.
15 g

VKIPH000199
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ISOLDA MYDŁO
W PIANCE BIAŁE luxury
Luksusowe, białe mydło w piance ze specjalnie dobranymi
perfumami gwarantuje ekskluzywne uczucie świeżości, dzięki
lekkiemu, delikatnemu aromatowi kwiatów i gęstej białej piance.
Mydło jest przeznaczone do stosowania w dozownikach piany.
Po naniesieniu z dozownika ma postać puszystej pianki. Niezawodnie
spełnia wymagania codziennej, normalnej higieny rąk i ciała. Produkt
zawiera wysoce skuteczny składnik dermatologiczny, który
po umyciu pozostawia skórę miękką i elastyczną. Mydło w piance
jest przyjazne dermatologicznie i łatwo ulega rozkładowi. Z jednego
kanistra można uzyskać w dozownikach piany około 10 000 dawek.
Duże opakowania w niskiej cenie, docenią szczególnie obiekty
o dużym nasileniu ruchu.
5l

VKIPB050099

Luksusowe perfumy
o zapachu kwiatów

ISOLDA MYDŁO W PIANCE VIOLET
Z butelki 500 ml można uzyskać 1000 dawek do mycia rąk. Kanister 5 litrowy
jest idealny dla obiektów o dużym nasileniu ruchu. Z kanistra można uzyskać
w dozownikach piany nawet 10000 dawek. Nowoczesne mydło przeznaczone
do stosowania w dozownikach piany. Podczas aplikacji ma postać puszystej
pianki. Delikatnie i doskonale zmyje zabrudzenia. Jego zaletą jest delikatny,
przyjemny zapach. Z punktu widzenia dermatologicznego neutralne dla skóry.

delikatny
zapach
fioletowych
kwiatów

500 ml

VKIMZ005099

5l

VKIMZ050099

ISOLDA MYDŁO W PIANCE
RÓŻOWE, NIEBIESKIE

niebieska pianka
o orzeźwiającym
aromacie

Mydło w piance tonowane kolorystycznie. Różowe o przyjemnym słodkim
zapachu waty cukrowej, niebieskie o delikatnym, orzeźwiającym aromacie.
Są przeznaczone do stosowania w dozownikach piany. Po naniesieniu
z dozownika ma postać puszystej pianki. Znakomicie spełnia wymagania
codziennej normalnej higieny rąk i ciała. Produkt zawiera wysoce skuteczny
składnik dermatologiczny, który po umyciu pozostawia skórę miękką
i elastyczną. Mydło w piance jest przyjazne dermatologicznie i łatwo ulega
rozkładowi. Z jednego pojemnika można uzyskać w dozowniku piany około
10 000 dawek. Duże opakowania w niskich kosztach docenią szczególnie
obiekty o dużym nasileniu ruchu.
różowe 5 l

VKIPR050099

niebieskie 5 l

VKIPM050099

różowe

22

niebieskie

różowa pianka
o słodkim aromacie

PROFESJONALNA PIELĘGNACJA SKÓRY

ISOLDA MYDŁO W PIANCE
Z DODATKIEM
ANTYBAKTERYJNYM
Mydło w pianie z dodatkiem antybakteryjnym do profilaktycznej
higieny rąk. Zrównoważona receptura z ekstraktem
z szałwii i glukonianem chlorheksydyny ma doskonałe
właściwości odżywcze i brak substancji szkodliwych. Mydło
występuje w dwóch wariantach, delikatnie perfumowane lub
nieperfumowane przeznaczone do celów gastronomicznych.
500 ml perfumowane

VPDFM005099

5 l perfumowane

VPDFM050098

5 l nieperfumowane

VPDFM050097

wersja
nieperfumowana

świeży zapach szałwii

SUGESTIA

VIDEO

Dozowniki mydeł
w piance – str. 26

Mydła w piance

ISOLDA ŻEL HIGIENICZNY
Z DODATKIEM DEZYNFEKUJĄCYM
Żel higieniczny ISOLDA z dodatkiem środków
przeciwdrobnoustrojowych działa skutecznie tam, gdzie nie ma
możliwości użycia podstawowych środków higienicznych
do oczyszczania skóry (podczas podróży, zakupów,
w komunikacji miejskiej).
500 ml

VKHGR005099
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DOZOWNIKI
Nieodłączną częścią wyposażenia wszystkich obiektów sanitarnych, kuchni, biur i przestrzeni
technicznych (przemysłowych) są dozowniki. Można wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj
dozownika do mydła w piance, w płynie lub do detergentów ściernych. Znajdą tu Państwo również
dozowniki dla różnych rodzajów papieru toaletowego i ręczników.

Dozowniki mydeł w płynie................... 25
Dozowniki mydeł w piance................. 26
Dozowniki na ręczniki......................... 27
Dozowniki na papier toaletowy........... 29
System Click&Go!............................... 30
System Medispender.......................... 31
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DOZOWNIKI

CN DOZOWNIK MYDŁA
W PŁYNIE 500 ML
Dozownik mydła w płynie na ścianę ze zbiorniczkiem do uzupełniania
o pojeności 500 ml. Jedna dawka zawiera ok. 1 ml, dozownik na 500 dawek
mydła. Jest wyprodukowany z tworzywa sztucznego ABS. Wszystkie
dozowniki można montować na wkrętach i paskach samoprzylepnych.
ZKMDV005099
ZKMDV005098

500 ml czarny

ZKMDV005096

500 x
1 dawka = 1 ml

170 mm

500 ml biały
500 ml z metalizą

SUGESTIA

125

Mydła w płynie
do dozowników – str. 18

mm

105 mm

niezawodne
i proste

CN DOZOWNIK MYDŁA
W PŁYNIE 1000 ML
Dozownik mydła w płynie na ścianę ze zbiorniczkiem do uzupełniania
o pojeności 1000 ml. Jedna dawka zawiera ok. 1 ml, dozownik na 1000
dawek mydła. Jest wyprodukowany z tworzywa sztucznego ABS. Można
go zamontować na wkrętach i paskach samoprzylepnych.
ZKMDV010099
ZKMDV010095

1000 x
1 dawka = 1 ml

220 mm

1 l biały
1 l czarny

125

duża pojemność
mm

155 mm
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CN DOZOWNIK MYDŁA
W PIANCE 500 ML
Dozownik naścienny do mydła w piance, zawartość zbiornika
do uzupełniania wynosi 500 ml. Jedna dawka to około
0,5 ml mydła, dozownik zawiera około 1000 dawek mydła.
Wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS. Wszystkie
dozowniki można montować na wkrętach i paskach
samoprzylepnych. Wersja z wydłużonym przyciskiem jest
odpowiednia do obsługi łokciem w służbie zdrowia.
500 ml biały F5

ZKZDV005099

500 ml z metalizą

ZKZDV000197

500 ml czarny

ZKZDV005095

500 ml na łokieć

ZKZDV000198

1000 x
1 dawka = 0,5 ml

mm

170 mm

170 mm

135

170

mm

105 mm

dla obszarów
higienicznych

105 mm

niezawodne
i proste

SUGESTIA

Mydła w piance
do dozowników – str. 22

220 mm

CN DOZOWNIK DO MYDŁA
W PIANCE 1000 ML
Dozownik naścienny mydła w piance, zawartość zbiornika do uzupełniania
wynosi 1000 ml. Jedna dawka to około 0,5 ml mydła, dozownik zawiera około
2000 dawek mydła. Wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS. Nadaje się
do montażu na wkrętach i paskach samoprzylepnych.
135
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mm

155 mm

bez częstego
dolewania

1 l biały

ZKZDV010098

1 l czarny

ZKZDV010096

2000 x
1 dawka = 0,5 ml

DOZOWNIKI

CN DOZOWNIK NA RĘCZNIKI Z200
Dozownik naścienny na ręczniki papierowe wąskie Z - szerokość
9 cm lub interfold. Szerokość ręczników może wynosić do 24 cm.
Wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Oszczędza miejsce, jeden
z najmniejszych standardowych zasobników do ręczników.
Nadaje się do montażu na wkrętach i paskach samoprzylepnych.

przezroczysty

biały

ZKZHP000199

niebieski

ZKZHP000198

z metalizą

ZKZHP000191

czarny

ZKZHP000171

Zalecany papier z celulozy wysokiej jakości:
Ręcznik papierowy składany Interfold przeznaczony do
dozownika Z200, 2 warst., 4000 szt.

225 mm

ZSI03004099

95

mm

275 mm

CN DOZOWNIK NA RĘCZNIKI ZZ
Dozownik naścienny na ręczniki papierowe„ZZ“ w rozmiarze
23 x 25 cm, lub uniwersalnym dla innych rozmiarów i złożeń.
Wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Ma elegancki wygląd
i w małych rozmiarach może pomieścić do 400 ręczników. Nadaje
się do montażu na wkrętach i paskach samoprzylepnych.
biały

ZKZHP000197

przezroczysty niebieski

ZKZHP000196

z metalizą

ZKZHP000190

czarny

ZKZHP000170

Zalecany papier z celulozy wysokiej jakości:

280 mm

Ręcznik papierowy składany ZZ,
ZSI03003099
2 warst., 3000 szt.

13

0m

m

270 mm
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CN DOZOWNIK NA RĘCZNIKI
W ROLCE
Naścienny dozownik na ręczniki papierowe w rolce o rozmiarze:
pr. 20x20 cm rozwijane centralnie. Jest odpowiedni do miejsc
o większym zużyciu ręczników papierowych, takich jak kuchnie
i warsztaty. Wyprodukowany z ABS tworzywa sztucznego. Nadaje
się do montażu jedynie na wkrętach.
biały

ZKZHP000194

przezroczysty niebieski
czarny

ZKZHP000195
ZKZHP000169

Zalecany papier z celulozy wysokiej jakości:
ZSI02000698

Ręcznik papierowy w rolkach z perforacją, 2 warst, 160 m, 6 rolek

ZSI02000699

310 mm

Ręcznik papierowy w rolkach z perforacją, 2 warst, 110 m, 6 rolek

21

0m

m

220 mm

Naścienny dozownik na ręczniki papierowe w rolce
o rozmiarze: pr. 20x20 cm rozwijane centralnie przez tuleję,
która zapewnia dzielenie ręczników na poszczególne listki,
do prawidłowego działania, rolka musi mieć odpowiednią
wagę i perforację. Jest odpowiedni do miejsc o większym
zużyciu ręczników papierowych, gdzie w celu obniżenia
zużycia niezbędne jest dzielenie na poszczególne listki.
Wyprodukowany z ABS tworzywa sztucznego. Nadaje się
do montażu jedynie na wkrętach.
biały
przezroczysty niebieski
czarny

310 mm

CN DOZOWNIK NA RĘCZNIKI
W ROLCE Z PERFORACJĄ

ZKZHP000179
21

0m

ZAG01M00099
ZKZHP000168

Zalecany papier z celulozy wysokiej jakości:
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Ręcznik papierowy w rolkach z perforacją, 2 warst, 110 m, 6 rolek

ZSI02000698

Ręcznik papierowy w rolkach z perforacją, 2 warst, 160 m, 6 rolek

ZSI02000699

m

220 mm

DOZOWNIKI

CN DOZOWNIK NA PAPIER
TOALETOWY JUMBO 19
Naścienny dozownik na ręczniki papierowe w rolce, o średnicy maks.
20 cm i szerokości 10 cm. Wyprodukowany z ABS tworzywa sztucznego.
Nadaje się do montażu na wkrętach i paskach samoprzylepnych.
przezroczysty

Jumbo 19 biały

ZKZHP000192

Jumbo 19 niebieski

ZKZHP000193

Jumbo 19 z metalizą

ZKZHP000188

Jumbo 19 czarny

ZKZHP000166

Zalecany papier z celulozy wysokiej jakości:
ZSK05001298

260 mm

CN Papier toaletowy Jumbo 19 celuloza 2 warst. 12 szt. w opak.

13

0m

m

240 mm

JUMBO 19

Naścienny dozownik na ręczniki papierowe w rolce, o średnicy
maks. 28 cm i szerokości 10 cm. Wyprodukowany z ABS
tworzywa sztucznego. Nadaje się do montażu na wkrętach
i paskach samoprzylepnych.
Jumbo 28 biały
przezroczysty Jumbo 28 niebieski

330 mm

CN DOZOWNIK
NA PAPIER TOALETOWY
JUMBO 28

ZKZHP000187
ZKZHP000186

Jumbo 28 z metalizą

ZKZHP000185

Jumbo 28 czarny

ZKZHP000165

13

0m

m

JUMBO 28
310 mm

Zalecany papier z celulozy wysokiej jakości:
CN Papier toaletowy Jumbo 28 celuloza 2 warst.6 szt. w opak.

ZSK04000699
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SYSTEM CLICK&GO!
Prosty system wymiany CLICK&GO! Gwarantuje najwyższy standard
w zakresie higieny i bezpieczeństwa produktów. Wszystkie mydła,
żele i kremy są pakowane w specjalne opakowania, które są szczelnie
zabezpieczane przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Gwarantuje
to, że użytkownik sam, decyduje o dozowaniu produktu. Uchwyt
umożliwia przymocowanie butelki do produktów Isolda i Isofa na
ścianę. Jest praktycznym uzupełnieniem każdej łazienki, dodatkowo
można wybierać spośród różnych wariantów kolorystycznych.

CLICK&GO! UCHWYT
Proste i neutralne pod względem designu
akcesoria do łazienek, umywalek i kabin
prysznicowych.
basic

ZDDBA002099

srebrny połysk

ZDDSL002099

złoty matowy

VDDMZ000199

złoty połysk

VDDLZ000199
wysokość:
szerokość:
głębokość:

VIDEO
przeznaczony do 500 ml
butelek oznaczonych
Click&Go!

Montaż uchwytu

SUGESTIA

Mydła – str. 16–19
Krem – str. 6

CLICK&GO!
DOZOWNIK DO BUTELEK, ŁOKCIOWY

Praktyczny dodatek do systemu CLICK & GO! Obsługa łokciem zwiększa standard
w dziedzinie higieny i bezpieczeństwa dozowanych środków. Łatwy montaż i korzystna
cena zwielokrotniają zalety tego dozownika. Wielkość poszczególnych dawek zależy
od siły nacisku. Nadaje się do dozowania mydła, kremów i zawiesin myjących.
VDLDR000199
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240 mm
80 mm
90 mm

DOZOWNIKI

SYSTEM MEDISPENDER
System Medispender jest przede wszystkim przeznaczony do higienicznego, profesjonalnego stosowania
w gastronomii, opiece zdrowotnej lub usługach publicznych. To opakowanie wybranych produktów o pojemności
500 ml, które są umieszczone w specjalnym dozowniku z pompką. Produkty serii Medispender można zamawiać
oddzielnie, ponieważ są one kompatybilne z powszechnie dostępnymi dozownikami z pompką na rynku. Etykiety
na tych produktach zawierają sprytne rozwiązanie. Obracając butelkę z łatwością można rozpoznać produkt
umieszczony w dozowniku. Każde opakowanie w kartonie zawiera również pompkę dozującą gratis, do użycia
bez dozownika. Produkty systemu Medispender obejmują mydła w płynie, kremy do rąk.

CN DOZOWNIK Z POMPKĄ
MEDISPENDER 500 ML
Już trzecia generacja wielofunkcyjnych dozowników z solidną pompką. Nadaje się do
dozowania mydeł, kremów do rąk. Dawka może być regulowana od 0,5 ml do 1,8 ml.
Przezroczyste okienko z przodu dozownika pozwala na bardzo łatwą orientację
w preparatach umieszczonych w dozowniku. Dozownik można zablokować za pomocą
specjalnego klucza z tworzywa sztucznego, wyposażony jest w wyjmowaną tackę
ociekową. Dozownik otwiera się po naciśnięciu blokady u góry. Do dozownika można
dokupić zamienną pompkę dozującą.
dozownik

ZAE02005097

zapasowa pompa

ZAO05000098

Wysokość: 315 mm
Szerokość: 95 mm
Głębokość: 190 mm

POMPKA DO BUTELKI
MEDISPENDER 500 ML

z tacką: 125 mm
z tacką: 210 mm

ARTYKUŁ
www.cormen.cz

Wprowadzenie linii
produktów Medispender

Pompka dozująca przeznaczona do dozowania mydeł
w płynie, kremów.
15 szt.

VAC09001599

SUGESTIA
Produkty Medispender
– str. 6, 19 – 23

kompatybilne z powszechnie dostępnymi
dozownikami łokciowymi na rynku
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ŚRODKI
CZYSZCZĄCE
KRYSTAL
Środki czyszczące i detergenty do codziennego sprzątania, marki KRYSTAL i TONGO, zostały
opracowane specjalnie w celu utrzymania czystości wszystkich obszarów, które nas otaczają.
Do opracowania tych produktów wykorzystano nowoczesne składniki, a ich właściwości
biorą przykład z nowych trendów w czyszczeniu. Nowość to tańsze przyjazne dla środowiska
opakowania. Worki, które nadają się do recyklingu.

Mycie podłóg...................................... 33
Zmywanie naczyń............................... 34
Sprzątanie kuchni............................... 35
Mleczko i krem czyszczący................. 36
Okna i łazienki.................................... 37
Środki do czyszczenia WC i żele.......... 38
Odświeżacze na bazie olejków............ 40
Pielęgnacja mebli............................... 40
Środki czyszczące i wybielacze........... 41
Pranie................................................. 42
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE

KRYSTAL DO PODŁÓG ALFA ALKOHOL
Doskonały środek czyszczący do mycia i ochrony wszystkich
wodoodpornych powierzchni (kostka, terakota, winyl, linoleum, marmoleum,
lakierowane drewno itp.). Umożliwia bezproblemowe czyszczenie podłóg
bez smug - efekt błyszczących powierzchni o zwiększonej sile mycia
i przyjemnym aromacie pomarańczy. Panele podłogowe i drewno
woskowane należy pielęgnować tylko wilgotnymi (nie mokrymi) mopami, aby
zapobiec wsiąkaniu wilgoci. Do wiadra odmierzać 15 – 30 ml / 10 l. pH 8
750 ml

VBPAA007599

5 l mixBAG

QBPAA050098

5 l worek

VBPAA050098

5l

VBPAA050099

20 l

VBPAA200099

SUGESTIA

czyści bez smug

Mopy – str. 81,
Wózki do sprzątania – str. 82

KRYSTAL MYDLANY
ŚRODEK CZYSZCZĄCY
Środek czyszczący z mydłem do mycia podłóg z zawartością wosku pszczelego
do czyszczenia i ochrony powierzchni lakierowanych podłóg drewnianych
i panelowych, winylu oraz linoleum. Nadaje się również do wilgotnego
czyszczenia (nie mokrego) powierzchni lakierowanych i drewnianych. Zapewnia
naturalną ochronę powierzchni, do stosowania na wszelkiego rodzaju niechłonne
materiały i meble, na których pozostawia jedwabiście błyszczącą i przyjemnie
perfumowaną warstwę. Do wiadra odmierzać 20 – 60 ml / 10 l. pH 7,5

z woskiem pszczelim

750 ml

VBPMV007599

5l

VBPMV050099

KRYSTAL UNIWERSALNY
Uniwersalny środek o szerokim spektrum zastosowania w czyszczeniu.
Może być stosowany do mycia wszystkich wodoodpornych powierzchni,
a także do czyszczenia mocno zabrudzonych miejsc, jak również usuwania
tłuszczu . Nie zalecamy go do użycia na: delikatnych powierzchniach,
niezabezpieczonym drewnie i naturalnej ceramiki. O zapachu owocowym.
Środek zapewnia wysoki efekt czyszczenia przy minimalnych kosztach.
W zależności od zanieczyszczenia należy wybrać odpowiednie stężenie.
Do wiadra odmierzać 30 – 80 ml / 10 l. pH 7,5
750 ml

VBUAN007599

5 l worek

VBUAN050097

5l

VBUAN050096

10 l

VBUAN100099

20 l

VBUAN200099

znakomity stosunek ceny
do jakości
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KRYSTAL DO MYCIA
NACZYŃ LEMONGRASS
Przyjemny zapach trawy cytrynowej, doskonale myje
naczynia ze stali nierdzewnej i szkła. Charakteryzuje się
dużą pienistością i wysoką wydajnością mycia. Zawiera
czynną substancję chroniącą skórę. Środek został
poddany testom talerzowym i osiągnął znakomite wyniki.
Dawkowanie 30-80 ml / na 10 l wody. pH 7,5
750 ml

VBNAO007598

5l

VBNAO050098

10 l

VBNAO100098

20 l

VBNAO200098

do mycia ręcznego

KRYSTAL BALSAM
DO MYCIA NACZYŃ
Balsam do mycia naczyń i szkła o świeżym zapachu grejpfruta.
Charakteryzuje się dużą pienistością i wysoką wydajnością mycia.
Nadaje się również do naczyń ze stali nierdzewnej. Zawiera substancję
czynną, wyciąg z aloa vera, który chroni skórę rąk.
Dawkować 30 – 80 ml / na 10 l wody. pH 7,5

do mycia ręcznego
z aloe vera
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750 ml

VBNBA007599

5l

VBNBA050099

20 l

VBNBA200099

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

KRYSTAL MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ
Płynny, zasadowy środek, przeznaczony do zmywarek w pierwszej fazie mycia. Jest uniwersalny dla wszelkiego rodzaju zabrudzeń,
poradzi sobie również z przypaleniami. Ulega biodegradacji. Nadaje się do mniejszych zmywarek,m.in. w szkołach, stołówkach i małych
restauracjach. Zwykle dawkuje się 2 - 4 ml / 1 l. Przy dozowaniu od 100 ml do 10 litrów można go również stosować do odtłuszczania
podłóg i blatów kuchennych. W zmywarkach, do naczyń należy używać produktu w połączeniu ze środkiem do płukania maszynowego
Krystal. Nie nadaje się do aluminium i stopów aluminium. pH 13,5
5l

VBMSM050099

KRYSTAL MASZYNOWE
OPŁUKIWANIE NACZYŃ
Płynny, kwaśny środek do płukania naczyń w zmywarkach
odpowiedni dla mniejszych placówek gastronomicznych. Jest
używany, jako druga faza mycia po uprzednim użyciu Krystal
do mycia maszynowego. Usuwa osady mineralne, neutralizuje,
nie pozostawia smug, nadaje wysoki połysk. Zwykle należy
dawkować 1,5 – 3 ml / 1 l. pH 2,5
5l

VBMSO050099

do zmywarek przemysłowych

SUGESTIA
Ściereczki Cleamax Fine
– str. 79

silnie odtłuszcza

KRYSTAL DO KUCHNI
Przeznaczony do czyszczenia mebli kuchennych i litych
powierzchni z niechłonnego materiału. Idealnie nadaje się
do usuwania tłuszczu ze wszystkich powierzchni, m.in.
ceramiczne, laminatowe i nierdzewne, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, okapy, itp. Niezawodnie czyści wnętrza z laminatu,
drzwi, ramy okienne i inne lakierowane przedmioty. Produkt
skoncentrowany, należy spryskać czyszczoną powierzchnie,
za pomocą rozpylacza w postaci gęstej piany. Po usunięciu brudu
zawsze należy spłukać powierzchnię dużą ilością czystej wody.
W przypadku usuwania grubych warstw brudu, proces należy
powtórzyć kilkakrotnie. Produkt jest silnie pianotwórczy
i odtłuszczający, do pracy używaj rękawic. pH 9,5
750 ml

VBDKU007599

5l

VBDKU050099
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KRYSTAL KREM CZYSZCZĄCY
Delikatny krem zawierający miękki i delikatny środek ścierny, nadaje się
do płyt ceramicznych, płyt indukcyjnych i naczyń ze stali nierdzewnej.
Wyróżnia się doskonałą zdolnością usuwania przypaleń z powierzchni,
nadaje się do mycia wanien emaliowanych, doskonale czyści obuwie oraz
zabawki. Nie nadaje się do stosowania na drewno, do miękkich tworzyw
sztucznych i innych miękkich powierzchni. pH 8,5
600 g

VBACK006095

dodatek wybielający
odpowiedni do płyt
ceramicznych i indukcyjnych

KRYSTAL MLECZKO CZYSZCZĄCE
Szorujący środek czyszczący o wysokiej efektywności, zawiera drobno
i grubo- ziarniste składniki ścierne. Stosowany jest głównie w kuchniach do mycia
naczyń, kuchenek, ścian laminatowych. Nadaje się do twardych zanieczyszczeń
i przypaleń, usuwa oporne osady z kawy, herbaty, czy plam po wodzie.
Jest bardzo skuteczny, nie nadaje się do czyszczenia szkła kuchenek
ceramicznych, stali nierdzewnej z połyskiem, drewna i tworzywa sztucznego
oraz innych miękkich powierzchni. Środek jest lekko perfumowany, o zapachu
grejpfruta i mandarynki. pH 9,5
600 g

VBATP006095

6 kg

VBATP060098

najskuteczniejszy
środek abrazyjny

KRYSTAL PROSZEK CZYSZCZĄCY
Ścierny środek czyszczący
z wybielaczem
do powierzchni
emaliowanych
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Uniwersalny proszek zawierający miękki, skuteczny środek ścierny
i dodatki wybielające. Nadaje się do czyszczenia przypalonych
powierzchni, zlewozmywaków, naczyń, wanien emaliowanych, zlewów
i płytek. Środek nakłada się za pomocą gąbki, druciaka, ściereczki lub
szczotki na wilgotne powierzchnie. Po zakończeniu pracy konieczne jest
spłukanie powierzchni wodą.
600 g

VBACP006098

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

KRYSTAL DO OKIEN
Do mycia szyb, luster, szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki, ogólnie wszystkich
gładkich i błyszczących powierzchni. Koncentrat nanosi się rozpylaczem
bezpośrednio na oczyszczone powierzchnie lub za pomocą ściereczki.
Środka nie należy spłukiwać. Podczas mycia okien i większych powierzchni
najskuteczniejsze jest zastosowanie myjki i ściągaczki do okien. Nie nadaje
się do ekranów, elektroniki i wyświetlaczy. pH 7,5

NOWA

R ECE

P TUR

750 ml

VBDOK007598

5l

VBDOK050098

A

do powierzchni
szklanych
i z tworzywa sztucznego

SUGESTIA
Ściereczki Cleamax Fine
– str. 79

KRYSTAL DO ŁAZIENEK
Popularny środek czyszczący do mycia baterii, wanien, zlewozmywaków,
kabin prysznicowych (w tym parawanów), bruków i płytek. Środek czyszczący
skutecznie chroni przed osadzaniem się kamienia i rdzy, pozostawiając
wysoki połysk. Można go stosować na wszystkie materiały kwasoodporne.
Efekt hydrofobowy zapewni, nieosadzanie się kropel wody. Jego receptura
zapewnia komfort pracy, dzięki wyjątkowo skutecznemu składowi, który jest
wzbogacony o przyjemny aromat wiśni. pH 2

750 ml

VBDKO007598

5l

VBDKO050098

efekt hydrofobowy
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KRYSTAL WC KWAŚNY
DO STALI NIERDZEWNEJ
I CERAMIKI, RÓŻOWY
Środek myjący i czyszczący zawierający kwas amidosulfonowy,
który usuwa rdzę i kamień. Poradzi sobie również
z długotrwałymi osadami opornego brudu. Nadaje się do
czyszczenia toalet ze stali nierdzewnej, ceramiki sanitarnej
i płytek. W muszli klozetowej działa powyżej i poniżej poziomu
wody i zapobiega gromadzeniu się kamienia. pH 1
750 ml

VBCCR007598

5l

VBCCR050098

SUGESTIA
Wkładka zapachowa
do pisuarów – str. 86

działa powyżej
i poniżej poziomu
wody

KRYSTAL WC KWAŚNY
DO CERAMIKI, NIEBIESKI
Środek czyszczący do toalet, usuwa rdzę, osady kamienia i moczu
a nawet najcięższy brud. Działa powyżej i poniżej poziomu wody
oraz pod obrzeżem misy klozetowej. Pozostawia wysoki połysk
i intensywny aromat. pH 1

świeży zapach
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750 ml

VBCAM007597

5l

VBCAM050097

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

KRYSTAL KWAŚNY
DO CERAMIKI Z OCHRONĄ,
ZIELONY
Przeznaczony do czyszczenia toalet, pisuarów oraz pozostałej
ceramiki sanitarnej. Skutecznie usuwa rdzę, osady kamienia
i moczu. Zawiera dodatki polimerowe, które ograniczają
osadzanie się brudu. Przy regularnym stosowaniu ceramika
sanitarna odzyskuje połysk oraz pozostawia w toalecie
świeży zapach. pH 1
750 ml

VBCAZ007596

5l

VBCAZ050096

PROMOCJA

chroni powierzchnię

Przy zakupie całego
opakowania do każdego
produktu koszyk gratis.

KRYSTAL ŻEL DO WC
NIEBIESKI, ZIELONY
WC żel służy do mycia i utrzymania w czystości mis
klozetowych. Dozuje się go do wiszących koszyczków
wewnątrz muszli. Z jednego opakowania można napełnić ok.
23 koszyczków. Zielony żel jest perfumowany o zapachu
leśnym oraz niebieski o zapachu morskiej bryzy. pH 6,5
niebieski 750 ml

VBCGM007598

zielony 750 ml

VBCGZ007598

niebieski

zielony

wkład do
23 koszyczków,
trwałość do 2000
spłukań wody

SUGESTIA
WC koszyczek wiszący
– str. 86
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KRYSTAL OLEJOWY ODŚWIEŻACZ
NIEBIESKI / RÓŻOWY / ZIELONY
/ BLACK JACK
Delikatny, wysoce skuteczny odświeżacz powietrza do toalet, łazienek
i pomieszczeń publicznych. Zawiera perfumy na bazie olejków,
które stopniowo uwalniają aromat i zapewniają długotrwały zapach.
Odświeżacz rozpylać na zewnątrz muszli klozetowej lub do zbiornika,
na szczotkę do WC, na płytki ceramiczne lub na powierzchnie
z niechłonnych materiałów. W celu nawonienia, można zastosować
do roztworu myjącego. pH 7,5

niebieski 750 ml

VBOOM007599

różowy 750 ml

VBOOR007599

zielony 750 ml

VBOOZ007599

black jack 750 ml

VBOOB007599

black Jack

różowy

zielony

niebieski

perfumy:
rain forest
perfumy:
black jack

perfumy:
blue lagoon

SUGESTIA
Uniwersalna ściereczka
z mikrofibry
– str 79

perfumy:
melone

KRYSTAL
DO NABŁYSZCZANIA MEBLI
Ulubiony, bardzo praktyczny produkt dla każdej gospodyni.
Delikatnie czyści i pielęgnuje wszystkie rodzaje mebli oraz
zapobiega nadmiernemu osadzaniu się kurzu na drewnie
i płytach laminowanych, nie nawarstwia się. Nadaje
powierzchniom wysoki połysk i pozostawia, przyjemny
zapach w pomieszczeniach. Spryskać rozpylaczem
ściereczkę, wytrzeć powierzchnię i pozostawić do
wyschnięcia. Powierzchni nie trzeba już polerować. pH 7

nie pozostawia
smug
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750 ml

VBLWP007599

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

KRYSTAL
SANAN KLASIK CB
Płynny środek czyszczący i wybielający zawierający aktywny

chlor. Służy do czyszczenia podłóg, mebli, przyborów kuchennych
i sanitarnych, a także do wybielenia bielizny. Używany
w przemyśle spożywczym i rolniczym. Instrukcja użycia: Roztwór
czyszczący (1 l Krystal Sanan Klasik CB, uzupełnić wodą do 10 l),
zmyć powierzchnię. Wybielanie: 0,3 l Krystal Sanan Klasik CB do
40 l wody (45 min.), dokładnie spłukać. pH 13
1l

VBSKC010099

5l

VBSKC050099

KRYSTAL SANAN CB
Jest płynnym środkiem czyszczącym i wybielającym zawierającym aktywny
chlor. Usuwa zapachy i wybiela tkaniny. Służy do czyszczenia podłóg, mebli,
naczyń kuchennych i higienicznych oraz wybielania bielizny. Używany
w przemyśle spożywczym i rolniczym. Sposób użycia: Roztwór czyszczący
(1 l Krystal Sanan CB, dodaje się do 10 l wody), stosować na powierzchnie.
Wybielanie: 0,3 l Krystal Sanan CB do 40 l wody, pozostawić na 45 minut
a po tym czasie tkaninę dobrze wypłukać. pH 13
1l

VBSMC010099

5l

VBSMC050099

KRYSTAL PINE SANAN CB
Bardzo skuteczny i wyjątkowo gęsty żel czyszczący. Usuwa tłuszcz, białko, brud i plamy nawet w trudno dostępnych miejscach.
Łatwo przylega do brudu nawet na pionowych powierzchniach, eliminuje nieprzyjemne zapachy, czyści i wybiela. Nadaje się
do stosowania w służbie zdrowia, przemyśle spożywczym i rolnictwie. Sposób użycia: Koncentrat dozować na brudne miejsca,
pozostawić na chwilę, spłukać wodą i wytrzeć. Duże powierzchnie: 60 ml (3 kapsułki) do 5 l wody. Przemysł spożywczy i rolnictwo:
20 ml na 1 l wody. Wybielanie: 10 ml do 5 l wody, pozostawić na 45 minut a następnie tkaninę dobrze wypłukać. pH 13
750 ml

VBPSC007599

5l

VBPSC050099
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TONGO UNIWERSALNY
PROSZEK DO PRANIA
Spełnia wszystkie wymagane kryteria dla nowoczesnego
proszku do prania. Niezawodnie usuwa wszelkie rodzaje
plam, dzięki skutecznym enzymom i surfaktantom gwarantuje
czystość prania. Pomaga również w rozpuszczaniu
i eliminowaniu tłustych i mechanicznych zabrudzeń, nadaje
praniu charakterystyczny aromat kwiatowo-owocowy. Proszek
do prania Tongo to wyważona formuła o wystarczającej
skuteczności i łagodności dla prania.
600 g
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VBZPT006096

3 kg

VBZPT030097

9 kg

VBZPT090097

15 kg

VBZPT150098

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

TONGO SPORT

nie zawiera
alergenów

Żel do prania odzieży funkcjonalnej

bez barwników
i perfum

Bardzo delikatny żel opracowany i dedykowany do prania bielizny
funkcjonalnej, odzieży sportowej i outdoorowej z membranami i powłokami,
bielizny termicznej i wszystkich specjalnych tkanin oddychających również
w niskich temperaturach. Żel nie zawiera żadnych alergenów, w tym perfum
i barwników. Doskonale usuwa błoto, kurz, zaschniętą krew
i resztki trawy. Specjalne środki powierzchniowo czynne nie uszkadzają
powierzchni włókien, nie uszkadzają barier hydrofobowych tkanin, nie
zmniejszają oddychalności i nie wpływają na kolory pigmentów tkanin.
Nie zawiera substancji powodujących powstawanie mikroskopijnych
uszkodzeń. Dozowanie: 30 - 45 ml na 2,5 kg prania.
3l

VBTSF030099

ŚĆ
NOWO

TONGO
UNIWERSALNY ŻEL DO PRANIA

wystarczy na
40 cyklów prania

Żelowy środek piorący, który łatwo się rozpuszcza i doskonale nadaje się
do prania w temperaturze 30-40 ° C, bez konieczności prania wstępnego,
więc przy użyciu żelu można zaoszczędzić dużo energii oraz wody. Żel można
również nanieść bezpośrednio na plamy, przed włożeniem do pralki,
co znacznie zwiększa efektywność prania w tych miejscach. Butelka z żelem jest
wyposażona w praktyczny dozownik, który można wkładać do bębna pralki.
3l

VBTPG030099

wystarczy na 37
cyklów prania

TONGO PŁYN DO PŁUKANIA
SENSITIVE
Płyn do płukania Tongo wyróżnia się dobrymi
właściwościami zmiękczającymi i antystatycznymi. Łatwo
wnika w strukturę tkaniny i pozostawia pranie delikatne
i pachnące. Specjalne dodatki ułatwiają prasowanie. Płyn
jest przebadany dermatologicznie, nadaje praniu miękkość
i długotrwały zapach, łatwo ulega biodegradacji, pranie nie
traci kolorów ani blasku.
3l

VBZAB030099
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PRODUKTY
EKOLOGICZNE
Ekologia coraz bardziej wnika w nasze życie, dzięki temu zaobserwowaliśmy zwiększone
zainteresowanie produktami i technologiami przyjaznymi dla środowiska. Nasze produkty spełniają
najsurowsze kryteria ochrony środowiska i szybko ulegają biodegradacji. To wszystko przy
zachowaniu właściwości myjących i czyszczących. Produkty marki Krystal ECO są stosowane
głównie w budynkach z indywidualnymi biologicznymi oczyszczalniami ścieków.
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PRODUKTY EKOLOGICZNE

KRYSTAL DO ŁAZIENEK ECO
Do czyszczenia umywalek, wanien, baterii, pryszniców i płytek ceramicznych. Zastosowana
formuła zapewnia łatwą biodegradowalność przy zachowaniu wysokiej skuteczności
czyszczenia. Jest skuteczny w walce z kamieniem i rdzą, pozostawiając wysoki połysk.
Zawiera dodatek polimerowy, który pozostawia warstwę ochronną na czyszczonej powierzchni,
zmniejszając ponowne zanieczyszczenie. Produkt nadaje się do obiektów z biologiczną
oczyszczalnią ścieków. pH 2,5
750 ml

VBEKO007599

ECO

KRYSTAL WC CLEANER ECO
Skuteczny środek do czyszczenia toalet i ceramiki sanitarnej. Jest przeznaczony do czyszczenia
i sanitacji powierzchni ceramicznych. Produkt łatwo ulega biodegradacji i chroni środowisko. Jest
skuteczny w walce z kamieniem. Regularne stosowanie tego produktu, ogranicza tworzenie się osadów
mineralnych i rdzy. Powierzchnia pozostaje czysta przez dłuższy czas, ogranicza osadzania się brudu.
Produkt nadaje się do obiektów z biologiczną oczyszczalnią ścieków. pH 1
750 ml

VBCEZ007598

ECO

KRYSTAL DO MYCIA NACZYŃ ECO
Krystal ECO do wszystkich rodzajów naczyń powstał z surowców pochodzenia
naturalnego - kukurydzy i kokosa. Wyniki testu talerzowego wykazały bardzo dobrą
wydajność mycia. Przez staranny dobór naturalnych składników osiągnięto również
wysoką tolerancję dermatologiczną dla skóry rąk. Absolutnie naturalny charakter
produktu podkreśla intensywny zapach owoców cytrusowych. Produkt szczególnie
nadaje się do miejsc, gdzie funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia ścieków. pH 7,5

do mycia ręcznego

750 ml

VBNEC007599

ECO

KRYSTAL DO CZYSZCZENIA
I NABŁYSZCZANIA POWIERZCHNI ECO
Nadaje się do obiektów z indywidualną biologiczną oczyszczalnią ścieków. Zawiera bardzo
drobne i neutralne środki powierzchniowo czynne, które skutecznie usuwają nawet oporny
brud. Jest przeznaczony zwłaszcza do powierzchni wrażliwych na uszkodzenia
i zmatowienie takich jak: marmury, granity, kamienie naturalne i sztuczne, posadzki
z wysokim połyskiem, itp.. Nadaje się również do tworzyw sztucznych, podłóg laminowanych,
polerowanej stali nierdzewnej i innych metali. Środek jest przeznaczony do mycia ręcznego
przy pomocy mopa lub ściereczki z mikrofibry do uzyskania efektu pełnego połysku.
750 ml

do podłóg

VBLPE007599

ECO
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PROFESJONALNE
CZYSZCZENIE
KOMPLETNY SYSTEM WYSOKO SKUTECZNEGO
I EFEKTYWNEGO SPRZĄTANIA
Obejmuje wysoko skoncentrowane produkty, w których jest preferowana skuteczność środków
i ekonomia czyszczenia, osiągana dzięki niskim dawkom do roztworów myjących. Produkty
są przeznaczone do stosowania we wszystkich obszarach przemysłu i usług. Oryginalne
opakowania uzupełnia szeroka gama akcesoriów i pomocy w nanoszeniu. Produkty posiadają
również znakomite oznaczenie na opakowaniach i niezbędne atesty.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ • EFEKTYWNOŚĆ PRACY PRZY SPRZĄTANIU
OPRACOWANY SYSTEM DOZOWANIA I ROZCIEŃCZANIA
MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO • SZKOLENIE PERSONELU • DORADZTWO

Akcesoria do nanoszenia.................... 49
Obszar ogólny..................................... 50
Obszar kuchni..................................... 58
Obszar sanitarny................................. 64
Obszar łazienek.................................. 68
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PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

GŁÓWNE ZALETY SYSTEMU
Czyszczenie to nie tylko chemia, ale i wiele innych czynników wpływających na jakość i cenę. Nasz profesjonalny
personel chętnie Cię odwiedzi i pomoże w znalezieniu najlepszych rozwiązań w następujących obszarach:
Produkty o wysokiej wydajności
posiadamy specjalny asortyment produktów Cleamen opracowany
dla profesjonalistów
rozwój własny pozwolił nam dostosować się do potrzeb klienta
wysoka wydajność produktów nawet przy niskim stężeniu

Wydajność i szybkość wykonanej pracy
efektywne produkty przyspieszają proces i wyniki czyszczenia
(chemia = 3%)
mopowanie podłóg skraca czas pracy o 40%
woskowanie podłóg przyspiesza czyszczenie
szkolimy personel sprzątający, udostępniamy filmy szkoleniowe
i materiały informacyjne

Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa
prosty system kodowania produktu zapobiega zamianom
techniki nakładania i dozowania zmniejszają kontakt
ze środkami chemicznymi
skuteczne mycie zapobiega np. ślizganiu się w kuchni
i przy wejściach
szkolenie personelu w zakresie bezpiecznego używania produktów

Kontrola osiągniętych wyników
i szkolenia personelu
ważne do utrzymania standardu oraz ciągłego doskonalenia

Rozłożenie kosztów sprzątania
Inwestowanie w wysokiej jakości chemię, która stanowi zaledwie
3% łącznych kosztów sprzątania i odpowiednio ustalonych procedur,
może obniżyć koszty zużycia.

Całkowite oszczędności kosztów
unikamy przedozowania, dzięki stosowaniu techniki dozowania
skracamy czas czyszczenia i oszczędzamy koszty pracy
oferujemy profesjonalne produkty w rozsądnych cenach
woskowanie podłóg oszczędza około 14% kosztów
koszty stosowania chemii w sprzątaniu, to tylko 3 – 4 % zużycia

koszty
własne
16 %

Prawo i przepisy dotyczące higieny
produkty spełniają wymogi prawne (karty charakterystyki,
oznakowanie, opakowanie)
zapewniamy plany higieny dla poszczególnych stanowisk pracy
przeprowadzamy regularne kontrole i zwracamy uwagę
na niedociągnięcia

chemia
3%
technika
czyszczenia
4%

koszty zużycia
80 %

TOP LABEL
przyspiesza orientację
między produktami w wózku
do sprzątania
MAŁA BUTELKA
550 ml jest lekka,
poręczna, łatwiejsza
w użyciu
ETYKIETY KOLORÓW
na pierwszy rzut oka wyróżniają
obszar czyszczenia

ZDJĘCIA
jasno określają
zastosowanie produktu

KWADRATOWE BUTELKI
oszczędzają miejsce
w wózku do sprzątania
i są bardziej stabilne

KOLOR SREBRNY
jest tradycyjny dla produktów Cleamen
IKONY
na bokach butelki są oznaczone
powierzchnie oraz środki ochronne
DAWKOWANIE
jest przejrzyście
ułożone w tabeli
pH
Informacje dla
profesjonalistów

NOWY DESIGN
DLA PROFESJONALNYCH
PRODUKTÓW
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OBSZAR SPRZĄTANIA
Podział kolorystyczny obszarów do sprzątania znacznie ułatwia pracę. Nawet niewykwalifikowani pracownicy
mogą z łatwością używać środków myjących, akcesoriów czyszczących i aplikatorów w tych samych kolorach
dla danego obszaru. Na przykład wszystkie produkty przeznaczone do czyszczenia toalet są oznaczone kolorem
czerwonym. Zapobiega to zanieczyszczeniu krzyżowemu - przenoszeniu zanieczyszczeń do innych obszarów.
OBSZAR OGÓLNY

OBSZAR KUCHNI

100

200

Biura, sale lekcyjne, korytarze, przestrzenie
publiczne i mieszkalne, magazyny, warsztaty...

Kuchnie, stołówki, zakłady gastronomiczne,
mycie naczyń...

OBSZAR SANITARNY

OBSZAR ŁAZIENEK

300

400

Toalety, pisuary, urządzenia sanitarne...

Umywalki, prysznice, baseny, aqua parki,
sauny, wellness, solaria...

METODY CZYSZCZENIA
MYCIE NA MOKRO Metoda czyszczenia, w której cała powierzchnia jest namoczona roztworem myjącym,
przygotowanym w wiadrze lub w wodzie do płukania. Podczas oddziaływania roztworu myjącego powierzchnia lub jej część
nie powinna być sucha.
MYCIE NA WILGOTNO Metoda czyszczenia, w której powierzchnia jest myta wilgotnym mopem lub
ściereczką tak, aby wilgoć nie przedostała się przez fugi i łączenia. Stosuje się na powierzchnie tylko częściowo
wodoszczelne, takie jak powierzchnie drewniane, deski i podłogi panelowe.
CZYSZCZENIE SPRAYEM Metoda czyszczenia, w której czyszczona powierzchnia lub ściereczka (zazwyczaj
z mikrofibry) jest zwilżana środkiem czyszczącym w postaci piany lub sprayu. Roztwór myjący może być stężony i nanoszony w postaci piany (ograniczenie aerozoli) lub rozcieńczony, który można również nanosić przez rozpylenie.
CZYSZCZENIE PODSTAWOWE

Metoda czyszczenia, która za pomocą silnych środków chemicznych
i intensywnego działania mechanicznego, usuwa wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni nawet w fugach i szparach
(dogłębnie). Po tym procesie, który jest również zdefiniowany czasowo, należy zneutralizować powierzchnię czystą wodą,
a następnie zabezpieczyć powierzchnię (woskowanie, impregnacja).

CZYSZCZENIE MASZYNOWE

Metoda czyszczenia maszynowego, przy pomocy sprzętu takiego jak: maszyny
do czyszczenia podłóg, maszyny jednotarczowe lub ekstraktory. Jest to metoda czyszczenia na mokro, zwykle z odsysaniem,
dlatego też stosowana chemia musi być niepieniąca.

CZYSZCZENIE POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Metoda czyszczenia przy użyciu wysokociśnieniowych
maszyn czyszczących lub spieniających, zwykle w obszarach przemysłowych lub zewnętrznych. Wysokie ciśnienie wody
w tym przypadku, zastępuje działanie mechaniczne, co zwykle nie jest możliwe.
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PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

TECHNIKA NANOSZENIA I DOZOWANIA
Urządzenia gwarantujące dokładne dozowanie chemii,
a jednocześnie umożliwiające profesjonalne dozowanie środków
myjących. Ich systematyczne stosowanie przynosi użytkownikom
znaczne oszczędności, większe bezpieczeństwo pracy i wiele
innych korzyści. Patrz strona 72.

NANOSZENIE
Na stronie 72 oferujemy szeroką
gamę akcesoriów do nanoszenia.

URZĄDZENIE
MIESZAJĄCE
DO NAPEŁNIENIA
MASZYNY
CZYSZCZĄCEJ
Wieża została
zaprojektowana z myślą
o szybkim i wydajnym
napełnianiu maszyn
czyszczących. Pracownicy
sprzątający nie mają
styczności z koncentratem,
oszczędzają czas podczas
sprzątania.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PRACY
OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW STOSOWANIA CHEMII
OSZCZĘDNOŚCI NA KOSZTACH WYNAGRODZEŃ

MIESZALNIKI
Mieszalniki, zapewniają automatyczne generowanie
roztworu myjącego w prawidłowym stężeniu. Zapobiegają
błędom związanym z nieprawidłowym rozcieńczeniem
środków myjących. Ograniczają kontakt personelu ze
skoncentrowanymi i niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi. Przyspieszają pracę.
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CLEAMEN 100/200
wszechstronny, codzienny

Przeznaczony do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg
wodoodpornych, płytek ściennych, drzwi, ram, balustrad, mebli
(nawet drewnianych), powierzchni z tworzyw sztucznych,
nierdzewnych i szklanych.

wysoce skoncentrowany,
wszechstronne zastosowanie
Dozowanie do czyszczenia sprayem
stopień zanieczyszczenia



do rozpylacza ml / 1 l

4 (0,4%)

8 (0,8%)

16 (1,6%)

pH roztworu

9,8

10,2

10,5











pH koncentratu: 13
Dozowanie do czyszczenia na mokro
stopień zanieczyszczenia



do rozpylacza ml / 1 l

4 (0,04%)

8 (0,08%)

16 (0,16%)

pH roztworu

8,5

8,8

9,3











Silnie skoncentrowany, pienisty i mocno perfumowany środek
czyszczący do uniwersalnego, codziennego czyszczenia wszystkich
powierzchni. Przeznaczony jest do mycia, zarówno metodą w sprayu,
jak i dozowania do wiadra.
Mycie na mokro: patrz tabele dawkowania w zależności od stopnia
zabrudzenia.
Metoda sprayowa: Po rozcieńczeniu w butelce z rozpylaczem, środek
myjący jest pryskany na czyszczoną powierzchnię lub na ścierkę
do czyszczenia. Przy wyższym stężeniu powyżej 16 ml/l, służy do
odtłuszczania i usuwania odpornych zanieczyszczeń, następnie
zalecamy spłukanie czystą wodą
Dozowanie do wiadra: Stosować bardzo małe dawki, przy
jednoczesnym zachowaniu wystarczającej skuteczności, pienistości
środka. Ze względu na wysoką zawartość perfum zaleca się
utrzymanie temperatury wody do 30 °C.
Nie nadaje się do podłóg zabezpieczonych polimerami, woskami
akrylowymi i do sztucznego kamienia.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,1 zł.
550 ml butelka do aplikacji 8 szt.

pH koncentratu: 13

CLEAMEN 101/201, 102/202
odświeżacz i neutralizator zapachów

VC100L05599

1l

VC100010098

5l

VC100050098

SUGESTIA

Uniwersalny rozpylacz
do czyszczenia sprayem – str. 73

Przeznaczony do rozpylania w pomieszczeniu, na ściany, zasłony,
żaluzje, tekstylia domowe, do aromatyzowania koszy na odpady i jako
dodatek perfumujący do roztworu myjącego.
Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostawia świeżość
w pomieszczeniach. Podczas rozpylania w powietrzu (na przykład w biurach
w obecności ludzi) efekt perfum można złagodzić rozcieńczając wodą,
a tym samym jednocześnie nawilżyć powietrze. Produkt po wyparowaniu,
nie pozostawia śladów ani plam, pozostawiając jedynie przyjemny zapach.
W przypadku stosowania w roztworze do mycia, można go stosować
w wodzie bez dodatków lub razem z innymi środkami myjącymi Cleamen.
Nie nadaje się do miejsc z otwartym ogniem.
Cleamen 101/201
Dozowanie
stopień aromatyzowania













200 (20%) 400 (40%) nierozcieńczony (100%)

do rozpylacza ml / 1 l
do wiadra ml / 10 l

4 (0,04%)

10 (0,1%)

30 (0,3%)

pH koncentratu: 6 – 7

Cleamen 102/202
101/201 – 550 ml butelka do aplikacji 8 szt.
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VC101L05599

101/201 – 550 ml

VC101005599

101/201 – 5 l

VC101050098

102/202 – 550 ml

VC102005599

nadaje się
na tekstylia,
do powietrza,
do wiadra

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE - OBSZAR OGÓLNY

CLEAMEN 110 szklane powierzchne

Przeznaczony do mycia i polerowania okien, powierzchni
szklanych, wypełnień drzwi, witryn, biurek, luster i wszystkich
gładkich oraz błyszczących powierzchni.
Ma doskonałe właściwości czyszczące, odtłuszczające i polerujące,
zawiera nanocząsteczki, jest perfumowany o zapachu owocowym.
Środek należy rozpylać lub nanosić w postaci piany, bezpośrednio
na brudne powierzchnie lub na ściereczkę z mikrofibry. Środek można
również rozcieńczyć z wodą i przemywać powierzchnie na mokro.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,04 zł.
550 ml butelka do aplikacji 8 szt.

VC110L05599

550 ml

VC110005599

1l

VC110010097

5l

VC110050098

R EC
NOWA

EP T U

RA

nie pozostawia smug

VIDEO
Czyszczenie powierzchni
szklanych

CLEAMEN 112 do okien i ram

Przeznaczony do mycia okien, ram i powierzchni szklanych,
wypełnień drzwi, witryn, laminatów, blatów, luster i wszystkich
gładkich, lśniących wodoodpornych powierzchni metodą na mokro.

odpowiedni do
dużych powierzchni

Nowoczesny środek do mycia, na bazie alkoholu o doskonałych
właściwościach czyszczących, odtłuszczających i polerujących, przyjemnie
perfumowany. Na czyszczone powierzchnie nałożyć za pomocą myjki lub
gąbki, na chwilę pozostawić na powierzchni, a następnie użyć ściągaczki
do okien. Na zakończenie, powierzchnię można polerować suchą ściereczką
z mikrofibry. Wyczyszczona powierzchnia jest odporna na ponowne
zanieczyszczenie.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,02 zł.
Dozowanie do wiadra
stopień zanieczyszczenia



do wiadra ml / 10 l

30 (0,3%)

60 (0,6%)

120 (1,2%)

pH roztworu

7,4

7,6

8











pH koncentratu: 8
1l

VC112010098

10 l

VC112100098
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CLEAMEN 120 podstawowy środek czyszczący
Nadaje się do wykładzin podłogowych, które są odporne na alkalia,
np. płytki, PVC, winyl, terakoty, powierzchnie ceglane, granit itp.

Najsilniejszy środek przeznaczony do podstawowego (głębokiego) czyszczenia
podłóg, usuwania odpornych zabrudzeń, usuwania starych warstw wosków
metalicznych i ich naprawy. Skutecznie działa na trwały brud. Po wyczyszczeniu
powierzchni, należy spłukać powierzchnię wodą, najlepiej za pomocą
akcesoriów- szczotek, padów, mechanicznie lub ręcznie, tak, aby zabrudzenia
zostały spłukane, a podłoga została wystarczająco zneutralizowana do dalszej
pielęgnacji. Nie nadaje się do powierzchni odpornych na działanie substancji
niealkalicznych. Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,13 ZLT.
Dozowanie czyszczenia podstawowego (głębokiego)
Wskaźnik zanieczyszczenia



Czyszczenie podstawowe ml/1 l

75 (7,5%)

150 (15%)

300 (30%)

Usunięcie wosku ml/1 l

100 (10%)

200 (20%)

300 (30%)

12,5

12,7

13

pH roztworu











pH koncentratu: 13,8

usuwanie wosków i brudu
z wykładzin podłogowych

Dozowanie do okresowego czyszczenia
Wskaźnik zanieczyszczenia



Okresowe czyszczenie

100 (1%)

150 (1,5%)

200 (2%)

11,2

11,5

11,6

pH roztworu

SUGESTIA

pH koncentratu: 13,8

Precyzyjne dozowanie
za pomocą pompki
z 5-litrowego kanistra – str. 73

5l

VC120050098

CLEAMEN 122 podłogi z połyskiem

Środek myjący i czyszczący zawierający polimer, do podłóg
z połyskiem i do powierzchni wodoodpornych, takich jak
płytki, kamień i podłoga z nałożonymi powłokami ochronnymi,
polimerami, woskowane PVC i linoleum (winyl), drewniane
i laminowane podłogi.
Środek do ręcznego mycia podłóg, zawiera dodatek polimerowy, który
nadaje połysk i ożywia kolory, przyjemnie pachnie. Zgodnie z tabelką
rozcieńczyć w wiadrze i wycierać mopem. Do podłóg laminowanych
(panelowych) i lakierowanych podłóg drewnianych, które nie mogą być
czyszczone przy użyciu większej ilości wody, nanosić tylko łagodny
strumień z pistoletu strumieniowego lub użyć mocno wyciśniętego mopa,
najlepiej z mikrofibry. Nie nadaje się do mycia maszynowego.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,01 zł.
Dozowanie
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l do wiadra

15 (0,15%)

30 (0,3%)

60 (0,6%)

pH roztworu

7,2

7,4

8



pH koncentratu: 7,5 – 8,5
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1l

VC122010098

5l

VC122050098









przyjemny
zapach
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CLEAMEN 121 polimer metaliczny

Przeznaczony do naturalnego linoleum - marmoleum i innych
pokryć z winylu.. Nadaje się również do marmuru, PVC, gumy PCV,
terakoty.
Produkt tworzy błyszczącą warstwę ochronną, która nadaje połysk i przez
długi czas zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu powierzchni oraz ułatwia
późniejszą konserwację. Jest odpowiedni do stosowania w obszarach
o dużym natężeniu, szczególnie w budynkach publicznych, szkołach. Podłoga,
która była pielęgnowana w taki sposób, ma długotrwale, atrakcyjny wygląd,
mniej się brudzi i jest łatwa do utrzymania w czystości przy użyciu neutralnych
detergentów. Środek należy nanosić płaskim mopem w 1-3 warstwach.
Nie nadaje się do płytek ceramicznych, posadzek odlewanych, granitu,
piaskowca.

wysoki połysk

Zużycie w litrach/ 100 m2
Ilość warstw
Zużycie l/100 m2

ułatwia mycie
podłóg

4

2

3

7

10

pH koncentratu: 8
5l

VC121050098

VIDEO
SUGESTIA

Nanoszenie wosku

Mopy i akcesoria
– str. 80–81

chroni powierzchnię
i ułatwia czyszczenie

CLEAMEN 123 polimer metaliczny ONE

Odpowiedni do naturalnego linoleum – marmoleum i innych wykładzin
winylowych, marmuru, PCV, kauczukowe PCV, lastryko.
Produkt tworzy warstwę ochronną z połyskiem i zapobiega ponownemu
zanieczyszczeniu powierzchni. Ułatwia na dłużej utrzymanie powierzchni
w nienaruszonym stanie. Nadaje się do stosowania w obszarach o dużych
obciążeniach, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej, szkołach.
Jego nanoszenie i użycie jest takie same, jak Cleamen 121. Cleamen 123 jest
bardziej wydajny, zapewnia większy połysk i trwałość.
Stosuje się go w postaci nierozcieńczonej w 1-2 warstwach, na idealnie czystej
i suchej powierzchni. Może być nakładany, jako warstwa wierzchnia na podłogi
oczyszczone środkiem Cleamen 121.
Zużycie w litrach/ 100 m2
Ilość warstw
Zużycie l/100 m2

2
5

8

pH koncentratu: 8
5l

VC123050098
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CLEAMEN 127 impregnat do powierzchni

Przeznaczony do ochrony porowatych i gładkich posadzek
ceramicznych i płytek ściennych, wykonanych z granitu, marmuru,
klinkieru, łupków, cegieł palonych, piaskowca, terakoty
i nawierzchni strukturowych, itp.
Wnika w pory i tworzy cienką powłokę z nano efektem hydrofobowym,
chroniąc powierzchnię przed osadami wapiennymi i zapobiegając
osadzaniu się brudu, dzięki czemu łatwiej ją utrzymać w czystości.
Działa zapobiegawczo, chroniąc przed plamami (np. z wina i kawy) ,
ułatwia usuwanie graffiti. Wpływa na odporność fug cementowych
na zabrudzenia. Nakłada się go w postaci nierozcieńczonej, na idealnie
oczyszczoną i wysuszoną powierzchnię, w jednej lub kilku jednolitych
cienkich warstwach za pomocą mopa. Czas schnięcia to 1 godzina.
Można również polerować miękką ściereczką lub maszynowo białym
padem. Impregnacja nie zmieni wyglądu, oryginalnego materiału.
Zużycie w litrach na 100 m2

profilaktyka ochronna
na powierzchnie porowate
i gładkie

Środek niskopieniący do ekstrakcyjnego czyszczenia
dywanów, tapicerki i foteli samochodowych, wykonanych
z włókien naturalnych i syntetycznych.

Nakładać na wcześniej idealnie odkurzoną tkaninę.
Skoncentrowany preparat nanosić szczególnie na plamy,
za pomocą rozpylacza i wcierać w tkaninę, a następnie kilka
razy wyczyścić ekstraktorem.
W celu długotrwałego utrzymywanie czystych tkanin, zwłaszcza
tapicerek i foteli, zalecamy po wyczyszczeniu tkaniny, na koniec
przy pomocy ekstraktora, opłukać czystą wodą, aby usunąć
resztki środka czyszczącego, zwłaszcza przy stosowaniu
wyższego stężenia roztworu. Produkt można również stosować
do ręcznego czyszczenia, pamiętając o zmyciu środka, dokładnie
czystą wodą i użyciu odkurzacza do odkurzania na mokro.
Po wyczyszczeniu dywan należy pozostawić do wyschnięcia.
Nie nadaje się do materiałów i powierzchni, które nie są
wodoodporne. Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,08 zł.
Dozowanie


ml / 10 l do maszyny

50 (0,5%)
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VC131010098

5l

VC131050098







250 (2,5%)
8

pH koncentratu: 8,5
1l



150 (1,5%)

pH roztworu

1

Szczotkowany kamień

2

4

Kamień naturalny

5

10

Materiały porowate betonowe, cegły

10

20

1l

CLEAMEN 131 czyszczenie ekstrakcyjne

stopień zanieczyszczenia

Liczba warstw

2

VC127010098

VIDEO
Impregnowanie
powierzchni

czyszczenie
mechaniczne
i ręczne

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE - OBSZAR OGÓLNY

CLEAMEN 143 do czyszczenia śladów po gumie i kleju
Przeznaczony do usuwania smug po gumie, z winylu, linoleum - bez
polimerów, wykładzin podłogowych, płytek, nawierzchni i innych
materiałów niechłonnych.

Nierozcieńczony preparat w płynie należy nakładać wilgotną ściereczką. Przed
użyciem, należy najpierw umyć powierzchnię w zwykły sposób. Przed użyciem,
zalecamy wykonanie testu w najmniej widocznym miejscu. Test i usuwanie
smug, należy wykonywać wyłącznie ręcznie i w rękawicach. Produkt zawiera
rozpuszczalniki, dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy.
Nie wolno pracować z produktem w przestrzeni, z otwartym ogniem! Środek
wyżera, niektóre tworzywa sztuczne! Nie nadaje się do tworzyw sztucznych,
woskowanych podłóg i powierzchni odpornych na rozpuszczalniki. Nie wylewać
środka bezpośrednio na powierzchnię - może to spowodować nadmierny skutek
lub uszkodzenie powierzchni! Produkt do podłóg, nie odkurzać, wytrzeć
1l

VC143010098

Nabywanie, posiadanie lub używanie podlega
ograniczeniom ze strony ogółu społeczeństwa.

SUGESTIA

silny środek czyszczący

Ściereczki z mikrowłókna
– str. 79

CLEAMEN 146 środek czyszczący

i nabłyszczający do powierzchni z połyskiem
Nadaje się do obiektów z indywidualną biologiczną oczyszczalnią ścieków.

nadaje się
do marmuru

Zawiera bardzo drobne i neutralne środki powierzchniowo czynne, które
skutecznie usuwają nawet odporny brud. Jest przeznaczony zwłaszcza do
powierzchni wrażliwych na uszkodzenia i zmatowienie takich jak: marmury,
granity, kamienie naturalne i sztuczne, posadzki z wysokim połyskiem, itp..
Nadaje się również do tworzyw sztucznych, podłóg laminowanych, polerowanej
stali nierdzewnej i innych metali. Środek jest przeznaczony do mycia ręcznego przy
pomocy mopa lub ściereczki z mikrofibry do uzyskania efektu pełnego połysku.
Ze względu na pienistość nie nadaje się do mycia maszynowego.
Cena 1 l roztworu roboczego od 0,05 zł.
Dawkowanie
poziom zanieczyszczenia













czyszczenie sprayowe ml / 1 l

5 (0,5%)

10 (1%)

20 (2%)

do wiadra ml / 10 l

5 (0,05%)

10 (0,1%)

20 (0,2%)

pH roztworu

7

7,1

7,2

pH koncentratu: 8
1l

VC146010097
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CLEAMEN 141

maszynowe i ręczne mycie podłóg
Przeznaczony do wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody.
Niepieniący środek zasadowy, przeznaczony przede wszystkim
do maszynowego mycia, silnie zabrudzonych podłóg (np. od oleju). Preparat
wyróżnia się wysoką skutecznością odtłuszczania i czyszczenia zarówno
starych, jak i wżartych zanieczyszczeń. W wyższych stężeniach może być
stosowany, jako środek głęboko czyszczący. Skoncentrowany może służyć
do czyszczenia śladów od gumy z wózków i podeszw obuwia. Środek można
stosować również do ręcznego czyszczenia i konserwacji. W przypadku
stosowania wyższych stężeń powyżej 100 ml / 10 l, zaleca się na koniec
spłukać czystą wodą.
Nie nadaje się do lakierowanych parkietów i podłóg laminowanych, powierzchni
drewnianych, gumy, woskowanych podłóg z PVC, powłok polimerowych
i powierzchni nieodpornych na działanie zasad.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,05 zł.
Dozowanie
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

40 (0,4%)

70 (0,7%)

100 (1%)

pH roztworu

12

12,3

12,4











odpowiedni do
powierzchni
zewnętrznych
i wewnętrznych

pH koncentratu: 13
5l

VC141050098

10 l

VC141100098

20 l

VC141200098

* 200 l

VC141920099

* Produkt na zamówienie.

CLEAMEN 144

maszynowe i ręczne mycie podłóg z aktywnym chlorem
Nadaje się do maszynowego czyszczenia wszystkich typów
wodoodpornych powierzchni.
Środek myjący, chlorowy, alkaliczny przeznaczony do maszynowego
i ręcznego mycia powierzchni podłogowych. Produkt doskonale
usuwa białka i tłuszcze zwierzęce z podłóg, wokół basenów oraz
zanieczyszczenia linii powyżej poziomu wody, bez jej zanieczyszczania
w basenie. Produkt może być stosowany w przemyśle spożywczym,
małych zakładach i rolnictwie. Nie nadaje się na aluminium.
Dozowanie automatyczne i ręczne do mycia podłóg
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

50 (0,5%)

120 (1,2%)

200 (2%)

pH roztworu

12,1

12,2

12,4











pH koncentratu: 14

ŚĆ
NOWO

Dawkowanie w przemyśle spożywczym
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

50 (0,5%)

150 (1,5%)

300 (3%)

pH roztworu

12,1

12,4

12,7

czyści i wybiela

pH koncentratu: 14
5l
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VC144050099
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CLEAMEN 145 maszynowe i ręczne mycie podłóg

Przeznaczony do ręcznego i mechanicznego czyszczenia wszystkich typów podłóg
odpornych na działanie wody.
Nowoczesny środek niepieniący, stosowany do szerokiego zakresu czyszczenia.
Ze względu na lekko zasadowy charakter, ma również zastosowanie tam, gdzie wymagane
są środki neutralne. Do czyszczenia powierzchni częściowo wodoodpornych, zalecamy
stosowanie techniki czyszczenia na mokro. W przypadku stosowania w wyższych
stężeniach powyżej 100 ml / 10 l wskazane jest spłukanie podłogi czystą wodą.

wielofunkcyjny środek
czyszczący
Dozowanie
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

40 (0,4%)

70 (0,7%)

pH roztworu

8,5

8,7





1l

VC145010098

5l

VC145050097

100 (1%)

20 l

VC145200097

8,8

* 200 l

VX145925099







* Produkt na zamówienie.

pH koncentratu: 9

CLEAMEN 147

maszynowe i ręczne mycie podłóg bezpieczny dla powierzchni
Środek przeznaczony do maszynowego i ręcznego mycia wodoodpornych wykładzin
podłogowych o przyjemnym zapachu.

ŚĆ
NOWO

Niepieniący, o doskonałych właściwościach myjących, do podłóg typu Vinyl - PCV, granit,
lastryko, marmur, piaskowiec, płytki, marmoleum, terakota itp. Z powodzeniem może być
również stosowany do mycia pionowych powierzchni przy użyciu mopów. Produkt może
być stosowany, m.in. w centrach handlowych, biurowcach, szkołach, służbie zdrowia,
instytucjach pomocy społecznej i przemyśle. Nie zaleca się stosowania na surowym
drewnie. W przypadku stosowania stężenia wyższego niż 1% zalecamy przetrzeć podłogi lub
powierzchnie pionowe czystą wodą. Produkt charakteryzuje się wyjątkową delikatnością
w stosunku do powierzchni. Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,04 zł.

Dozowanie

5l

stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

20 (0,2%)

30 (0,3%)

50 (0,5%)

7,4

7,5

7,6

pH roztworu









VC147050099



pH koncentratu: 9,8

CLEAMEN 190 odpieniacz

likwiduje nadmiar piany

Odpowiedni do miejsc, w których trzeba szybko zlikwidować nadmiar piany.
Środek w płynie przeznaczony do usuwania piany i zmniejszania pienienia
środków myjących. Jest szczególnie przydatny w miejscach, w których
podczas czyszczenia powstanie niepożądana piana. Nanieść na spienioną
powierzchnię rozpylaczem. Do zbiornika maszyny myjącej z brudną wodą
lub do odkurzacza należy odmierzać 10 – 30 ml / 10 l.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,04 zł.
pH koncentratu: 7
1l

VC190010098
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CLEAMEN 210 na silny tłuszcz

Przeznaczony do czyszczenia kuchenek, okapów, wyposażenia kuchni,
płytek ceramicznych, naczyń kuchennych, kotłów, mikserów i innych
urządzeń kuchennych, nadaje się również do czyszczenia maszyn
w przemyśle.
Mocno pieniący środek zasadowy jest skuteczny szczególnie na osady tłuszczu.
Za pomocą rozpylacza nanieść, niewielką warstwę piany na czyszczoną
powierzchnię, rozprowadzić szczoteczką lub gąbką i pozostawić na chwilę do
momentu reakcji. Powierzchnię wyczyścić z brudu, a następnie spłukać czystą
wodą. W przypadku silnego zanieczyszczenia, proces należy powtórzyć kilka
razy. Aby wyczyścić powierzchnie podłogowe, należy rozcieńczyć w wiadrze
i systematycznie wycierać powierzchnię. W silnie zanieczyszczonych miejscach
spryskać koncentratem przed wytarciem i przetrzeć brud za pomocą pada lub
szczotki. Środek odtłuszczający jest bardzo pieniący, bez aromatu.
Nie nadaje się do powierzchni nieodpornych na zasady.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,02 zł.

silnie pieniący
się środek
odtłuszczający

Dozowanie do czyszczenia sprejem
stopień zanieczyszczenia



ml / 1 l

250 (25%)

500 (50%)

neředěný (100%)

pH roztworu

12,2

12,4

13











pH koncentratu: 13

ARTYKUŁ

Dozowanie do wiadra
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

20 (0,2%)

50 (0,5%)

100 (1%)

pH roztworu

9

9,5

10











www.cormen.cz

Czyszczenie obszarów
gastronomicznych

pH koncentratu: 13
550 ml butelka do aplikacji 8 szt.

VC210L05599

1l

VC210010097

5l

VC210050098

CLEAMEN 220 do nabłyszczania stali nierdzewnej
Przeznaczony do nabłyszczania i ochrony gładkich powierzchni
ze stali nierdzewnej.

Środek jest przeznaczony do uzyskiwania błyszczącego wyglądu
na powierzchniach ze stali nierdzewnej. Powierzchnie polerowane muszą
być uprzednio pozbawione brudu i tłuszczu. Nierozcieńczony środek
w aerozolu pryskać w bardzo małej ilości na ściereczkę do czyszczenia lub
bezpośrednio na czyszczone powierzchnie. Dobrze wetrzeć w powierzchnię
i wypolerować suchą ściereczką.
pH koncentratu: 8
550 ml

chroni powierzchnię
przed tłuszczem
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VC220005599

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE – OBSZAR KUCHNI

CLEAMEN 240

do piekarników, grillów i szkła kominkowego
Przeznaczony do usuwania brudu z przypalonych piekarników,
grillów, naczyń i szkła kominkowego.
Nierozcieńczony środek nanosić rozpylaczem w postaci piany
na czyszczoną powierzchnię, pozostawić przez 5 - 15 minut. Aby
ułatwić odseparowanie silnych warstw brudu, można użyć skrobaka,
ręcznego pada lub szczotki. Aby przyspieszyć reakcję, zanieczyszczoną
powierzchnię można ogrzać do 40 °C. Następnie umyć powierzchnię
kilkakrotnie wodą i wytrzeć do sucha. Jeśli to konieczne, powtórzyć
cały proces, aż do zupełnego usunięcia przypaleń z powierzchni.
Produkt jest silnie zasadowy, należy stosować środki ochronne, takie
jak gumowe rękawice, okulary, fartuch. Unikać kontaktu ze skórą
i wdychania aerozolu podczas nanoszenia. Nie nadaje się do aluminium
i do materiałów nieodpornych na zasady.
Czas działania
stopień zanieczyszczenia



czas (minuty)

5




10







15

pH koncentratu: 14
550 g

VC240005599

1,1 kg

VC240011098

bardzo silny środek czyszczący,
powierzchnia nie wymaga
podgrzewania

CLEAMEN 241 do pieców konwekcyjno-parowych i grillów
Przeznaczony do usuwania przypalonych zabrudzeń z pieców konwekcyjnoparowych, grillów i części filtrów powietrza. Nie nadaje się do aluminium
i materiałów nieodpornych na zasady.

Środek do bezpośredniego usuwania przypalonych zabrudzeń z pieców konwekcyjnoparowych, grillów i części filtrów powietrza lub jako podłączenie do urządzenia
dozującego pieca konwekcyjno-parowego. Można stosować w koncentracie lub
rozcieńczyć w stosunku 1: 5. Produkt nanosić spryskiwaczem ciśnieniowym na
zabrudzone miejsca (rozgrzane do 40 - 50°C, jeśli urządzenie na to pozwala) i pozostawić
na 5 - 15 minut w zależności od intensywności zanieczyszczenia. W przypadku większych
zabrudzeń użyć gąbki lub szczotki, aby zmiękczyć zanieczyszczenia. Po upływie
określonego czasu powierzchnię kilkakrotnie przemyć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Konsekwentnie używać sprzętu ochronnego, takiego jak gumowe rękawice, okulary
i fartuch. Podczas aplikacji unikać kontaktu ze skórą i wdychania aerozolu.
Czas działania
stopień zanieczyszczenia



czas (minuty)

5




10







15

pH koncentratu: 14
550 ml butelka do aplikacji 8 szt.

VC241L05599

550 g

VC241005599

5,5 kg

VC241055097

bardzo silny na przypalone
powierzchnie
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CLEAMEN 230 automatyczne mycie naczyń

Przeznaczony do mycia w zmywarkach profesjonalnych do naczyń i szkła.
Płynny, niezawierający fosforanów, wysoce skoncentrowany środek
do wszystkich typów profesjonalnych zmywarek z automatycznym
dozowaniem. Osiąga najwyższą wydajność mycia, nawet z dozowaniem
małej ilości i przy odpowiednim ustawieniu zmywarki w zależności
od twardości wody. Środek nadaje się również do mycia naczyń szklanych.
Nie nadaje się do naczyń z metali kolorowych i aluminium.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,01 zł.
Stopień zanieczyszczenia










dozowanie g / l

0,5

1,5

3

pH roztworu

10,7

11,4

11,9



pH koncentratu: 14

myje nawet w niskim stężeniu

6 kg

VC230060098

12 kg

VC230120099

24 kg

VC230240098

240 kg

VC230924099

nadaje połysk naczyniom

CLEAMEN 231 automatyczne płukanie naczyń
Nadaje się do użytku w profesjonalnych zmywarkach.

Przeznaczony do płukania w zmywarkach profesjonalnych do naczyń i szkła.
Używany w fazie płukania po umyciu produktem Cleamen 230 mycie
maszynowe. Jest to płynny, wysoce skoncentrowany, niepieniący, środek
do płukania i nabłyszczania. Zapobiega powstawaniu śladów po osadach
mineralnych z wody i jest skuteczny zarówno w wodzie miękkiej, jak i twardej.
Zapewnia doskonały połysk.
Cena 1 l roztworu roboczego od 0,002 zł.
Stopień zanieczyszczenia

dozowanie g / l

0,2

pH roztworu

7



pH koncentratu: 2
5 kg
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VC231050098

10 kg

VC231100099

20 kg

VC231200098

220 kg

VC231922099







0,5

1

6,4

6



PROFESJONALNE CZYSZCZENIE – OBSZAR KUCHNI

CLEAMEN 232

automatyczne mycie naczyń ACTIVE
Przeznaczony do mycia w profesjonalnych zmywarkach do naczyń
białych i czarnych oraz szkła.
Płynny, niezawierający fosforanów, silnie skoncentrowany środek zawierający
aktywny składnik DEZYCHLOR, przeznaczony do mycia w profesjonalnych
zmywarkach do naczyń białych i czarnych oraz szkła, również
z automatycznym dozowaniem. Nadaje się również do stosowania w obszarach
o bardzo twardej wodzie i jest niezawodny nawet przy dużym zanieczyszczeniu.
Wyższa skuteczność środka wykazuję się usuwaniem tłuszczu, zapobieganiem
tworzenia się powłoki kleistej i skutecznym usuwaniem osadów z kawy
i herbaty. Nie nadaje się do naczyń wykonanych z metali kolorowych
i aluminium (naczynia aluminiowe należy myć ręcznie środkami takimi jak
Cleamen 250, Krystal mleczko w płynie).
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,01 zł.
Stopień zanieczyszczenia










dozowanie g / l

0,5

1,5

3

pH roztworu

10,7

11,4

11,9



pH koncentratu: 14
6 kg

VC232060098

24 kg

VC232240098

240 kg

VC232924099

zmywa nawet oporny brud

VIDEO

zmiękcza wodę

Przemysłowe mycie
naczyń

CLEAMEN 233 sól w tabletkach
Środek przeznaczony do regeneracji zbiorników,
zmiękczających wodę. Jest stosowany do zmiękczania
wody w obiektach gastronomicznych, pralniach
i wszędzie tam, gdzie występuje twarda woda.
10 kg

VC233100098

25 kg worek

VCGTS250099
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CLEAMEN 250

koncentrat do ręcznego mycia naczyń

Przeznaczony do ręcznego mycia naczyń z porcelany, ceramiki,
szkła, tworzyw sztucznych i metali, drewnianych desek oraz
do czyszczenia wszystkich powierzchni kuchennych.
Płynny, neutralny, wysoce skoncentrowany środek przeznaczony
do profesjonalnego użytku. Jest bardzo skuteczny w walce z tłuszczem
i zaschniętymi resztkami jedzenia, podczas testów talerzowych osiągnął
bardzo dobre wyniki. Jest lekko perfumowany i niezawodny w myciu
ciemnych naczyń.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,02 zł.
Dozowanie do wiadra
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

20 (0,2%)

50 (0,5%)

100 (1%)

9

9,5

10

pH roztworu











pH koncentratu: 5 – 6
1l

VC250010098

5l

VC250050098

SUGESTIA

Akcesoria do zmywania naczyń
– str. 85

niezawodny w walce
z tłuszczem

VIDEO

CLEAMEN 251 koncentrat do ręcznego

Profesjonalne
czyszczenie kuchni

mycia naczyń nieperfumowany, bezbarwny

Przeznaczony do ręcznego mycia naczyń z porcelany, ceramiki,
szkła, tworzyw sztucznych i metali, drewnianych desek,
do czyszczenia wszystkich powierzchni kuchennych.
Płynny, neutralny, wysoce skoncentrowany środek przeznaczony
do profesjonalnego ręcznego mycia naczyń i odtłuszczania wszystkich
powierzchni. Stosowany jest głównie w przemyśle spożywczym oraz
w dużych placówkach gastronomicznych. Środek nie zawiera żadnych
składników aromatycznych, dzięki czemu nie pozostawia na naczyniach
tak zwanych śladów zapachowych. Jest bardzo skuteczny w walce
z tłuszczem i zaschniętymi resztkami jedzenia, w testach talerzowych
osiągnął bardzo dobre wyniki. Jest niezawodny do mycia ciemnych
naczyń. Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,02 zł.
stopień zanieczyszczenia

bez barwników,
bezzapachowy

62

stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

20 (0,2%)

50 (0,5%)

100 (1%)

pH roztworu

9

9,5

10



pH koncentratu: 5 – 6
1l

VC251010098

5l

VC251050098









PROFESJONALNE CZYSZCZENIE – OBSZAR KUCHNI

CLEAMEN 242 odpływy kuchenne z dezychlorem

Przeznaczony do czyszczenia odpływów zlewozmywaków kuchennych, stali
nierdzewnej, chromu, tworzyw sztucznych i powierzchni odpadów ceramicznych.
Nie nadaje się do aluminium i materiałów wrażliwych na zasady.

usuwa
nieprzyjemny
zapach

Środek jest przeznaczony do czyszczenia odpływów, zabrudzonych tłuszczem i nadaje się
również do powierzchni ze stali nierdzewnej, chromu, tworzywa sztucznego oraz ceramiki.
Nierozcieńczony środek należy wlać bezpośrednio z butelki do odpływu i pozostawić
go na określony czas. Podgrzewając odpływy wodą do około 40°C można przyspieszyć proces
czyszczenia. Na koniec opłukać zlew dużą ilością wody. Podczas zastosowania środka, należy
zachować ostrożność oraz użyć gumowych rękawic, okularów oraz fartucha.
Dozowanie w zależności od rozmiaru odpływu

1l

rozmiar odpływu

mały syfon

zlewozmywak kuchenny

WC i wylewki do czyszczenia

dawka (ml)

150

250

500

czas (minuty)

15

25

30

VC242010097

pH koncentratu: 14

SUGESTIA
Pompka dozująca
2 ml – str. 73

CLEAMEN 260 szkło restauracyjne

Przeznaczony do wszystkich typów szkła restauracyjnego oraz do mycia innych
przedmiotów z połyskiem.
Środek jest przeznaczony do zmywarek ręcznych (spullboy). Po umyciu kufli do piwa,
środkiem CLEAMEN 260, na piwie utrzymuje się dłużej piana i zachowuje ono swój
smak. Szkło do napojów, umyte środkiem nie przyciąga kurzu i pozostaje czyste
przez długi czas. Efekt ten uzyskuje się, dzięki zastosowaniu specjalnych neutralnych
środków powierzchniowo czynnych o obniżonym pH. Ze względu na to, że nie
zawiera agresywnych substancji, nie uszkadza szkła nawet podczas długotrwałego
użytkowania. Po umyciu zawsze należy opłukać szkło strumieniem czystej wody.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,05 zł.
1l

Dozowanie do zmywarki

chroni szkło przez
dłuższy czas

stopień zanieczyszczenia



ml / 1 l

3 (0,3%)

4 (0,4%)

5 (0,5%)

7,8

7,9

8

pH roztworu









VC260010098



pH koncentratu: 8

CLEAMEN 261 szkło restauracyjne – tabletki
Przeznaczony do zmywarek ręcznych (spullboy) do szkła
restauracyjnego.

Zaletą tego produktu jest łatwa obsługa, dozowanie i przechowywanie.
Przy stosowaniu w ciepłej wodzie, umieść tabletkę w folii
w zmywarce, do mycia w zimnej wodzie wyjmij tabletkę z folii
ochronnej - uzyska się tym sposobem, równomierne uwalnianie
substancji czynnych w roztworze do mycia. Po umyciu kufli do piwa
środkiem CLEAMEN 261, na piwie utrzymuje się dłużej
piana i zachowuje ono swój smak. Ze względu na to, że
nie zawiera agresywnych substancji, nie uszkadza szkła
nawet podczas długotrwałego użytkowania. Po umyciu
zawsze należy opłukać szkło strumieniem czystej wody.
720 g (72 szt. tabl.)

łatwe
dozowanie

VC261007298
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CLEAMEN 300/400 sanitarny, codzienny

Przeznaczony do muszli klozetowych, pisuarów, płytek ceramicznych, baterii,
pryszniców, do mycia ręcznego podłóg.
Środek przeznaczony do codziennego sprzątania przestrzeni toaletowych
i sanitariatów. Usuwa brud, plamy i powłoki z kamienia oraz osadów mineralnych,
nadaje się do stosowania metodą sprayową i do dozowania do wiadra.
Metoda sprayowa: Po rozcieńczeniu do dozownika w sprayu roztwór myjący dozuje
się spryskiwaczem na czyszczone powierzchnie lub na ściereczki do czyszczenia.
Stężenie 8 ml/1 l lub większe można wykorzystać do usuwania słabych osadów
mineralnych i kamienia. W przypadku stosowania wyższych stężeń zaleca się
sprawdzenie odporności czyszczonych powierzchni i opłukanie ich po dokładnym
oczyszczeniu.
Dozowanie do wiadra: Stosuje się bardzo małe dawki środka, przy jednoczesnym
zapewnieniu skuteczności i zaromatyzowaniu. W celu usunięcia osadów mineralnych
i kamienia zalecamy dawkowanie w przybliżeniu 20 ml / 10 l roztworu lub połączenie
z metodą sprayową w wyższym stężeniu na czyszczonych miejscach. Nie nadaje się
do powierzchni, które nie są odporne na działanie kwasów.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,1 zł.
Dozowanie do czyszczenia sprayem
stopień zanieczyszczenia



ml / 1 l

4 (0,4%)

6 (0,6%)

10 (1%)

3,6

3

2,6

pH roztworu











pH koncentratu: 1
Dozowanie do wiadra
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

10 (0,1%)

20 (0,2%)

30 (0,3%)

pH roztworu

6,7

6,3

5,3









superkoncentrat,
szerokie
zastosowanie



pH koncentratu: 1
550 ml butelka do aplikacji 8 szt.

VC300L05599

1l

VC300010097

5l

VC300050097

CLEAMEN 301/401, 302/402
odświeżacze i neutralizatory zapachu

nadaje się na tekstylia,
do powietrza, do wiadra

Przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach, na ściany, zasłony,
żaluzje, tekstylia domowe, do aromatyzowania koszy na śmieci i jako
składnik perfumujący do pomieszczeń sanitarnych
Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostawia świeży aromat.
Podczas rozpylania w powietrzu (na przykład w biurze w obecności
osób) efekt perfum może zostać złagodzony w rozcieńczeniu z wodą,
jednocześnie w ten sposób można nawilżyć powietrze. Produkt w pełni
wyparowuje i nie pozostawia śladów ani plam, pozostawiając jedynie
przyjemny zapach. W przypadku stosowania do roztworu myjącego można
go użyć do wody lub razem ze środkami czyszczącymi Cleamen i Krystal.
Dozowanie

Cleamen 301/401

poziom aromatyzowania



do nanoszenia sprejem ml / 1 l

200 (20%)

400 (40%)

koncentrát

do wiadra ml / 10 l

3 (0,03%)

10 (0,1%)

30 (0,3%)







pH koncentratu: 6 – 7
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Cleamen 302/402

301/401 – 550 ml

VC301005599

302/402 – 550 ml butelka do aplikacji 8 szt.

VC302L05599

302/402 – 550 ml

VC302005599

302/402 – 5 l

VC302050098

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE – OBSZAR SANITARNY

CLEAMEN 310 ekstra kwaśny do WC i ceramiki

Nadaje się do muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, płytek toaletowych.
Przeznaczony do usuwania kamienia, osadów moczu i mineralnych
ze wszystkich części urządzeń sanitarnych. Środka należy używać w postaci
nierozcieńczonej, nałożyć go na wewnętrzną ścianę toalety, łącznie
z krawędziami i pozostawić na chwilę, aby spłynął po ściankach. Następnie
wyczyścić toaletę za pomocą szczotki, łącznie z częścią zanurzoną w wodzie
i spłukać. Nie pozostawiać środka dłużej niż przez 20 minut. Pozostawia
przyjemny zapach czereśni.
Nie nadaje się do powierzchni metalowych i nierdzewnych.
Średnie dawkowanie według zużycia

1 dawka (ml)

pisuar

WC

20

40

pH koncentratu: 1

najsilniejszy środek
do czyszczenia toalet na rynku

750 ml

VC310007595

5l

VC310050096

CLEAMEN 311 zasadowy WC

Przeznaczony do muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, wyposażenia
toalet ze stali nierdzewnej i ceramiki.
Bardzo wydajny środek czyszczący, który pozostawia toaletę błyszczącą.
Aktywny chlor wspomaga szybki efekt czyszczenia powyżej i poniżej poziomu
wody w muszli klozetowej. Środka należy używać w postaci nierozcieńczonej,
nałożyć go na wewnętrzną ścianę toalety, łącznie z krawędziami i pozostawić
na chwilę, aby spłynął po ściankach. Następnie wyczyścić toaletę za pomocą
szczotki, łącznie z częścią zanurzoną w wodzie i spłukać.
Nie nadaje się do powierzchni aluminiowych.

SUGESTIA
Odświeżacze toalet na bazie
olejków – str. 40

Średnie dawkowanie według zużycia

1 dawka (ml)

pisuar

WC

20

40

pH koncentratu: 13
750 ml

VC311007598

5l

VC311050098

siła aktywnego chloru
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CLEAMEN 320 deo tabletki do pisuarów
Odpowiedni do wszystkich rodzajów pisuarów.

Środek czyszczący i zapachowy służy do aromatyzowania toalet i zapobiega
tworzeniu się osadów kamienia i moczu. Ma postać kostek, które są wkładane
(2-5 sztuk) bezpośrednio do pisuaru z perforowanym dnem lub do siatki
umieszczonej w dolnej części pisuaru. Przeznaczony do użytku w publicznych
toaletach i miejscach o dużym natężeniu ruchu.
1,5 kg (47 szt. tabl.)

VC320015098

długotrwały zapach

CLEAMEN 322 enzymatyczne tabletki do pisuarów
Odpowiedni do wszystkich rodzajów pisuarów.

Czyszczące i aromatyzujące tabletki nowej generacji przeznaczone
do pisuaru. Ich zaletą jest zasada biologicznej degradacji zanieczyszczeń,
podczas której po nawilżeniu aktywują się enzymy, mobilizujące
metabolizm niepatogenicznych bakterii eliminujących zanieczyszczenia,
osady i brud. Eliminuje to możliwość powstania nieprzyjemnego zapachu
i zapobiega tworzeniu się osadów kamienia i moczu. Delikatny zapach
służy do aromatyzowania całej toalety. Są idealne do obiektów
z biologicznymi oczyszczalniami ścieków.

ekologiczne czyszczenie,
długa żywotność

1 szt. + sitko w woreczku PE

VC322000198

12 szt. + sitko w wiadrze

VC322001298

TABLETKI ENZYMATYCZNE
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ
AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
ELIMINACJA NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU
BARDZIEJ PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
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Z większości dostępnych na rynku środków
do czyszczenia pisuarów surfaktanty ulatniają się
po pewnym czasie, a pomimo tego, że nadal pachną
nie czyszczą i nie działają tak, jak powinny. Ceramika
zatyka się brudem i pojawia się osad kamienia
i moczu. Dlatego też wśród tabletek do pisuarów
zyskuje popularność nowa generacja, która zawiera
enzymy. To gwarantuje tabletkom oprócz zapachu
dłuższą żywotność i skuteczność czyszczenia.
Przy długotrwałym używaniu docenisz czystość
pisuaru, a zwłaszcza rur kanalizacyjnych. Dzięki
temu potrzebujesz mniej specjalistycznych środków
czyszczących do usuwania kamienia.

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE – OBSZAR SANITARNY

PIELĘGNACJA TOALET I PISUARÓW
REGULARNA KONSERWACJA

CZYSZCZENIE OGÓLNE

Pielęgnacja toalet i jakość czyszczenia odzwierciedlają poziom
każdej firmy, instytucji, szkoły, hotelu i restauracji. Regularne
stosowanie wysokiej jakości skutecznych środków może
utrzymać te obiekty na bardzo wysokim poziomie. W zależności
od częstości korzystania z toalety zalecamy 1x w tygodniu
stosowanie podstawowego środka czyszczącego toalety
Cleamen 310 i Cleamen 311.

Aby usunąć duże osady kamienia i moczu, należy użyć
odwapniacza Cleamen 450, który potrafi naruszyć strukturę
osadu. Następnie wystarczy Cleamen 310 lub Cleamen 311,
i porządnie umyć toaletę pod krawędzią miski lub pisuaru.

EKONOMIA CZYSZCZENIA
Program profesjonalnego sytemu czyszczenia Cleamen to przede
wszystkim kontrola kosztów sprzątania. Korzystając z tych
certyfikowanych i przetestowanych środków, uzyskasz znaczne
oszczędności w wynagrodzeniach pracowników. Czyszczenie
toalety nie będzie tak czasochłonne jak używanie środków
czyszczących złej jakości.

DŁUGOTRWAŁY ZAPACH
Bardzo często odwiedzane toalety warto wyposażyć
w perfumowane dodatki. Wysokiej jakości zawieszka
i tabletka enzymatyczna mogą zastąpić aromaty odświeżaczy,
aromatycznych zawieszek itp.

PROFILAKTYKA
Stosując wysokiej jakości sitka i tabletki z zawartością
enzymów, osiągniesz długotrwałą czystość ceramiki
sanitarnej. Enzymy wchodzące w skład tych produktów
zapobiegają gromadzeniu się osadów kamienia i moczu,
dlatego regularna konserwacja jest znacznie łatwiejsza
i szybsza. Nasze nowoczesne filtry są dodatkowo
zaprojektowane w celu ograniczenia rozprysku moczu.
To pomaga utrzymać okolicę pisuaru czystą i suchą.

SUGESTIA

Sitka do pisuarów
– str. 86

VIDEO
Tabletki do pisuarów

VIDEO
Sitka do pisuarów

67

CLEAMEN 410 łazienki z połyskiem

Nadaje się do płytek, umywalek, wanien, kabin prysznicowych,
baterii, zewnętrznych części muszli klozetowych, wanien
akrylowych i elementów plastikowych.
Środek przeznaczony do czyszczenia powierzchni sanitarnych, łatwo
usuwa plamy i osady kamienia. Nanosić za pomocą rozpylacza
piankowego na powierzchnie, rozprowadzić gąbką lub ściereczką
z mikrofibry, a następnie dokładnie spłukać powierzchnię czystą
wodą. Do usuwania większej warstwy kamienia używać gąbki
z padem ściernym lub delikatnej szczoteczki. Pozostawić środek
na powierzchni na maksymalnie 10 minut do zaschnięcia,
a w przypadku większego zabrudzenia powtórzyć proces kilka razy.
Nie nadaje się do powierzchni, które nie są odporne na kwasy.
Do codziennego czyszczenia można użyć rozcieńczonego produktu,
patrz tabela.
Dozowanie
stopień zanieczyszczenia



ml / 1 l

250 (25%)

500 (50%)

koncentrat (100%)

pH roztworu

2,3

2,3

2











pH koncentratu: 2
550 ml butelka do aplikacji 8 szt.

VC410L05599

550 ml

VC410005599

1l

VC410010094

5l

VC410050095

zawiera Nano cząsteczki

CLEAMEN 420 udrażniacz do odpływów sanitarnych

Odpowiedni do plastikowych i ceramicznych odpływów umywalek, pryszniców,
pisuarów i toalet.

Zamknięcie
z ogranicznikiem przepływu

usunie każde
zanieczy
szczenie

Wysoce skuteczny środek do czyszczenia odpływów, eliminuje wszelkiego rodzaju
niepożądane osady. Środek zawiera silnie stężony kwas siarkowy, dlatego należy
pracować z nim z maksymalną ostrożnością i zawsze stosować środki ochronne takie jak
gumowe rękawice chemio-odporne, okulary (tarcza) i fartuch PCV lub skafander! Środek
należy stosować w stanie nierozcieńczonym, wlewając przez ogranicznik przepływu
bezpośrednio z butelki do czyszczonych odpływów. Podczas rozpuszczenia kwasu
z wodą, powstaje wysoka temperatura, może pojawić się para wodna, dlatego ważne
jest ostrożne, wolne dawkowanie, butelka jest wyposażona w ogranicznik nadmiernego
przepływu środka, którego nie wolno ściągać! Po wlaniu zalecanej ilości do odpływu,
pozostawić na 15-30 minut, po czym spłukać kilkakrotnie dużą ilością wody.
W przypadku całkowicie zatkanych odpływów najpierw usunąć wodę
i mechanicznie uwolnić części odpadu. Nie nadaje się do starych, zardzewiałych
odpływów z metali, żeliwa i elastycznych rur odpływowych z tworzyw sztucznych.
Dozowanie w zależności od rodzaju odpływu
rodzaj odpływu

syfon

wylewka

WC odpływ

dawka (ml)

150

250

500

Czas działania (min.)

15

25

30

pH koncentratu: 1
1l

VC420010098

Uwaga, środek może uszkadzać różne wrażliwe materiały (zmieniać ich kolor), takie jak granit i niektóre rodzaje stali
nierdzewnej oraz innych metali, więc należy unikać ich poplamienia lub sprawdzić na niewidocznym miejscu czy nie
ulegają zmianom. Nabycie, posiadanie lub użytkowanie przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniom.
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CLEAMEN 442 do podłóg kwaśny

Środek do czyszczenia po wykonanych pracach budowlanych
oraz czyszczenia okresowego. Przeznaczony do wszystkich
rodzajów płytek klinkierowych, podłóg winylowych
i malowanych oraz wszystkich podłóg odpornych na kwasy.

Dozowanie do czyszczenia okresowego
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

20 (0,2%)

40 (0,4%)

60 (0,6%)

2,6

2,3

2,1

pH roztworu

Najsilniejszy kwaśny środek czyszczący do mycia ręcznego
i maszynowego. Ma szerokie zastosowanie i jest przeznaczony
do czyszczenia po budowie - usuwania śladów cementowych
i do głębokiego lub okresowego czyszczenia - usuwania osadów
mineralnych. W użyciu różni się jedynie stężeniem i liczbą
płukań po naniesieniu. Przy dawkowaniu do 30 ml / 10 l nie jest
konieczne opłukanie. Środek jest silnie skoncentrowany
i niepieniący. Usuwa osady mineralne, kamień, cement i ślady
rdzy oraz ożywia i czyści fugi cementowe, ale przy częstym
czyszczeniu w wysokim stężeniu je wymywa. Przy regularnym
stosowaniu 1x w miesiącu ożywia kolory i rozjaśnia wygląd
klinkierowych płytek. Poradzi sobie zarówno z powierzchnią
antypoślizgową, jak również powierzchnią szlifowaną i matową.
Jest odpowiedni jako ostatni krok w czyszczeniu przed
nałożeniem impregnatu.
Nie nadaje się do marmurów, wapieni, powierzchni
woskowanych i powierzchni nieodpornych na kwasy.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,03 zł.











pH koncentratu: 1
Dozowanie do czyszczenia po budowie i codziennego
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

50 (0,5%)

100 (1%)

200 (2%)

2,2

1,9

1,7

pH roztworu











pH koncentratu: 1
1l

VC442010097

5l

VC442050097

SUGESTIA
Korek do 5 l kanistra
– str. 73

SUGESTIA

Ostrzeżenie
Uwaga śliska podłoga – str. 87

ożywi kolory
i rozjaśni wygląd
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CLEAMEN 450 żelowy odkamieniacz powierzchni

Nadaje się do basenów, pryszniców, toalet, łaźni i zakładów
przemysłowych.

Środek jest przeznaczony do usuwania osadów wapiennych i kamienia
ze wszystkich twardych, niechłonnych, kwasoodpornych powierzchni,
w szczególności płytek ceramicznych i bruków. Środek nanieść w zalecanym
stężeniu na oczyszczoną powierzchnię i pozwolić mu pracować przez
5 – 15 minut. Przy użyciu szczotki lub pada usunąć uwolniony brud i spłukać.
Proces powtarzać do całkowitego usunięcia kamienia. Zapewnić odpowiednią
wentylację podczas pracy, ograniczyć przebywanie w pomieszczeniu i nie
wdychać oparów! Nie nadaje się do marmuru, wapienia, naturalnego lśniącego
kamienia, laminatu, aluminium, chromu, stali nierdzewnej i drewna.
Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,11 ZLT.
Dozowanie do wiadra
stopień zanieczyszczenia



ml / 10 l

100 (1%)

200 (2%)

1,7

1,5

pH roztworu

















usuwa nawet silne
osady kamienia

pH koncentratu: 0,5
Dozowanie do rozpylacza spieniającego

5l

stopień zanieczyszczenia



ml / 1 l

150 (15%)

250 (25%)

500 (50%)

pH roztworu

0,9

0,7

0,5





VC450050098

pH koncentratu: 0,5

CLEAMEN 451

odkamieniacz powierzchni nierdzewnych i technologicznych
Odpowiedni do zmywarek naczyń, baterii i wyposażenia basenów. Nadaje się do odkamieniania urządzeń technologicznych,
takich jak zmywarki do naczyń, baterie, pralki, garnki, powierzchnie ze stali nierdzewnej.
Środek jest przeznaczony do odkamieniania urządzeń metalowych, eliminuje problematyczne osady i pozostawia powierzchnie w czystości.
Dzięki zawartości materiałów antykorozyjnych nie narusza metalowych powierzchni. Do okamienienia pralek i zmywarek należy rozcieńczyć
wodą zgodnie z instrukcją urządzenia (zwykle około 2 litry CLEAMEN 451 dla przeciętnej zmywarki) i włączyć proces mycia w temperaturze
do 60 ° C z dokładnym płukaniem. Małe przedmioty zanurzyć w roztworze
w proporcji 200-300 ml / litr wody, pozostawić na około 10 minut, po czym
mechanicznie usunąć uwolnione zabrudzenia za pomocą szczotki lub padu.
Następnie opłukać czystą wodą. W przypadku silniejszych zanieczyszczeń,
powtórzyć proces kilka razy. Nie nadaje się do materiałów nieodpornych
na kwasy. Cena 1 l roboczego roztworu wynosi od 0,63 zł.
Dozowanie do czyszczenia pralek i technologii (odkamienianie)
Stopień zanieczyszczenia
ml/1 l







100 (10%) 200 (20%)







300 (30%)

pH koncentratu: 1
Uwaga: temperatura do 60 °C, max. czas pracy odkamieniania 20 min
Dozowanie do czyszczenia powierzchni (Odkamienianie)
Stopień zanieczyszczenia



ml/1 l

50 (5%)

150 (15%)

300 (30%)

pH roztworu

2,3

2,3

2

pH koncentratu: 1

usuwa silne osady
z kamienia
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1,2 kg

VC451010098

6 kg

VC451050098
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VIDEOKANAŁ CORMEN

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE BASENU

USUWANIE KAMIENIA

Gruntowne czyszczenie basenu to świetna okazja, aby
zaoszczędzić wiele wysiłku i czasu. Gdy zostanie zrobione
prawidłowo, przy użyciu profesjonalnego sprzętu i przy użyciu
CLEAMEN, czyszczenie będzie znacznie łatwiejsze i szybsze.

Podłogi i ściany wokół basenu, w wellness i podobnych obiektach
są mocno obciążone dużą ilością wody i stosunkowo wysoką
temperaturą. Rezultatem jest zwiększone występowanie kamienia.
CLEAMEN wielokrotnie udowodnił, że takie czyszczenie można
wykonać niezawodnie.

CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI WOKÓŁ
BASENÓW I ZBIORNIKÓW PRZELEWOWYCH

CZYSZCZENIE PRYSZNICÓW

Czyszczenie nawierzchni wokół basenów należy do codziennych
obowiązków przy sprzątaniu każdego obiektu basenowego.
CLEAMEN spełnia wszystkie wysokie wymagania stawiane
środkom czystości do tych celów.

Prysznice w basenach i wellness wyróżniają się dwoma
zasadniczymi cechami. Oprócz nadmiernego osadzania kamienia,
gromadzą się na nich również resztki kosmetyków (mydła, kremy),
łoju oraz naskórka. CLEAMEN usunie go bez problemu.

CZYSZCZENIE SAUNY

CZYSZCZENIE SZATNI

Nie ma to jak ogrzać się w saunie. Jest to przyjemniejsze,
jeśli sauna jest idealnie czysta. Goście są bardzo uważni
i bardzo wymagający pod względem niedociągnięć
w czystości. Z CLEAMEN będziesz mieć pewność, że wyjdą
z sauny zadowoleni.

Szatnie są bramą do każdego basenu lub wellness. Dlatego bardzo
ważne jest, aby tutaj zaczynała się doskonała czystość. CLEAMEN
jest bardzo dobrym pomocnikiem pod tym względem.

VIDEO
71

TECHNIKA
NANOSZENIA
Bardzo praktyczne akcesoria do nanoszenia roztworów i koncentratów myjących oraz
czyszczących, które znacznie ułatwiają pracę, zwiększają wydajność, a tym samym oszczędzają
czas. Regularne stosowanie właściwej techniki nanoszenia i wszystkich narzędzi pozwala
osiągnąć najwyższą czystość przy zachowaniu niskiego kosztu czyszczenia.

Akcesoria do nanoszenia i dozowania. 73
Spryskiwacz ciśnieniowy.................... 74
Spieniacz ciśnieniowy......................... 74
Mieszalnik przenośny......................... 74
Przenośne urządzenie spieniające........75
Naścienny dozownik ECOSHOT............75
Mieszalniki naścienne ECOMIX............ 76
Dozowniki do zmywarek przemysłowych.....77
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TECHNIKA NANOSZENIA

CLEAMEN AKCESORIA DO NANOSZENIA I DOZOWANIA
Podstawowym pomocnikiem dla profesjonalnej serii Cleamen jest praktyczna
wielofunkcyjna butelka, w której jest dostarczana większość środków.
Szyjka butelki jest dostosowana do różnych zastosowań, tak aby można na
nią nasadzić różne końcówki dozujące. Dzięki temu jest możliwe rozpylanie,
spienianie lub dozowanie niewielkiej lub większej ilości roztworów z butelki.
Dodatkowo butelka wyposażona jest w inteligentny wskaźnik poziomu,
tzw. „miernik“. Używając jej właściwie, przyczynisz się do bezpieczeństwa
i higieny pracy. Do ręcznego dozowania bardzo małych dawek stosowana
jest pompka dozująca z dawką 2ml i specjalną budową odporną na silne
substancje chemiczne. Do dozowania substancji chemicznych do wiadra
stosowany jest dozownik z końcówką o dawce 10-25 ml odpowiedni
do butelek 1l Cleamen. Do dozowania chemii do wiadra z kanistrów jest
stosowana pompka dozująca z dawką 0-30 ml. Pompka jest uniwersalna
dla wszystkich rodzajów kanistrów Cleamen.

2

1

6
5
4

7
11

3

12

1

Butelka do aplikacji 500 ml 12 psz.

VAC07001299

2

Butelka do aplikacji 1 l CLEAMEN 12 psz.

VAC08001297

Butelka do aplikacji 550 ml CLEAMEN 100/200 8 psz.

VC100L05599

Butelka do aplikacji 550 ml CLEAMEN 101/201 8 psz.

VC101L05599

3

9
8

10

VIDEO
Butelka do nanoszenia

Butelka do aplikacji 550 ml CLEAMEN 110 8 psz.

VC110L05599

Butelka do aplikacji 550 ml CLEAMEN 210 8 psz.

VC210L05599

Butelka do aplikacji 550 ml CLEAMEN 241 8 psz.

VC241L05599

Butelka do aplikacji 550 ml CLEAMEN 300/400 8 psz.

VC300L05599

Butelka do aplikacji 550 ml CLEAMEN 302/402 8 psz.

VC302L05599

Butelka do aplikacji 550 ml CLEAMEN 410 8 psz.

VC410L05599

4

Spieniacz – 12 szt.

VAA04001299

5

Rozpylacz – 12 szt.

VAA03001299

6

Rozpylacz uniwersalny – 12 szt.

VAA02001299

7

Pompka dozująca 2 ml – 12 szt.

VAC06001299

8

Pompka dozująca 30 ml na 5, 10, 20 l

ZC903000199

9

Kranik do kanistra 10 l, 20 l

ZC937000599

10

Kranik do kanistra 5 l

ZC902000199

11

Korek do dozowania Cleamen 6 szt.

VAC02000699

12

Miarka CLEAMEN z uchwytem 500 ml

ZSR06000199
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CLEAMEN SPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY ogólny i sanitarny
Służy do nanoszenia roztworu czyszczącego na większe powierzchnie
od 2 do 100 m2. Spryskiwacz ciśnieniowy do neutralnych i zasadowych
(ogólnych) lub kwaśnych (sanitarnych) chemicznych roztworów
czyszczących. Jest wyposażony w wymienną dyszę z natryskiem
stożkowym i uszczelką (ogólny - EPDM, sanitarny - FPM). Zawartość
pojemnika wynosi 1,5 l. Zalecana pojemność środka wynosi do 1000 ml.
ogólny EPDM 1,5 l

VC925000199

sanitarny Viton FPM 1,5 l

VC926000199

VIDEO
Czyszczenie pianą

CLEAMEN SPIENIACZ CIŚNIENIOWY ogólny i sanitarny
Ręczny spieniacz ciśnieniowy służy do szybkiego nakładania środka
czyszczącego w postaci piany na czyszczone powierzchnie. Dostępny
w wersjach dla zasadowych chemicznych środków czyszczących
(ogólnych) z uszczelką typu EPDM lub kwaśnych (sanitarnych)
z uszczelką typu Viton FPM. Jest wyposażony w płaską dyszę
z urządzeniem spieniającym. Całkowita zawartość pojemnika wynosi
2 l, a maksymalna zalecana pojemność środka wynosi 1000 ml.
ogólny EPDM 2 l

VAA05001599

sanitarny Viton FPM 2 l

VAA05001598

MIESZALNIK PRZENOŚNY
Łatwe w obsłudze urządzenia przeznaczone są do mieszania środka
myjącego do wiadra, butelek do rozcieńczania w maszynach i wózkach
czyszczących. Urządzenie jest napędzane bieżącą wodą i jest niezależne
od innego rodzaju energii. Woda o ciśnieniu 200-600 kPa jest dostarczana
szybkozłączem lub stałym łączem. Mieszalnik można przykręcić na butelkę
1 l lub na kanister 5 (10 lub 20 l.).
Do jednego przyłącza wody można użyć wielu urządzeń, które po rozłączeniu
można przechowywać w zamkniętej szafie.
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5 l z wężem

ZC947000199

20 l z wężem

ZAI01002099

1 l do wiadra

ZAI02000199

5 l do wiadra

ZAI02000599

TECHNIKA NANOSZENIA

URZĄDZENIE SPIENIAJĄCE

Łatwa
obsługa

Mieszalniki spieniające do zastosowań profesjonalnych
i przemysłowych są używane do wytwarzania rzadkiej piany
podczas dozowania roztworu myjącego bezpośrednio na czyszczone
miejsca. Stężenie jest regulowane poprzez wymianę dyszy
zasysającej, przez którą skoncentrowany środek jest zasysany
z butelki lub zbiornika. Są napędzane przepływem wody o ciśnieniu
200-600 kPa. Stężenie roztworu roboczego można regulować
za pomocą dostarczonego zestawu dysz w zakresie 0,5 – 5 %.
Mieszalnik przemysłowy Foamer 25 został zaprojektowany do
codziennego użytku i jest wyposażony w ergonomiczny uchwyt
pistoletowy i 600 ml dozownik środka czyszczącego.

Foamer 25
do wykorzystania
przemysłowego

do 1 l butelek Cleamen

ZAI03000199

Foamer 25

ZAI06000198

NAŚCIENNY DOZOWNIK ECOSHOT
Są to stabilne urządzenia dozujące przeznaczone do profesjonalnego i przemysłowego
zastosowania w czyszczeniu i gastronomii. Zapewniają wygodne dozowanie ilości
koncentratów czyszczących do butelek rozcieńczających lub do wiadra. Ustawienie
dawki w zakresie 5 - 30 ml jest dokonywane po otwarciu przyrządu przez
upoważnioną osobę. Po wydaniu dawki zostało uniemożliwione powtórne dozowanie,
w celu ograniczenia marnotrawstwa. Dozowniki są przeznaczone do dozowania
skoncentrowanych środków z kanistrów lub beczek.
1

ECOSHOT dawkowanie do butelki

ZAI08000199

2

ECOSHOT dawkowanie do wiadra

ZAI08000198

3

ECOSHOT dawkowanie do zlewozmywaka

ZAI08000197

1

3

2
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MIESZALNIKI
NAŚCIENNE ECOMIX
Mieszalniki stacjonarne przeznaczone do wykorzystania przemysłowego
i profesjonalnego czyszczenia w gastronomii.
Zapewniają wygodne dozowanie większej ilości środków czyszczących.
Są przystosowane do dozowania skoncentrowanych środków z kanistrów
lub beczek. Urządzenie napędzane jest bieżącą wodą, niezależnie
od innych energii. Woda pod ciśnieniem 200-600 kPa jest doprowadzana
do urządzenia za pomocą stałego połączenia. Zestaw mieszalników
do dozowania środków chemicznych różnego rodzaju można podłączyć
do jednego stałego połączenia. Do dozowania różnych rodzajów roztworów
myjących można użyć wykonania podwójnego ECOMIX CT DUAL lub
mieszalnik do 4 rodzajów chemii ECOMULTI. Odróżniamy wykonanie
do dozowników do wiadra o szybkości napełniania maksymalnie
14 l / min i wykonanie do dozowania do butelek rozcieńczających
o szybkości napełniania maksymalnie 4 l / min. Wykonanie Dual jest
dostępne w wersji 1x do butelki i 1x do wiadra. Oznaczenie CT (Compact)
odnosi się do skróconej budowy.
1

ECOMULTI mieszalnik do napełnienia butelek

ZAI07000498

2

ECOMIX mieszalnik do napełnienia butelek

ZAI07000499

3

ECOMULTI mieszalnik do napełnienia wiader

ZAI07001399

4

ECOMIX CT DUAL 2x wiadro

ZAI07001497

5

ECOMIX CT DUAL na wiadro i butelka

ZAI07001498

6

ECOMIX mieszalnik do napełnienia wiader

ZAI07001499

7

ECOMIX – zawieszka na kanister

ZAO03000199

8

ECOMIX – element łączący (2 szt.)

ZAO02000299

4

2

3

6

7
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STACJE MIESZAJĄCE
DO JEDNEGO LUB KILKU
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
Kompletny system do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, stosowany
w wielu gałęziach przemysłu, takich jak placówki medyczne,
profesjonalne kuchnie, sprzęt do przetwórstwa spożywczego,
gospodarstwa rolne, browary i wiele innych. Dozuje dwa środki
chemiczne. Obejmuje również spłukiwanie powierzchni wodą. Solidna
i ergonomiczna konstrukcja. Obudowa z polipropylenu. Systemy
zapobiegania przepływom zwrotnym dostępne dla różnych krajów
(DC, CA, BA). Dostępny bęben na wąż. Uchwyt na kanistry ze stali
nierdzewnej 5 l, 10 l lub 25 l (opcjonalnie). Dostępne są wózki ze stali
nierdzewnej z 3 lub 4 kołami. Stosunek rozcieńczania jest wybierany
przez założenie odpowiedniej dyszy ssącej (w zestawie).
ECOFOAMER DF15 Trójdrożne urządzenie spieniające,
2 środki chemiczne, pianka, spray + płukanie wodą,
wąż 15 m z pistoletem, 2 x uchwyt na kanister 5 l

ZAI05001597

ECOFOAMER DF20, 1 środek chemiczny, sucha piana, bez
spłukiwania wodą, wąż 15 m + uchwyt na kanister 25 l

ZAI05001595

PIANKA DF25, 1 środek chemiczny, sucha pianka
+ płukanie wodą, wąż 15 m + uchwyt na kanister 25 l

ZAI05001594

ECOFOAMER DF30, 2 środki chemiczne, sucha piana
+ płukanie wodą, wąż 15 m + uchwyt na kanister 25 l

ZAI05001596

AUTOMATYCZNE DOZOWNIKI DO ZMYWAREK
PRZEMYSŁOWYCH
Kompletne wyposażenie do dozowania środków do zmywania i płukania
do zmywarek przemysłowych. Urządzenie zawiera pompę napędzaną
elektrycznie, węże rozrządu, akcesoria instalacyjne w zależności od typu
i konduktywności sondy. Instalacja i regulacja wymaga fachowej obsługi.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź: www.cormen.cz
1

Quantura 200 BT

2

Quantura 10, Detergent

ZAI09000199

3

Quantura 10, Rinse

ZAI09000198

3
1

2
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AKCESORIA
DO SPRZĄTANIA
Nieodłączną częścią sprzątania, są również materiały użytkowe, bez których praca jest
niemożliwa. Tutaj znajdziesz profesjonalne superchłonne ściereczki, mopy, wózki czyszczące
i kompletny program do pisuarów. Wszystkie produkty w tej sekcji są sprawdzone przez
długotrwałe użytkowanie. Przy kompletowaniu asortymentu kładziemy nacisk na najlepszy
stosunek ceny do jakości.

Ściereczki........................................... 79
Stelaż do mopów................................ 80
Mopy.................................................. 81
Wózki czyszczące............................... 82
Myjki, ściągaczki, pady....................... 84
Sitka do pisuarów............................... 86
Gąbki, szczotki, miotły.........................87
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ŚCIERECZKA CLEAMAX FINE
Ściereczka wykonana z high-tech mikrofibry do perfekcyjnego czyszczenia
gładkich powierzchni. Nadaje się do czyszczenia na sucho i na mokro, wysoka
wytrzymałość i trwałość, możliwość wielokrotnego prania w temperaturze 65 do
95 °C. Wysoka odporność chemiczna, nie rozciąga się, chłonność do 400% wagi.
Wymiary 40 x 40 cm. Idealna do czyszczenia na sucho szklanych powierzchni.
4 kolory - 4 szt.

VSA04X00499

niebieska - 12 szt.

VSA04M01299

różowa - 12 szt.

VSA04U01299

zielona - 12 szt.

VSA04Z01299

żółta - 12 szt.

VSA04L01299

doskonale nabłyszcza,
nie puszcza włókien

40x40 cm

ŚCIERECZKA CLEAMAX EKSTRA CHŁONNA
42x40 cm

Uniwersalne włókninowe ściereczki wykonane z wytrzymałego materiału syntetycznego
o dobrej chłonności. Są odpowiednie do czyszczenia na mokro a dzięki siatkowej strukturze
wchłoną dużą ilość zanieczyszczeń. Pochłaniają wilgoć aż cztery razy większą od swojej
wagi. Nadają się do zastosowania w gastronomii i produkcji przemysłowej. Dzięki temu
mogą być kilkakrotnie prane w pralce i wielokrotnie używane. Ściereczki są dostarczane
w opakowaniach po 30 sztuk, w rozmiarach 42x40 cm, o gramaturze 55 g/m2.
niebieski 30 szt.

VSA02M03099

czerwony 30 szt.

VSA02C03099

zielony 30 szt.

VSA02Z03099

żółty 30 szt.

VSA02L03099

CN UNIWERSALNA
ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY
Ściereczka z pętelkowej mikrofibry do czyszczenia
i polerowania na sucho i mokro. Dostarczana w 4 kolorach,
pakowana po 12 sztukach, rozmiar 40x40 cm, waga 250 g/m2.

CN CN PROFI MIKROFIBRA
Tkanina wykonana z frotte Microfibre do czyszczenia
i polerowania na sucho i na mokro. Pakowane w 12 sztuk,
rozmiar 38 x 38 cm, 380 g/m2.
niebieska 12 szt.

ZUTUM000195

38x38 cm
40x40 cm
niebieska, 1 ks

ZUTUC000188

niebieska, 12 ks

ZUTUC000192

zielona, 1 ks

ZUTUC000187

zielona, 12 ks

ZUTUC000193

żółta, 1 ks

ZUTUC000185

żółta, 12 ks

ZUTUC000195

czerwona, 1 ks

ZUTUC000186

czerwona, 12 ks

ZUTUC000194

ŚCIERECZKA CLEAMAX
NIEBIESKA W ROLCE
Tkanina przemysłowa o wysokiej chłonności
i wytrzymałości, przeznaczona jest dla
wymagających użytkowników w środowisku
przemysłowym, a także w przemyśle spożywczym,
służbie zdrowia i gospodarstwach domowych.
1 rolka (50 listków)

VSA01005099

1 rolka (350 listków)

VSA01035099

certyfikat do kontaktu
z żywnością

Extra
chłonny,
27x31 cm
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STELAŻ DO MOPA
PŁASKIEGO TYPU CLIP
Uchwyty do mopów płaskich typu clip o łuku roboczym 40 cm
i szerokości 11 cm do profesjonalnego użytku są dostępne
w dwóch wersjach. Łatwiejszy w obsłudze jest uchwyt z magnetyczną
blokadą, idealny do użycia z lżejszymi mopami z mikrofibry. Uchwyt
z mechaniczną blokadą zapewnia niezawodną pracę nawet przy
użyciu najcięższych mopów bawełnianych, ale praca z nimi jest nieco
trudniejsza. Uchwyty są standardowo wyposażone
w skrzydełka z dwoma ząbkami, które mocują język w zatrzasku,
ale mogą także niezawodnie mocować i zwykłe mopy, które zamiast
zatrzasku mają wzmocnienie na języku.
zamek magnetyczny, 40 cm, 1 szt.

ZUTMD000198

zamek mechaniczny, 40 cm, 1 szt.

ZUTMD000197

magnetyczny do mopów
z zatrzaskami, 40 cm, 1 szt.

ZUTMD000193

magnetyczny
do mopów
z zatrzaskami
magnetyczny 40 cm
mechaniczny 40 cm

STELAŻ DO MOPA
KIESZENIOWEGO

mechaniczny 40 cm

Są odpowiednie do mopów z mikrofibry oraz mopów
kieszeniowych. Uchwyt magnetyczny nadaje się do profesjonalnego
czyszczenia, często wykorzystywane w środowisku szpitalnym.
Stelaż z zamkiem mechanicznym w wykonaniu odciążonym służy
wyłącznie do użytku domowego i okazjonalnego czyszczenia.

magnetyczny 40 cm

zamek magnetyczny, 40 cm, 1 szt.

ZUTMD000199

zamek mechaniczny, 40 cm, 1 szt.

ZUTMD000194

SUGESTIA

VIDEO

Uchwyt drążka
mopa – str. 83

Porównanie metod
czyszczenia

KIJ ALUMINIOWY DO MOPA

teleskopowy

Aluminiowy drążek mopa o średnicy 23 mm i długości 140 cm,
w wykonaniu teleskopowym ma 100 – 160 cm.

80

teleskopowy, 1 szt.

ZUTMH000199

sztywny, 1 szt.

ZUTMH000198

sztywny
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CN MOP JĘZYKOWY
Mopy są przeznaczone do bieżącego czyszczenia wilgotnego i na mokro
za pomocą dwuwiaderkowego wózka i wyciskarki. Są mocowane
na uchwyt do mopa językowego. Do czyszczenia na mokro za pomocą
bawełnianych mopów zalecamy uchwyt z blokadą mechaniczną
ZUTMD000197 przeznaczony do większego obciążenia. Rodzaj mopa
dobiera się w zależności od rodzaju podłogi. Mopy z mikrofibry
są przeznaczone do podłóg gładkich z połyskiem, szenilowe i bawełniane
do płytek porowatych i strukturowanych powierzchni (antypoślizgowych).
Mopy z mikrofibry i szenilu są lżejsze i po pracy szybko wysychają.
Mop bawełniany jest podczas pracy cięższy, ale zbierze większą ilość
zanieczyszczeń, dlatego nadaje się np. do czyszczenia budynków. Zaciski
służą do lepszego uchwycenia języka. Mopy do bieżącego użytkowania
można prać w temperaturze do 95 °C, ale aby zachować ich dłuższą
żywotność zalecamy ich pranie w temperaturze do 65 °C. Wszystkie
mopy mają żywotność na ponad 400 cykli prania.
bawełna, 40 cm, 1 szt.

ZUTMJ000197

mikrofibra, 40 cm, 1 szt.

ZUTMJ000198

szenil, 40 cm, 1 szt.

ZUTMJ000199

z zaciskami mikrofibra, 40 cm, 1 szt.

ZSE16000099

mikrowłókno Professional, 40 cm, 1 szt.

ZUTMJ000196

z zaciskami
mikrofibra

mikrowłókno
Professional

szenil

CN MOP KIESZENIOWY

bawełna

szenil

bawełna

mikrofibra

mikrofibra
mikrowłókno
Professional

Premium
zielony
Premium
czerwony

Mopy kieszeniowe przeznaczone są do bieżącego czyszczenia na mokro
mniejszych powierzchni lub do mycia za pomocą wstępnie zwilżonych mopów.
Po zabrudzeniu mopy kieszeniowe są zwykle prane w pralkach.
Do czyszczenia gładkich i błyszczących powierzchni idealne są mopy
z mikrowłóknem, szczególnie w przypadku metody wstępnego zwilżania.
Na większe zanieczyszczenia i strukturowane podłogi stosuje się mopy
pętelkowe, zwłaszcza bawełniane. Mopy bawełniane są stosunkowo ciężkie,
polecamy używanie nowych mopów szenilowych i mopów Premium. Mopy
Premium składają się z trzech warstw: z bawełny, która dobrze pochłania
wodę, z poliestru, który jest odporny na pracę mechaniczną i z mikrofibry
pętelkowej, która zapewnia doskonałe czyszczenie. Mop Professional składa
się z krótkich skręconych pętelek z mikrofibry i chłonnej wkładki, aby
zwiększyć wydajność. Te nowoczesne mopy są lżejsze w użyciu
i schną szybciej po umyciu.
bawełna, 40 cm, 1 szt.

ZUTMK000197

mikrofibra, 40 cm, 1 szt.

ZUTMK000198

szenil, 40 cm, 1 szt.

ZUTMK000199

Premium czerwony, 40 cm, 1 szt.

ZSE10000098

Premium zielony, 40 cm, 1 szt.

ZSE10000097

mikrowłókno Professional, 40 cm, 1 szt.

ZSE04000099

SUGESTIA
Mycie podłóg
– str. 52

CN MOP UNIWERSALNY

mikrofibra

Mop z mikrofibry o większej gramaturze, odpowiedni do uchwytów kieszeniowych
i na języki. Jest stosowany do gładkich podłóg z połyskiem, zwłaszcza do linoleum
i winylu, posadzek, marmuru, itp...
Mocno wyciśnięty nadaje się również do czyszczenia na mokro podłóg oraz innych
wymagających powierzchni.
mikrofibra, 40 cm, 1 szt.

ZUTMK000195
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WÓZEK DO SPRZĄTANIA
MAXI UNI
114 cm

Wózek do sprzątania składa się z wytrzymałej chromowanej ramy
z dużymi kołami, dwóch 17-litrowych wiader, wyciskacza do mopa,
dwóch 6-litrowych wiader, dwóch tac na detergent, 110-litrowego
uchwytu na worki na śmieci oraz mopa z uchwytem na pręt odpowiedni do szkół, hoteli, szpitali, domów opieki itp.
1 szt.

ZAQ02000098

WYCISKARKA, WKŁADKA

m

3c

68

10

Praktyczna pomoc w przyspieszaniu prac
sprzątających. Gwarantuje doskonałe
wyciskanie wszystkich rodzajów mopów.
Wkładka służy do dokładniejszego
ściśnięcia, szczególnie w przypadku
nowoczesnych, lekkich mopów z mikrofibry.

cm

wyciskarka, 1 szt.

ZAQ06000099

wkładka, 1 szt.

ZUVPC000191

TACKA NA MOP
Chroni przed kapaniem z mopa na wyczyszczoną podłogę. Jest
wolno osadzona na bocznej ramie podwozia wózka. Tacka jest
używania z uchwytem kija, który jest przymocowany do wodzika.
1 szt.

ZUVPC000194

worek na śmieci

WÓZEK CZYSZCZĄCY
2x17L Z WORKIEM
Jest zbudowany z odpornej chromowanej ramy, na której są
umieszczone dwa 17 litrowe wiadra, wyciskarka, wanienka,
metalowy uchwyt. Przestrzeń za uchwytem wodzika jest
wyposażona w uchwyt worka na śmieci z ramą podtrzymującą
na podwoziu. Uchwyt worka jest wyposażony w pokrywę
z twardego tworzywa sztucznego. Stelaż jest wyposażony
w koszyk na akcesoria do czyszczenia. Część mopująca jest
wyposażona w plastikową tackę na mop, która chroni przed
kapaniem i w uchwyt do zablokowania pozycji drążka podczas
transportu. Podpórkę mopa można łatwo zdjąć do łatwego
przejazdu przez wąskie miejsca lub do przechowywania.
Wózek można wyposażyć w różne akcesoria na ramę
i na wodzik. Rozmiary: dł./szer./wys.: 93 cm (65 cm bez
uchwytu worka), 60 cm (42 cm bez podpórki mopa), 100 cm.
1 szt.
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ZAQ02000099

koszyk na wodzik
zacisk na worek

uchwyt drążka mopa

wyciskarka

wkładka
wiadro 17 l
tacka na mop
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105 cm

WÓZEK CZYSZCZĄCY
CLEAMEN 2x17 L
Jest zbudowany z odpornej chromowanej ramy, na której są umieszczone
dwa 17 litrowe wiadra, wyciskarka, wanienka i metalowy uchwyt. Przestrzeń
pod wiadrami jest wyposażona w wanienkę 60x18 cm, którą można
wykorzystać do przechowywania sprzętu do sprzątania lub do odkładania
worków z odpadkami. Z wózka można korzystać do bardzo wydajnego
czyszczenia przy pomocy wstępnie nawilżonych mopów. Wstępnie nawilżone
mopy umieszcza się do wanienki i można je z niej brać przed osadzeniem
na uchwycie. Wózek można wyposażyć w szeroką skalę różnych akcesoriów.
1 szt.

ZUVUC000199

42

KOSZYK

cm
68 cm

UCHWYT WIADRA
Uchwyt jest przeznaczony do zamocowania 6 l wiadra
na wodziku lub dwóch wiader 5 l. Jest osadzony luźno
na wodzik wózka sprzątającego 2x17 l.
2 x 5 l na wodzik, 1 szt.

ZUVPC000197

6 l na wodzik, 1 szt.

ZUVPC000199

Koszyk służy do przenoszenia akcesoriów do czyszczenia ręcznego,
ściereczek i butelek ze środkami czyszczącymi. Koszyk „Na wodzik“ jest
wolno przymocowany do wodzika wózka czyszczącego 2x17 l. Koszyk
„Maxi“ jest przymocowany do bocznej konstrukcji wózka. Znacznie
rozszerza przestrzeń do przechowywania w wózku o ok. 10 cm.
na wodzik, 1 szt.

ZUVPC000195

maxi, 1 szt.

ZUVPC000192

maxi

na wodzik

2 x 5 l na wodzik

6 l na wodzik

ZACISK
NA WOREK
Zacisk do mocowania worka
na śmieci do wózka do sprzątania.
1 szt.

WIADRO
Wiadro 17 l jest częścią wózka czyszczącego, dostarczane jest jako część
zamienna i może być używane odrębnie. Zostało wykonane z twardego
tworzywa sztucznego i jest przeznaczone do ciężkiej profesjonalnej pracy.
Wiadra 5 i 6 l nadają się do mniejszych ilość środka dezynfekującego lub
innego roztworu myjącego, ewentualnie do przechowywania 2-6 butelek
Cleamen lub sprzętu do czyszczenia ręcznego.
17 l, 1 szt.

ZAQ04001799

6 l, 1 szt.

ZUVPC000198

5 l, 1 szt.

ZUVPC000196

ZAQ07000099

UCHWYT NA KIJ DO MOPA

6l
17 l

Uchwyt na kij do mopa jest mocowany
przy pomocy trzech śrub na wodzik wózka
czyszczącego a dzięki przegubowemu
umieszczeniu utrzymuje niezawodną pozycję kija
wzdłuż wózka. Używany jest z tacką na mop.
1 szt.

ZUVPC000193

5l
17 l
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ŚCIĄGACZKA DO OKIEN
Profesjonalna ściągaczka ze stali nierdzewnej z wymienną gumą, wersja
w trzech rozmiarach 25, 35 i 45 cm. można kupić zapasową uniwersalną
gumę o długości 105 cm (2x45 cm, 3x35 cm, 4x25 cm) do ściągaczki.
45 cm, 1 szt.

ZSU18004599

35 cm, 1 szt.

ZSU18003599

25 cm, 1 szt.

ZSU18002599

Wymienna guma 105 cm, 1 szt.

ZSU18010599

metalowa

POWŁOCZKA I UCHWYT ZMYWAKA
Ściągaczka do mycia okien z mikrofibry o szerokości 35 lub 45 cm.
Ściągaczka do okien z mikrofibry wyposażona jest w wariancie
z padem do okien plastikowych. Uchwyty posiadają stożek do
przedłużanych kijów teleskopowych.
uchwyt 45 cm, 1 szt.

ZUTOD000192

uchwyt 35 cm, 1 szt.

ZUTOD000199

powłoczka 45 cm z padem, 1 szt.

ZUTOR000191

powłoczka 45 cm biała, 1 szt.

ZUTOR000192

powłoczka 45 cm z padem, 1 szt.

ZUTOR000198

powłoczka 35 cm biała, 1 szt.

ZUTOR000199

WĄSKA SZCZOTKA

TELESKOPOWY KIJ
DO MYCIA OKIEN

Pręt przeznaczony do większych obciążeń
i ze specjalną końcówką zaciskową.

Kij teleskopowy 2x125 cm zakończony jest stożkową końcówką,
na której montuje się spryskiwacz lub ściągaczkę do okien.

1 szt.
1 ks

ZAM01000199

MIOTEŁKA DO KURZU
I PAJĘCZYN
Zamiatarka do kurzu i pajęczyn z lekkim drążkiem
teleskopowym 1,5 m. Drążek o długości 1,5 m nadaje
się do większości miejsc, charakteryzuje się lekkością
i łatwością obsługi.
1 szt.

ZSU02000198

SZCZOTKA
DO WĄSKICH
PRZESTRZENI
Specjalna szczotka do czyszczenia
spoin, narożników i wąskich
przestrzeni. Oznaczone kolorem dla
obszaru zastosowania. Żółty
do łazienki i wellness, niebieski
do ogólnego zastosowania.
1 szt.
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ZAM01000198

ZSU09000098

ŚĆ
NOWO

AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

UCHWYT DO PADA
Uchwyt z przegubem do aluminiowego kija, służy do mocowania ręcznych
padów czyszczących. Używa się go przy usuwaniu zabrudzeń przylepionych
do podłóg i ścian, stałych i odpornych powierzchni (posadzka, beton, płytki...).
Wykorzystywany jako uzupełnienie szorowarek tarczowych do podłóg w celu
doczyszczenia rogów i powierzchni, do których nie dociera tarcza.
na kij, 1 szt.

ZUTPD000199

ręczny, 1 szt.

ZUTPD000198

na kij

ręczny

PAD RĘCZNY

Służy do usuwania zanieczyszczeń. Podczas czyszczenia, dobierz odpowiednią twardość, aby uniknąć
porysowania powierzchni.
BIAŁY - polerowanie, do miękkich tworzyw sztucznych, lakierowanych i błyszczących powierzchni
CZERWONY - do codziennego czyszczenia delikatnych powierzchni, powłok epoksydowych, laminatu,
winylu, linoleum
NIEBIESKI - do winylu, linoleum do podstawowego czyszczenia i usuwania wosku, podłóg wapiennych
ZIELONY - do twardych i trwałych materiałów ceramicznych, powierzchni naturalnych i przypalonych
CZARNY - do bardzo twardych materiałów, przypalonych itp.
biały, 1 szt.

ZUTPR000199

zielony, 1 szt.

ZUTPR000196

czerwony, 1 szt.

ZUTPR000198

czarn, 1 szt.

ZUTPR000195

niebieski, 1 szt.

ZUTPR000197

ZESTAW ZMIOTKA
Z SZUFELKĄ
Praktyczny zestaw do sprzątania ręcznego.
1 szt.

ZSU14000099

GĄBKA Z PADEM
6x9 a 6x15 cm

Wyprofilowana gąbka czyszcząca jest idealna do profesjonalnego
codziennego sprzątania, może być wykorzystana w zakładach
gastronomicznych. Nie nadaje się do urządzeń plastikowych.
Niebieski pad na gąbce jest bardziej miękki i zmniejsza ryzyko
zarysowań, nadaje się również do naczyń teflonowych.
6x9 cm 10 szt.

ZUTHP001099

6x15 cm zielony pad 5 szt.

ZUTHP000599

6x15 cm niebieski pad 5 szt.

ZUTHP000598

HACCP – atest
do kontaktu z żywności

ZESTAW ZMIOTKA
Z SZUFELKĄ HACCP
Zmiotka i szufelka wykonana ze specjalnego odpornego
tworzywa sztucznego z certyfikatem do kontaktu z żywnością,
włosie zmiotki posiada atest do temperatury 140 °C.
1 szt.

ZSU16000099

odporność
do temp.

140 °C

SKROBAK

do usuwania zanieczyszczeń
Skrobak posiada możliwość czyszczenia różnych
powierzchni, m.in. płaskie, zaokrąglone oraz krawędź
do czyszczenia fug. Nadaje się do usuwania gum do żucia.
1 szt.

ZSU17000099
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WKŁADKA ZAPACHOWA
DO PISUARÓW
Zapachowe sitko o intensywnym zapachu odpowiednie do wszystkich
rodzajów pisuarów. Eliminuje nieprzyjemne zapachy, zmniejsza rozprysk,
skra czas czyszczenia pisuaru. Kształt „herb” ma wypustki z jednej
strony, kształt „ośmiokąta” z obu stron.
ośmiokąt pomarańczowy - cytrusowy

ZUPSV000195

herb żółty - mango

ZUPSV000194

herb czerwony - przyprawione jabłko

ZUPSV000193

herb zielony - kiwi i grejpfrut

ZUPSV000191

+25% zwiększone zaperfumowanie

kiwi i grejpfrut

przyprawione jabłko

ŚĆ
NOWO

mango

cytrusowy

SUGESTIA
Enzymatyczne tabletki
do pisuaru Cleamen 322
– str. 66

WC KOSZYCZEK
WISZĄCY
Koszyczek dozujący przeznaczony do powieszenia
w muszli klozetowej, do napełniania środkami
czyszczącymi i zapachowymi.
1 szt.
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O0901290

AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

RĘKAWICE GUMOWE
DO CZYSZCZENIA
Gospodarcze, solidne rękawice, przeznaczone
do profesjonalnej pracy.
gumowe do czyszczenia, rozmiar M, 1 para

ZSU05000098

gumowe do czyszczenia, rozmiar L, 1 para

ZSU06000098

gumowe, rozmiar M, 1 para

ZSU05000099

gumowe, rozmiar L, 1 para

ZSU06000099

CZARNE RĘKAWICZKI
ODPORNE CHEMICZNIE
Czarne rękawice z certyfikowaną odpornością na chemikalia i ścieranie
GR 6406 MSM do średnich obciążeń, odpowiednie do noszenia
i krótkotrwałego narażenia na skoncentrowane środki czyszczące Cleamen.
chemioodporne, rozmiar S, 1 para

ZSU11E00199

chemioodporne, rozmiar M, 1 para

ZSU11E00198

chemioodporne, rozmiar L, 1 para

ZSU11E00197

chemioodporne, rozmiar XL, 1 para

ZSU11E00196

OSTRZEŻENIE
Uwaga śliska podłoga.
1 szt.

ZUTMV000199
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EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY
Cormen od wielu lat dba o to, aby zadbać o ekologię
i pozostawiać jak najmniej odpadów w jakimkolwiek
stanie, podczas produkcji swoich produktów. Naszym
priorytetem jest nie tylko ograniczenie produkcji
opakowań z tworzyw sztucznych, ale także ochrona
wód gruntowych i oszczędność energii w cyklu
produkcyjnym i logistycznym. Krótko mówiąc, patrzymy
na ochronę przyrody ze wszystkich możliwych
perspektyw i co najważniejsze, traktujemy ją poważnie.

Kanister
10 l zwrotny

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

WORKI 5 L

Podczas produkcji zużywamy duże ilości wody, np. Do mycia
sprzętu produkcyjnego, mycia kontenerów transportowych,
beczek i tym podobnych. Zużyta woda jest zawsze doskonale
uzdatniana przez naszą własną oczyszczalnię, a 95% wraca
do procesu produkcyjnego. W efekcie zużycie wody w procesie
technologicznym jest znacznie mniejsze niż gdybyśmy
odprowadzali ją do kanalizacji publicznej.

To nie koniec, gdy rozwiązanie dotyczy worków, którymi
zastępujemy bezzwrotne kanistry pięciolitrowe. Worek zawiera
taką samą ilość płynu (mydła lub środka czyszczącego) jak
pojemnik, ale jest wykonany tylko w 20% z tworzywa sztucznego
niż pojemnik. Chociaż worek ostatecznie kończy się jako odpad,
jest to o 80% mniej niż w przypadku kanistra o pojemności
5 l. Ponadto torba w pełni podlega recyklingowi. Dzięki workom
uratowaliśmy w zeszłym roku kolejne dwie tony odpadów
plastikowych.

PRODUKTY ORGANICZNE
Innym spojrzeniem na troskę o środowisko jest sama chemia.
Do rutynowego codziennego czyszczenia w miejscach, gdzie
obciążenie nie jest zbyt duże, odporne na zabrudzenia lub
w gospodarstwie domowym, można zastosować środki
czyszczące wykonane z biodegradowalnych surowców. Takie
produkty spełniają swoje zadanie (poprzez mycie powierzchni),
a następnie rozkładają się w wodzie na substancje występujące
w przyrodzie, jako część organizmów żywych i roślin. Nasza
oferta obejmuje teraz podstawowy zestaw środków czyszczących
do czyszczenia różnych powierzchni, takich jak płytki w łazience,
toalety, podłogi, a także naczynia. Stopniowo pracujemy nad
rozszerzeniem tej serii o dodatkowe produkty.

CENY I KODY
OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
Cena opakowania, którą otrzymasz przy jego zwrocie
Kontener 1000 l

O0901301

2 000,00 Kč / 78,43 €

Beczka 200 l z dwoma korkami

O0901236

600,00 Kč / 23,53 €

Kanister 20 l przezroczysty z kodem

O0900187

50,00 Kč / 1,96 €

Kanister 10 l przezroczysty z kodem

O0901296

35,00 Kč / 1,37 €

Paleta prosta 80 x 120 cm

O0300520

100,00 Kč / 3,92 €

Paleta EUR 80 x 120 cm

O0300521

250,00 Kč / 9,80 €

OPAKOWANIA ZWROTNE
W 2010 roku wprowadziliśmy system opakowań zwrotnych,
w które napełniamy nasze produkty. Puste kanistry odbieramy
od klientów, myjemy je, dezynfekujemy i ponownie używamy.
W ten sposób zapobiegamy powstawaniu odpadów z tworzyw
sztucznych w ilości wielu ton rocznie. Opakowania zwrotne
myjemy w profesjonalnej zmywarce, zużyta woda jest ponownie
czyszczona i powraca do procesu technologicznego.

ZMIANA W TRYBIE KANISTRÓW ZWROTNYCH
Od 1 września 2021 roku nastąpiła zmiana w systemie opakowań
zwrotnych. Od niedawna kanistry (bądź beczki) zwrotne są
wliczone w cenę sprzedaży każdego napełnionego w ten sposób
produktu. Jednocześnie zmienia się sposób i warunki zwrotu tych
kanistrów. Kanistry zwrotne są odbierane (na nasz koszt), jeśli są
gotowe do odbioru na palecie i odpowiednio wzmocnione folią
stretch oraz przy zachowaniu minimalnej ilości: kanister
10 l - 30 szt., kanister 20 l - 24 szt. Warunkiem jest, aby kanistry
nie były uszkodzone ani zanieczyszczone substancjami innymi
niż te, które pierwotnie zawierały.

NOWA ISOFA
EKOLOGICZNA
Już podczas opracowywania nowych receptur na płynne
i stałe pasty myjące postawiliśmy na ochronę środowiska.
Po umyciu rąk zanieczyszczenia spływają do odpływu,
a później do natury, nie zanieczyszczając środowiska.
Do rozpuszczania zanieczyszczeń wybraliśmy całkowicie
naturalne produkty. Jako środka ściernego używamy
zmielonego kamienia lub trocin drzewnych, całkowicie
usunęliśmy sztuczne barwniki. Znacząco zmniejszyliśmy wagę
opakowań i wprowadziliśmy duże opakowania grupowe.

PRAKTYCZNA
Produkujemy wszelkiego rodzaju pasty oraz mydła warsztatowe w piance i płynie w kilku rozmiarach, a także w różnych
systemach dozowania. Każdy majsterkowicz, rzemieślnik,
mały biznes i duży zakład z wieloma pracownikami może
wybierać. Możliwe jest dozowanie z małego lub największego
opakowania za pomocą praktycznej pompki lub za pomocą
dozownika. W celu odpowiedniego doboru danego rodzaju
i odpowiedniego rozwiązania można skontaktować się
z naszym profesjonalnym doradcą, który nie pracuje za
stołem, ale pomoże bezpośrednio na miejscu.

PRZEJRZYSTA

SUGESTIA

Cały asortyment past
myjących i mydeł
Seria produktów ISOFA
warsztatowych
– str. 10
ujednoliciliśmy
w krótkie, łatwe do zapamiętania nazwy FOAM, SOAP, PRO, HARD i MAX.
Każdy z tych typów ma inną siłę mycia i własny kolor etykiety. Wszystkie
są przejrzyście ułożone zgodnie z tachometrem efektywności.

NOWOCZESNA
Nowa ISOFA ewoluowała również pod względem wyglądu. Nowe logo,
umieszczone na czarnej powierzchni, na czarnych butelkach i kubkach jest
dyskretne i oryginalne. Serię ISOFA można więc łatwo odróżnić od innych
środków do mycia rąk. Podobny designe ma również strona internetow
a www.isofa.cz, na naszych pojazdach firmowych są naklejone nalepki,
a nasi dealerzy mają takie same stojaki sprzedażowe. Z logo ISOFA
otrzymasz również praktyczne ołówki warsztatowe i inne drobne upominki.

SKUTECZNA
W każdych okolicznościach ISOFA jest szczególnie skuteczna. Już podczas
opracowywania receptur jest praktycznie ciągle testowana w warsztatach
samochodowych, warsztatach oponiarskich i lakierniach. Skuteczność past
jest testowana i oceniana pod względem zabrudzenia. Wypróbuj produkty
ISOFA na własnej skórze, a przekonasz
się, że po ciężkiej pracy nie będziesz się już niczym martwić.
BRUD NIE JEST TWOIM PROBLEMEM!

www.isofa.cz

Twój dystrybutor:

tel.: +420 565 400 300
e-mail: info@cormen.cz
www.cormen.cz
CORMEN s.r.o.
593 01 Věchnov 73
Produkcja:
Průmyslová 1420
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Republika Czeska

WWW.CORMEN.CZ

RL000163

Błędy w druku zastrzeżone. Zmiana ceny i opakowań
zastrzeżona.

Biznes menedżer Polska:
tel.: +48 533 110 622
e-mail: sales.pl@cormen.eu
IČ(REGON): 255 47 593
DIČ(NIP): CZ25547593
KB: 27-3946650227/0100

