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ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΑΝΤΖΑΣ PLUS
 Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιµο στο χέρι πιάτων και σκευών κουζίνας, µε
άρωµα λεµονιού, πορτοκαλιού και αύρας ωκεανού.
 Χρησιµοποιείται ως απορρυπαντικό κατάλληλο για χειρωνακτικό καθαρισµό
όλων των σκευών της κουζίνας.
 Αποµακρύνει ρύπους και οσµές.
 Καθαρίζει και γυαλίζει χωρίς να αφήνει υπολείµµατα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 240ml**, 750ml, 2lt**, 4lt, 13lt, 20lt
(**αφορά µόνο το λεµόνι).

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ L – 60.
 Yγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων ειδικά σχεδιασµένο έτσι ώστε να
παρέχει εξαιρετική καθαριστική απόδοση και αποµάκρυνση των λεκέδων σε
µέτρια / µαλακά νερά.
 Περιέχει λευκαντικό χλώριο για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των λεκέδων
από καφέ, τσάι κ.ά.
 Αποµακρύνει λίπη, ρύπους και οσµές. Ισχυρή καθαριστική δράση.
 Εµποδίζει το σχηµατισµό αποθέσεων στα πλυντήρια πιάτων.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt, 13lt.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ L – 100.
 Yγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων ειδικά σχεδιασµένο έτσι ώστε να παρέχει
εξαιρετική καθαριστική απόδοση και αποµάκρυνση των λεκέδων πιάτα, ποτήρια &
σκεύη.
 Αποµακρύνει λίπη, ρίπους και οσµές.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt, 13lt.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ L – 400.
 Yγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων ειδικά σχεδιασµένο έτσι ώστε να παρέχει
εξαιρετική καθαριστική απόδοση και αποµάκρυνση των λεκέδων σε συνθήκες
νερού αυξηµένης σκληρότητας.
 Αποµακρύνει λίπη, ρύπους και οσµές. Ισχυρή καθαριστική δράση.
 Ενισχυµένη σύνθεση ώστε να εµποδίζει το σχηµατισµό αποθέσεων στα πλυντήρια
πιάτων ακόµα και σε συνθήκες νερού υψηλής σκληρότητας.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt, 13lt.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ L – 450.
 Yγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων ειδικά σχεδιασµένο έτσι ώστε να παρέχει
εξαιρετική καθαριστική απόδοση και αποµάκρυνση των λεκέδων σε συνθήκες
νερού αυξηµένης σκληρότητας.
 Αποµακρύνει λίπη, ρύπους και οσµές. Ισχυρή καθαριστική δράση.
 Ενισχυµένη σύνθεση ώστε να εµποδίζει το σχηµατισµό αποθέσεων στα πλυντήρια
πιάτων ακόµα και σε συνθήκες νερού υψηλής σκληρότητας.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες µόνο των 13lt.
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ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ EXTRA SHINE
 Όξινο στεγνωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων για γυάλισµα & στέγνωµα
χωρίς στίγµατα αλάτων νερού, για χρήση σε όλες τις σκληρότητες
νερού.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt και 13lt

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ADVANCE SHINE
 Όξινο στεγνωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων µε προηγµένη
σύνθεση για γυάλισµα & στέγνωµα χωρίς στίγµατα αλάτων
νερού, για χρήση σε όλες τις σκληρότητες νερού.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt και 13lt






DP – 100
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε σκόνη.
Αφαιρεί λίπη, βρωµιά και οσµές από τα οικιακά σκεύη.
Προσφέρει τέλειο αποτέλεσµα πλυσίµατος.
∆ιατίθεται σε συσκευασία µόνο κουβά των 5kgr.

ANTISAL
 Υγρό αφαιρετικό αλάτων για πλυντήρια πιάτων. ∆ιαλύει πλήρως τα άλατα.
 Χρησιµοποιείται ως αφαιρετικό αλάτων σε πλυντήρια πιάτων.
 Αφαιρεί τα άλατα από το εσωτερικό µέρος του πλυντηρίου, τις αντιστάσεις και
τα µπέκ.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt και 13lt.
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ΧΛΩΡΙΑ

CHLOROCLEAN
 Σταθεροποιηµένο ∆ιάλυµα Υποχλωριώδους Νατρίου 3,5%.
Χρησιµοποιείται ως καθαριστικό επιφανειών και χώρων υγιεινής καθώς
και ως λευκαντικό ρούχων. Κυκλοφορεί σε δύο τύπους: απλό και µε
άρωµα λεµόνι.
 Καθαρίζει, Λευκαίνει.
 Αποφύγετε τη χρήση του (ιδιαίτερα αδιάλυτου) σε µεταλλικές επιφάνειες
ή δοχεία, βαµµένες ή επιχρωµιωµένες επιφάνειες και εµαγιέ.
 Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα (πάγκοι
εργασίας και προετοιµασίας τροφίµων), πρέπει να ακολουθεί πολύ
καλό ξέβγαλµα µε άφθονο νερό.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 2lt, 4lt και 13lt.

ΧΛΩΡΟΑΛΙΚΟΝ
 Σταθεροποιηµένο ∆ιάλυµα Υποχλωριώδους Νατρίου ≤ 5%. Χρησιµοποιείται ως
καθαριστικό επιφανειών και χώρων υγιεινής καθώς και ως λευκαντικό ρούχων.
 Καθαρίζει, Λευκαίνει.
 Αποφύγετε τη χρήση του (ιδιαίτερα αδιάλυτου) σε µεταλλικές επιφάνειες ή δοχεία,
βαµµένες ή επιχρωµιωµένες επιφάνειες και εµαγιέ.
 Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα (πάγκοι εργασίας
και προετοιµασίας τροφίµων), πρέπει να ακολουθεί πολύ καλό ξέβγαλµα µε
άφθονο νερό.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt και 13lt.

CHLOROULTRA
 Συµπυκνωµένο διάλυµα Υποχλωριώδους Νατρίου. Χρησιµοποιείται ως
καθαριστικό επιφανειών και χώρων υγιεινής καθώς και ως λευκαντικό ρούχων.
Κυκλοφορεί σε δύο τύπους: απλό και µε άρωµα λεµόνι.
 Περιέχει τουλάχιστον 4,5% αλλά κάτω του 5% Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCl)
 Καθαρίζει, Λευκαίνει.
 Αποφύγετε τη χρήση του (ιδιαίτερα αδιάλυτου) σε µεταλλικές επιφάνειες ή δοχεία,
βαµµένες ή επιχρωµιωµένες επιφάνειες και εµαγιέ.
 Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα (πάγκοι εργασίας και
προετοιµασίας τροφίµων), πρέπει να ακολουθεί πολύ καλό ξέβγαλµα µε άφθονο
νερό.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 750ml, 1250ml (lemon), 2lt 4lt και 13lt.

CORONA CHLOR
 Ετοιµόχρηστο ∆ιάλυµα χλωρίου.
 Για µικρές επιφανειες και χώρους υγιεινής, κατάλληλο για χώρους εστίασης και
οικιακή χρήση.
 Καθαρίζει και εξυγιαίνει τις επιφάνειες µε µια χρήση.
 Αποφύγετε τη χρήση του σε µεταλλικές επιφάνειες ή δοχεία, βαµµένες ή
επιχρωµιωµένες επιφάνειες και εµαγιέ.
 Μετά την εφαρµογή περάστε την επιφάνεια µε ένα βρεγµένο πανί.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1lt.
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ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

AROMA FLOOR
 Αρωµατισµένο καθαριστικό καθηµερινής χρήσης, µε ευχάριστη αποσµητική
δράση.
 Σε διάφορα αρώµατα: αγιόκληµα (ανοικτό πράσινο), λουλουδιών (φούξια),
γιασεµί (σκούρο πράσινο) και αίσθηση αύρας ωκεανού (βεραµάν).
 Χρησιµοποιείται ως καθαριστικό σε αδιάβροχες σκληρές επιφάνειες
(π.χ. δάπεδα, πλακάκια, συνθετικές επιφάνειες κλπ.)
 Είναι προϊόν χαµηλού αφρισµού. ∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα.
 Καθαρίζει και γυαλίζει τις επιφάνειες, χωρίς να αφήνει ίχνη.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 1lt, 4lt, και 13lt.
 Το FRESH δεν διατίθεται σε συσκευασία του 1lt.

MARMOL
 Υγρό καθαριστικό καθηµερινής χρήσης για µάρµαρα και πλακάκια, µε πράσινο
σαπούνι και άρωµα φρεσκάδας.
 Κατάλληλο για µάρµαρα, µωσαϊκά και πλακάκια.
 Είναι προϊόν χαµηλού αφρισµού. ∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα.
 Καθαρίζει, χωρίς να αφήνει θαµπάδες και γραµµές.
 ∆ιατηρεί τη φυσική γυαλάδα των επιφανειών.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1lt και 4lt.

WOOD
 Υγρό καθαριστικό καθηµερινής χρήσης για ξύλινες επιφάνειες, µε πράσινο
σαπούνι και άρωµα φρεσκάδας.
 Κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες.
 Είναι προϊόν χαµηλού αφρισµού. ∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα.
 Καθαρίζει, χωρίς να αφήνει θαµπάδες και γραµµές.
 ∆ιατηρεί τη φυσική γυαλάδα των επιφανειών.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 4lt.
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Συµπυκνωµένο υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης για καθαρισµό χωρίς ίχνη όλων των
ανθεκτικών στο νερό σκληρών επιφανειών.
Κατάλληλο για χρήση µε σφουγγάρισµα.
Κατάλληλο για χρήση µε ψεκασµό.
Κατάλληλο για χώρους τροφίµων.
Περιέχει ελάχιστους αρωµατικούς παράγοντες για απόσµηση.
Εύκολο και οικονοµικό στη χρήση.
Συµπυκνωµένο για καλύτερο έλεγχο του κόστους. Μόνο για επαγγελµατική χρήση.
















Συµπυκνωµένο υγρό καθαριστικό γυάλινων επιφανειών. Κατάλληλο για τζάµια,
καθρέπτες κλπ. ∆εν αφήνει στίγµατα και θαµπάδες.
Καθαρίζει δίνοντας λάµψη.
Αποµακρύνει γρήγορα και αποτελεσµατικά λίπη και αποτυπώµατα χωρίς να αφήνει
υπολείµµατα. Στεγνώνει γρήγορα.
Εύκολο στη χρήση (Ψεκασµός και σκούπισµα µε µαλακό πανί).
Οικονοµικό στη χρήση.
Συµπυκνωµένο για καλύτερο έλεγχο του κόστους. Μόνο για επαγγελµατική χρήση.















Αρωµατισµένο καθαριστικό καθηµερινής χρήσης, µε ευχάριστο άρωµα σε γλυκές νότες.
Χρησιµοποιείται ως καθαριστικό σε αδιάβροχες σκληρές επιφάνειες
(π.χ. δάπεδα, πλακάκια, συνθετικές επιφάνειες κλπ.)
Είναι προϊόν χαµηλού αφρισµού. ∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα.
Καθαρίζει και γυαλίζει τις επιφάνειες, χωρίς να αφήνει ίχνη.
Εύκολο στη χρήση.
Οικονοµικό στη χρήση.
Συµπυκνωµένο για καλύτερο έλεγχο του κόστους. Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Συµπυκνωµένο, αρωµατισµένο υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης και χώρων
υγιεινής, κατάλληλο για όλες τις ανθεκτικές στο νερό σκληρές επιφάνειες.
Κατάλληλο για χρήση µε σφουγγάρισµα, για χρήση µε ψεκασµό, για εφαρµογή σε
κάθετες επιφάνειες, για πατώµατα, πλακάκια, µπανιέρες, νιπτήρες, βρύσες.
Αποτελεσµατικό για την αποµάκρυνση των συνήθων ρύπων των χώρων υγιεινής,
π.χ. υπολείµµατα από καλλυντικά και σαπούνια.
Η τακτική χρήση αποτρέπει τη δηµιουργία αποθέσεων ασβεστίου και το σχηµατισµό
σαπώνων ασβεστίου. Στεγνώνει γρήγορα.
Εύκολο και οικονοµικό στη χρήση.
Συµπυκνωµένο για καλύτερο έλεγχο του κόστους. Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Συµπυκνωµένο υγρό καθαρισµού και αφαίρεσης αλάτων. Ιδανικό για όλες τις ανθεκτικές στο
νερό, σκληρές επιφάνειες.
Όξινο προϊόν, µε βάση το κιτρικό και το φωσφορικό οξύ.
Γρήγορο και αποτελεσµατικό καθάρισµα και αφαίρεση των αλάτων.
Κατάλληλο για ανοξείδωτες και χρωµιωµένες επιφάνειες, για χρήση µε ψεκασµό, για χρήση µε
κουβά.
Εύκολο και οικονοµικό στη χρήση.
Συµπυκνωµένο για καλύτερο έλεγχο του κόστους. Μόνο για επαγγελµατική χρήση.







Συµπυκνωµένο ήπιο υγρό καθαρισµού και αφαίρεσης αλάτων. Ιδανικό για όλες τις
ανθεκτικές στο νερό, σκληρές επιφάνειες. Κατάλληλο για καθηµερινή χρήση.
Ελαφριά όξινο προϊόν. Γρήγορο και αποτελεσµατικό καθάρισµα και αφαίρεση των αλάτων.
Κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές στα οξέα, για χρήση µε ψεκασµό, για χρήση µε κουβά.
Εύκολο και οικονοµικό στη χρήση.
Συµπυκνωµένο για καλύτερο έλεγχο του κόστους. Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

*Με την παραπάνω επαγγελµατική σειρά καθαριστικών χορηγείται µε χρησιδάνειο συσκευή προδιάλυσης
των προϊόντων ώστε επιτυγχάνεται η σωστή αναλογία αραίωσης και ο καλύτερος έλεγχος του κόστους.
∆ιατίθενται σε συσκευασία των 5lt.
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ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΑΝΤΖΑΣ
 Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιµο στο χέρι πιάτων και σκευών κουζίνας, µε
άρωµα λεµονιού.
 Χρησιµοποιείται ως απορρυπαντικό κατάλληλο για χειρωνακτικό καθαρισµό
όλων των σκευών της κουζίνας.
 Αποµακρύνει ρύπους και οσµές.
 Καθαρίζει και γυαλίζει χωρίς να αφήνει υπολείµµατα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 750ml, 4lt και 13lt.

SOLWAY ULTRA CHLOR
 Συµπυκνωµένο διάλυµα Υποχλωριώδους Νατρίου, µε άρωµα λεµόνι.
Χρησιµοποιείται ως καθαριστικό επιφανειών και χώρων υγιεινής καθώς και
ως λευκαντικό ρούχων.
 Καθαρίζει, Λευκαίνει.
 Αποφύγετε τη χρήση του (ιδιαίτερα αδιάλυτου) σε µεταλλικές επιφάνειες ή
δοχεία, βαµµένες ή επιχρωµιωµένες επιφάνειες και εµαγιέ.
 Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα (πάγκοι
εργασίας και προετοιµασίας τροφίµων), πρέπει να ακολουθεί πολύ καλό
ξέβγαλµα µε άφθονο νερό.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt και 13lt.

SOLWAY FRESH
 Αρωµατισµένο καθαριστικό καθηµερινής χρήσης, µε ευχάριστη
αποσµητική δράση. Κυκλοφορεί σε διάφορα αρώµατα: φρούτα του
δάσους (φθορίζον φούξια) και λεβάντα (µωβ).
 Χρησιµοποιείται ως καθαριστικό σε αδιάβροχες σκληρές επιφάνειες
(π.χ. δάπεδα, πλακάκια, συνθετικές επιφάνειες κλπ.)
 Είναι προϊόν χαµηλού αφρισµού. ∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα.
 Καθαρίζει και γυαλίζει τις επιφάνειες, χωρίς να αφήνει ίχνη.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 4lt και 13lt.






SOLWAY GLASS
Έτοιµο προς χρήση υγρό καθαριστικό γυάλινων επιφανειών.
Κατάλληλο για τζάµια, καθρέπτες κλπ.
Καθαρίζει δίνοντας λάµψη.
Αποµακρύνει γρήγορα και αποτελεσµατικά λίπη και αποτυπώµατα χωρίς να
αφήνει υπολείµµατα.
Εύκολο στη χρήση (Ψεκασµός και σκούπισµα µε µαλακό πανί)
Στεγνώνει γρήγορα.
∆εν χρειάζεται αραίωµα.
∆ιατίθεται σε συσκευασία µόνο των 4lt.






SOLWAY BUBBLE
Υγρό καθαριστικό χεριών µε άρωµα λουλουδιών.
Καθαρίζει αποτελεσµατικά χωρίς να ερεθίζει το δέρµα.
Έτοιµο προς χρήση.
∆ιατίθεται σε συσκευασία µόνο των 4lt.
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΠΙΤΙΟΥ










ALIKON GLASS
Έτοιµο προς χρήση υγρό καθαριστικό γυάλινων επιφανειών.
Κατάλληλο για τζάµια, καθρέπτες κλπ. (∆ιατίθεται σε άχρωµο & µπλε χρώµα)
Καθαρίζει δίνοντας λάµψη.
Αποµακρύνει γρήγορα και αποτελεσµατικά λίπη και αποτυπώµατα χωρίς να
αφήνει υπολείµµατα.
Εύκολο στη χρήση (Ψεκασµός και σκούπισµα µε µαλακό πανί)
Στεγνώνει γρήγορα.
∆εν χρειάζεται αραίωµα.
∆ιατίθεται σε συσκευασίες 1lt(µε ή χωρίς ψεκαστήρι), 4lt και 13lt.

EXTRA FLASH
 Αυτογυαλιστική µεταλλική παρκετίνη κατάλληλη για όλους τους τύπους
δαπέδων ανθεκτικών στο νερό (πλαστικό, µάρµαρο, µωσαϊκό).
 Μοναδική γυαλάδα, µε διάρκεια.
 Εύκολη στην εφαρµογή, µε γρήγορο στέγνωµα.
 Ιδανική για όλα τα δάπεδα (πλαστικό, µάρµαρο, µωσαϊκό).
 Σκληρή, διαρκή και ανθεκτική προστασία.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 1lt και 4lt.

CARPET CARE
 Υγρό Σαµπουάν Χαλιών και Μοκετών µεσαίου αφρισµού, µε
ευχάριστο άρωµα.
 Χρησιµοποιείται ως σαµπουάν χαλιών και µοκετών.
 Αποµακρύνει ρύπους και οσµές.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 1lt και 4lt.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ BREEZE
 Υγρό αποσµητικό χώρου µε άρωµα αγιόκληµα και λουλούδια.
Αποµακρύνει τις δυσάρεστες οσµές και αφήνει ευχάριστο και
διακριτικό άρωµα στο χώρο, σε µορφή σπρέι χωρίς προωθητικό.
 Χρησιµοποιείται για αρωµατισµό χώρων µε ένα απλό ψέκασµα.
 Έτοιµο προς χρήση, χρησιµοποιείται αδιάλυτο.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1lt µε ή χωρίς ψεκαστήρι.
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ
ΥΓΕΙΙΝΗΣ
WC GEL – WC CLEAN
 Παχύρευστο καθαριστικό gel για τη λεκάνη, µε άρωµα φρεσκάδας. Κυκλοφορεί
σε δύο τύπους: Green freshness (Πράσινο) και Blue freshness (Μπλε).
 Όξινο καθαριστικό µε βάση το γλυκολικό οξύ και το γαλακτικό οξύ.
 Αφαιρεί αποτελεσµατικά λεκέδες και εναποθέσεις από τη λεκάνη της τουαλέτας.
 Η τακτική χρήση εµποδίζει τη συσσώρευση των αλάτων ασβεστίου.
 Ο κυρτός λαιµός της συσκευασίας επιτρέπει στο gel να φτάνει και στις άκρες της
λεκάνης. Εύκολη και γρήγορη εφαρµογή.
 Κατάλληλο για καθηµερινή χρήση.
 Με ευχάριστο άρωµα φρεσκάδας.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 750ml (wc gel), 4lt (wc clean).

EXPRESS
 Υγρό Καθαριστικό αλάτων για είδη Υγιεινής (πλακάκια, βρύσες κλπ) και WC,
µε ευχάριστο άρωµα.
 Χαρίζει λάµψη χωρίς να αφήνει υπολείµµατα.
 Χρησιµοποιείται αδιάλυτο είτε στην κατάλληλη αραίωση σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη χρήση.
 Μην αφήνετε το προϊόν στις επιφάνειες πάνω από 2 λεπτά.
 Πάντα να ξεπλένετε µε άφθονο νερό τις επιφάνειες µετά τον καθαρισµό.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες 1lt, 4lt και 13lt.

ALCODIN
 Αρωµατισµένο υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης και χώρων υγιεινής,
κατάλληλο για όλες τις ανθεκτικές στο νερό σκληρές επιφάνειες.
 Κατάλληλο για χρήση µε σφουγγάρισµα.
 Κατάλληλο για χρήση µε ψεκασµό.
 Κατάλληλο για εφαρµογή σε κάθετες επιφάνειες.
 Κατάλληλο για πατώµατα, πλακάκια, µπανιέρες, νιπτήρες, βρύσες.
 Αποτελεσµατικό για την αποµάκρυνση των συνήθων ρύπων των χώρων
υγιεινής, π.χ. υπολείµµατα από καλλυντικά και σαπούνια.
 Η τακτική χρήση αποτρέπει τη δηµιουργία αποθέσεων ασβεστίου και το
σχηµατισµό σαπώνων ασβεστίου.
 Εύκολο στη χρήση.
 Οικονοµικό στη χρήση.
 Στεγνώνει γρήγορα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία µόνο των 4lt.
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CP – 50
 Απορρυπαντικό µε ένζυµα, κατάλληλο για το πλύσιµο όλων των λευκών
βαµβακερών και σύµµεικτων υφασµάτων αλλά και χρωµατιστών που δεν
ξεβάφουν.
 Απορρυπαντικό µε ένζυµα, κατάλληλο για το πλύσιµο όλων των λευκών
βαµβακερών και σύµµεικτων υφασµάτων αλλά και χρωµατιστών που δεν
ξεβάφουν.
 Το τριπλό σύστηµα ενζύµων (πρωτεάση, αµυλάση, λιπάση) παρέχει αφαίρεση
πρωτεϊνικών λεκέδων όπως αίµα και υπολείµµατα τροφών καθώς και αµυλούχων
και λιπαρών ρύπων.
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις θερµοκρασίες.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία νάιλον σακιού των 15 κιλών.
CP – 100
 Απορρυπαντικό σε σκόνη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο µε ευχάριστο
άρωµα.
 Αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση των λεκέδων
 Περιέχει λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το οξυγόνο, αποσκληρυντικό νερού,
µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, φωσφονικές ενώσεις, αρωµατικές ουσίες.
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις θερµοκρασίες.
 Προστατεύει τα χρώµατα και δίνει πεντακάθαρα χρωµατιστά και αστραφτερά
λευκά ρούχα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία κουβά των 10 κιλών.
CP – 200
 Απορρυπαντικό µε ένζυµα, κατάλληλο για το πλύσιµο όλων των λευκών
βαµβακερών και σύµµεικτων υφασµάτων αλλά και χρωµατιστών που δεν
ξεβάφουν.
 Απορρυπαντικό µε ένζυµα, κατάλληλο για το πλύσιµο όλων των λευκών
βαµβακερών και σύµµεικτων υφασµάτων αλλά και χρωµατιστών που δεν
ξεβάφουν.
 Το τριπλό σύστηµα ενζύµων (πρωτεάση, αµυλάση, λιπάση) παρέχει αφαίρεση
πρωτεϊνικών λεκέδων όπως αίµα και υπολείµµατα τροφών καθώς και αµυλούχων
και λιπαρών ρύπων.
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις θερµοκρασίες.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία νάιλον σακιού των 15 κιλών.








CP – 300
Απορρυπαντικό σε σκόνη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο µε ευχάριστο άρωµα.
Αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση των λεκέδων.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις θερµοκρασίες.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για µαλακά νερά.
∆ίνει πεντακάθαρα χρωµατιστά και αστραφτερά λευκά ρούχα.
∆ιατίθεται σε συσκευασία νάιλον σακιού των 15 κιλών.








ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ NICE
Απορρυπαντικό σε σκόνη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο µε ευχάριστο άρωµα.
Αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση των λεκέδων.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις θερµοκρασίες.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για µαλακά νερά.
∆ίνει πεντακάθαρα χρωµατιστά και αστραφτερά λευκά ρούχα.
∆ιατίθεται σε συσκευασία νάιλον σακιού των 10 κιλών.

LAUNDRY
 Υγρό απορρυπαντικό Laundry για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο και στο χέρι µε
ευχάριστο άρωµα.
 Αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση των λεκέδων.
 Περιέχει σαπούνι, συντηρητικά και άρωµα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία 4lt και 13lt.
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΡΟΥΧΩΝ






WP – 100
Σκόνη σε κοκκώδη µορφή λευκού χρώµατος µε λευκαντικές ιδιότητες.
Χρησιµοποιείται σαν πρόσθετο για πλύσιµο ρούχων σε πλυντήρια ρούχων.
Περιέχει λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το οξυγόνο.
∆ιατίθεται σε συσκευασία κουβά των 10 κιλών.

IP – 100
Αποσκληρυντικό νερού σε σκόνη για το πλυντήριο ρούχων.
Απαλλάσσει το πλυντήριο και τα ρούχα από τα άλατα και τα κατάλοιπα.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια ρούχων
Το προϊόν είναι ιδανικό για χρήση σε κάθε πλύση µαζί µε το απορρυπαντικό, σε
όλες τις θερµοκρασίες.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία κουβά των 10 κιλών.





ALIKON SOFT
 Έτοιµο προς χρήση υγρό µαλακτικό ρούχων µε ευχάριστο άρωµα που
διαρκεί.
 ∆ιατίθεται σε δύο διαφορετικά αρώµατα, white blossom και pink rose.
 Είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων ή για πλύσιµο στο χέρι.
 Μαλακώνει τις ίνες ενώ παράλληλα δίνει µεγάλη διάρκεια ζωής στα
υφάσµατα.
 Αφήνει ευχάριστο άρωµα που διαρκεί.
 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τύπους υφασµάτων.
 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε όλα τα είδη των απορρυπαντικών.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία 2lt, 4lt και 13lt.

OXYCLEAN
 Υγρό ενισχυτικό πλύσης για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο και στο
χέρι µε ευχάριστο άρωµα.
 Αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση των λεκέδων.
 Προσφέρει βαθύ καθαρισµό.
 Κατάλληλο για λευκά και χρωµατιστά.
 Περιέχει µεταξύ άλλων λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το
οξυγόνο.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 13lt.
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΡΟΥΧΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
LAUNDRY*
LUNA
 Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο και στο χέρι.
 Με µεγάλη συγκέντρωση σε ενεργά συστατικά για δύσκολους λεκέδες.
 Περιέχει σαπούνι, EDTA, συντηρητικά και άρωµα.

ALIKON SOFT
 Έτοιµο προς χρήση υγρό µαλακτικό ρούχων µε ευχάριστο άρωµα που
διαρκεί.
 ∆ιατίθεται σε δύο διαφορετικά αρώµατα, white blossom και pink rose.
 Είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων ή για πλύσιµο στο χέρι.
 Μαλακώνει τις ίνες ενώ παράλληλα δίνει µεγάλη διάρκεια ζωής στα
υφάσµατα.
 Αφήνει ευχάριστο άρωµα που διαρκεί.
 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τύπους υφασµάτων.
 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε όλα τα είδη των απορρυπαντικών.

ALC A – 100
 Αλκαλικό υγρό βοηθητικό πλύσης ιµατισµού. χρήση.
 Ιδανικό για την αποµάκρυνση δύσκολων ρύπων από τα υφάσµατα.
 Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού.
 Περιέχει αποσκληρυντικούς παράγοντες.
 Ισχυρά αλκαλικό.
 Μόνο για επαγγελµατική







BOOSTER / BOOSTER EXTRA
Υγρό ενισχυτικό πλύσης για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο.
Αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση λιπαρών λεκέδων.
Προσφέρει βαθύ καθαρισµό.
Κατάλληλο για λευκά και χρωµατιστά.
Κατάλληλο για χρήση σε κάθε πλύση, σε όλες τις θερµοκρασίες.

NEUTRAL
 Όξινο υγρό εξουδετέρωσης αλκαλικότητας.
 Μόνο για επαγγελµατική χρήση.
 Πολύ όξινο διάλυµα.

PEROXAL
 Υγρό ενισχυτικό πλύσης για πλύσιµο ρούχων σε επαγγελµατικά πλυντήρια µε
χρήση δοσοµετρικής αντλίας. Υδατικό διάλυµα Υπεροξειδίου του Υδρογόνου.
 Αποτελεσµατικό λευκαντικό για υψηλές θερµοκρασίες.
 Προσφέρει βαθύ καθαρισµό.
 Κατάλληλο για λευκά και χρωµατιστά.
 Περιέχει λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το οξυγόνο
 Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

*Με την παραπάνω επαγγελµατική σειρά καθαριστικών χορηγείται µε χρησιδάνειο σύστηµα αντλιών προδιάλυσης
των προϊόντων ώστε επιτυγχάνεται η σωστή αναλογία αραίωσης και ο καλύτερος έλεγχος του κόστους.
∆ιατίθενται µόνο σε συσκευασία των 13lt.
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ






FIORE
Υγρό καθαριστικό χεριών µε άρωµα καρύδας (λευκό).
Καθαρίζει αποτελεσµατικά χωρίς να ερεθίζει το δέρµα.
Έτοιµο προς χρήση.
∆ιατίθεται σε συσκευασίες 1lt, 4lt και 13lt.






FIORE
Υγρό καθαριστικό χεριών µε άρωµα κεράσι (ροζ).
Καθαρίζει αποτελεσµατικά χωρίς να ερεθίζει το δέρµα.
Έτοιµο προς χρήση.
∆ιατίθεται σε συσκευασίες 1lt και4lt.
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ







BREAK UP
Καθαριστικό – ∆ιαλύτης για λίπη και έλαια.
Αφαιρεί τα λίπη και έλαια από παντού στην κουζίνα.
Μην το χρησιµοποιείτε σε επιφάνειες αλουµινίου.
Είναι διαβρωτικό προϊόν.
∆ιατίθεται σε συσκευασίες 750ml (µε ψεκαστήρι αφρισµού
ασφαλείας), 4lt και 13lt.

INOX POWER
 Υγρό καθαριστικό για αστραφτερή καθαριότητα και λάµψη σε
ανοξείδωτες επιφάνειες.
 Αποµακρύνει γρήγορα και αποτελεσµατικά λίπη και
αποτυπώµατα χωρίς να αφήνει υπολείµµατα.
 ∆εν χρειάζεται αραίωµα.
 ∆εν είναι κατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε άµεση
επαφή µε τρόφιµα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία µόνο των 750ml (µε ψεκαστήρι
ασφαλείας).

ALIKON CLEAN
 Υγρό καθαρισµού µικρών επιφανειών, πάγκων , τραπεζιών και
γυάλινων επιφανειών.
 Περιέχει αιθυλική αλκοόλη 70%.
 Καθαρίζει και εξυγιαίνει τις επιφάνειες.
 ∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία 750ml (µε ψεκαστήρι).

CON CLEAN
 Υγρό καθαρισµού κλιµατιστικών.
 Καθαρίζει και εξυγιαίνει τα στοιχεία του κλιµατιστικού (φίλτρα,
κυψέλες).
 Προσφέρει υγιεινό και ευχάριστο περιβάλλον.
 Χρειάζεται ξέβγαλµα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 4lt.

BIOBAC
 Υγρό καθαριστικό που βασίζεται σε µικροοργανισµούς που
εξαλείφουν τις δυσάρεστες οσµές.
 Αποδοµεί τις δυσάρεστες µε φυσικό τρόπο.
 ∆εν καλύπτει τις οσµές, τις εξαλείφει.
 ∆εν χρειάζεται αραίωµα.
 ∆εν είναι κατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε άµεση
επαφή µε τρόφιµα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1lt (µε ψεκαστήρι), των 4lt και 13lt.
BIOBAC POWDER
 Σκόνη που βασίζεται σε µικροοργανισµούς που εξαλείφουν τις
δυσάρεστες οσµές.
 Αποδοµεί τις δυσάρεστες µε φυσικό τρόπο.
 ∆εν καλύπτει τις οσµές, τις εξαλείφει.
 Χρήση µετά από αραίωση από υποδεικνυόµενη δόση ανάλογα
το πεδίο εφαρµογής.
 ∆εν είναι κατάλληλο για επιφάνειες που έρχονται σε άµεση
επαφή µε τρόφιµα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 5 kg σε κουβά .
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ΧΗΜΙΚΑ

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
 Υγρό καθαριστικό, αφαιρετικό αλάτων για WC, νιπτήρες, λεκάνες,
νεροχύτες, πλακάκια.
 Περιέχει Υδροχλωρικό Οξύ 15%.
 Αφαιρεί αποτελεσµατικά λεκέδες και εναποθέσεις από τη λεκάνη της
τουαλέτας.
 Χρησιµοποιείται αδιάλυτο.
 Είναι ερεθιστικό προϊόν.
 Ξεπλένετε καλά µε νερό.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασίες των 240ml, 4lt και 13lt.

Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΠΥΚΝΟ
 Ισχυρό οξύ µε χρήσεις ως προϊόν καθαρισµού για είδη υγιεινής αλλά και
ως αφαιρετικό ασβέστου, τσιµέντου και σκουριάς, ως χηµικό
επεξεργασίας νερού και ως ρυθµιστής PH.
 Περιέχει Υδροχλωρικό Οξύ 30%.
 Χρησιµοποιείται αδιάλυτο είτε στην κατάλληλη αραίωση σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη χρήση.
 Προσοχή στο χρόνο δράσης του προϊόντος ως καθαριστικό.
 Πάντα να ξεπλένετε µε άφθονο νερό τις επιφάνειες µετά τον καθαρισµό.
 Είναι διαβρωτικό προϊόν.
 Μπορεί να διαβρώσει τα µέταλλα.
 ∆ιατίθεται µόνο σε συσκευασία των 32 κιλών.

Υποχλωριώδες Νάτριο
 ∆ιάλυµα 12-14%. Χρησιµοποιείται για ην επεξεργασία πόσιµου νερού και ως
λευκαντικό µε βάση το χλώριο.
 Καθαρίζει, Λευκαίνει.
 Αποτελεσµατικό εναντίον των βακτηριδίων, µυκήτων και µικροοργανισµών
 Είναι διαβρωτικό προϊόν.
 ∆ιατίθεται µόνο σε συσκευασία των 25 κιλών.

ΧΗΜΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
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ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟ∆Α ∆ΙΑΛΥΜΑ
 Ισχυρή βάση µε χρήσεις ως βασική πρώτη ύλη στη Βιοµηχανία αλουµινίου,
χάρτου, απορρυπαντικών, σαπωνοποιίας, υφαντουργίας & στη
βιοµηχανία τροφίµων, ραφιναρία, εξαγωγή σιδήρου, παραγωγή ρητινών,
µεταλλουργία. Χρησιµοποιείται επίσης για εξουδετέρωση οξέων.
 Χρησιµοποιείται αδιάλυτο είτε στην κατάλληλη αραίωση σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη χρήση.
 Είναι διαβρωτικό προϊόν.
 Μπορεί να διαβρώσει τα µέταλλα.
 ∆ιατίθεται µόνο σε συσκευασία των 30 κιλών.







ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟ∆Α
Λέπι (flakes).
Είναι διαβρωτικό προϊόν.
Μπορεί να διαβρώσει τα µέταλλα.
Χρησιµοποιείται σε διάλυση.
∆ιατίθεται σε συσκευασία σακιού των 25 κιλών.







ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟ∆Α
Λέπι (flakes).
Είναι διαβρωτικό προϊόν.
Μπορεί να διαβρώσει τα µέταλλα.
Χρησιµοποιείται σε διάλυση.
∆ιατίθεται σε συσκευασία κουβά των 5 κιλών.






DAMBO
Καθαριστικό – Αποφρακτικό Σωληνώσεων.
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν µε άλλα χηµικά προϊόντα.
Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα.
∆ιατίθεται µόνο σε συσκευασία του 1 lt.
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

AS – 100
 Υγρό Απορρυπαντικό για πλύσιµο στο χέρι των επιφανειών του
αυτοκινήτου.
 Χρησιµοποιείται ως απορρυπαντικό - καθαριστικό για όλες τις επιφάνειες
του αυτοκινήτου.
 Καθαρίζει και γυαλίζει χωρίς να αφήνει υπολείµµατα.

 FC – 100
 Υγρό κυκλώµατος ψύξης Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), έτοιµο για
χρήση.
 Αντιψυκτικό, αντιθερµικό και αντιδιαβρωτικό υγρό µε βάση την αιθυλενογλυκόλη.
 Το προϊόν είναι σύµφωνο µε το BS 6580.
 Παρέχει αντιψυκτική προστασία µέχρι -15οC
 Αντιθερµικό και αντιδιαβρωτικό.
 Κατάλληλο για χρήση όλες τις εποχές του χρόνου.






Γλυκερίνη GL-100
99,5% (φυτική). Κατάλληλη για γυάλισµα ελαστικών αυτοκινήτου.
Μη επικίνδυνη χηµική ουσία.
Φυτικής προέλευσης.
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 4lt και 13lt.

YEL – 100
 Απορρυπαντικό σε σκόνη για πλυντήρια αυτοκινήτων, λεωφορείων,
βαρέων οχηµάτων και µοτοσικλετών.
 Χρησιµοποιείται και διαλυµένο σε µηχανές πλυσίµατος.
 Ιδανικό για καθαρισµό Φορτηγών Αυτοκινήτων, Σκληρών Επιφανειών,
∆απέδων Συνεργείων.
 Χρησιµοποιείται ως απορρυπαντική σκόνη για πλύσιµο σασί σε πλυντήρια
αυτοκινήτων.
 Κατάλληλο για πολύ λερωµένες επιφάνειες.
 Αποµακρύνει λίπη, ρύπους και οσµές.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία νάιλον σακιού των 15 κιλών.

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
 Κατάλληλο για ατµοσίδερα και πρέσες, µπαταρίες, ψυγεία, παρµπρίζ
αυτοκινήτων.
 Έτοιµο προς χρήση.
 Μη Πόσιµο.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία απλού και δίστοµου δοχείου των 4 lt.
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BELKAN B – 100
 Απολυµαντικό-καθαριστικό ευρέως φάσµατος.
 Βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο.
 Καταπολεµά: Βακτήρια: Staphylococcus aureous, E-coli, Pseudomonas
aeruginosa, Listeria monocytogenes, Candida albigans, Streptococcus
faeccalis. Μύκητες: Ευρώτες, Fungi, Yeast.
 Έχει ισχυρή καθαριστική και αντιοσµική δράση, προσφέροντας υψηλά επίπεδα
υγιεινής. Είναι σταθερό και σε σκληρά νερά.
 Ενδείκνυται για την απολύµανση και τον καθαρισµό, ιδιωτικών και δηµοσίων
χώρων, κλιµατιστικών, air-conditioner αυτοκινήτων και λεωφορείων, λαϊκές
αγορές, απορριµµατοφόρων οχηµάτων, κοντέινερ καθώς και εξοπλισµού σε
ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, γυµναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις,
κολυµβητήρια, σχολεία, χώρων υγιεινής, κάδων απορριµµάτων.
 Χώρων του κτηνιατρικού τοµέα όπως: κτηνοπτηνοτροφεία, χώρων κατοικίδιων
και κτηνιατρεία.
 ∆ιατίθεται µόνο σε συσκευασία των 4lt.

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ OPEN
 Αντισηπτικό κρεµοσάπουνο µε ευχάριστο άρωµα, µε εκχύλισµα νερατζιού,
δενδρολίβανου, αλόης και γλυκερίνη.
 ∆ρα ενάντια στα βακτήρια και περιποιείται την επιδερµίδα.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 500ml και των 4lt.






ALPE ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL
Με ευχάριστο άρωµα, µε βιολογική αλόη και γλυκερίνη.
∆ρα ενάντια στα βακτήρια.
Περιέχει 70% οινόπνευµα.
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 500ml και των 4lt.

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
 93Vol.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 350ml. Κιβώτιο 24x350ml.
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PALM
Προϊόν 2 σε 1, σαµπουάν – αφρόλουτρο.
Με ευχάριστο κρεµώδες άρωµα.
Βαθιά ενυδάτωση και φρεσκάδα για την επιδερµίδα.
∆ιατίθεται σε συσκευασία των 4lt.

ALPE ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
 Υγρό κρεµοσάπουνο µε αλόη και άρωµα.
 Με ενυδατικούς και αναζωογονητικούς παράγοντες, κατά της ξηρότητας της
επιδερµίδας.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 750ml. Κιβώτιο 12x750ml.

ΣΑΠΟΥΝΑΚΙ ΧΕΡΙΩΝ
 Καθαριστικό σαπούνι χεριών µε ευχάριστο άρωµα.
 Με κρεµώδες άρωµα και εκχύλισµα από γάλα καρύδας.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 15gr. Κιβώτιο 500x15gr.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
∆ΙΧΛΩΡΟ 56 - ΚΟΚΚΟΣ
 Απολυµαντικό µε βακτηριοκτόνο και µυκητοκτόνο δράση
για νερό πισίνας και υδροµασάζ.
 Χλωρίωση σοκ.
 Ταχεία διάλυση.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 10 και 25 kg.

ΤΡΙΧΛΩΡΟ 90 - ΚΟΚΚΟΣ
 Συντήρηση
 Βραδεία ∆ιάλυση.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 10 και 30 kg.

ΤΡΙΧΛΩΡΟ ΤΑΜΠΛΕΤΑ
 Ταµπλέτες 200gr.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 10kg.

ΠΟΛΥΤΑΜΠΛΕΤΑ MULTI 4
 Ταµπλέτες πολλαπλής δράσης 200gr.
 Χλώριο βραδείας διάλυσης για απολύµανση νερού πισίνας
και υδροµασάζ.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 5kg.
ΑΛΓΕΙΟΚΤΟΝΟ MELCLOR Adbac
 Ισχυρό (PoolCicide-R)
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 12lt.
ΑΛΓΕΙΟΚΤΟΝΟ MELCLOR Algifin
 Χωρίς αφρισµό.
 Bακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, αλγειοκτόνο για απολύµανση
νερού πισίνας και υδροµασάζ.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 12lt.
ΚΡΟΚΙ∆ΩΤΙΚΟ MFLOC
 Πολυηλεκτρολύτης Ολλανδίας.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 12lt.

ΚΡΟΚΙ∆ΩΤΙΚΟ DEFLOC
 Ανόργανο Ολλανδίας.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία των 12lt.

ΤΕΣΤ ΚΙΤ ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
 Μέτρηση σε: Χλώριο, Βρώµιο και PH.
 Μέτρηση ελεύθερου χλωρίου έως και 3 ΡΡΜ
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1 σετ.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ ΡΗ
 Για τεστ κιτ Ισπανίας & POOLSTYLE.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1 τεµαχίου.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ CL (Br)
 Για τεστ κιτ Ισπανίας & POOLSTYLE.
 ∆ιατίθεται σε συσκευασία του 1 τεµαχίου.
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ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ






ΓΑΝΤΙΑ LATEX
Προστατευτικά µιας χρήσης.
Λευκού χρώµατος, ελαφρώς πουδραρισµένα.
Μειώνει τις διαδικασίες καθαρισµού
∆ιατίθενται σε πακέτο των εκατό τεµαχίων και κιβώτιο των
10x100.

ΜΑΣΚΑ
 Προστατευτική µιας χρήσης.
 Γαλάζιου ή λευκού χρώµατος.
 ∆ιατίθενται κατά παραγγελία ανά τεµάχιο ή ανά πακέτο των
25 ή 50 τεµαχίων.






ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Απλό µεγέθους 36x38 κόκκινο.
Με µικροϊνες 40x40, σε χρώµα µπλε και πράσινο
∆εν αφήνει χνούδι.
∆ιατίθενται κατά παραγγελία ανά τεµάχιο.










BIOACTIVE ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
Είναι το µόνο βιοδιασπώµενο χαρτί
Εξαλείφει δυσάρεστες οσµές
Μειώνει τις διαδικασίες καθαρισµού
∆ιατηρεί τους σωλήνες της αποχέτευσης καθαρούς
Μειώνει τον κίνδυνο φραγµού
Περισσότερη υγιεινή στις τουαλέτες
100% ασφαλές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
∆ιατίθεται 2Φ και 3Φ σε συσκευασίες των 12 και 40 ρολών.
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ΑΝΤΛΙΑ 4LT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΝΤΖΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ

ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΑΡΑΙΩΣΗΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
CARE

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΑΡΑΙΩΣΗΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΗ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΥΣΗΣ

STAND
ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΟΥ GEL

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
LAUNDRY
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

*Ο παραπάνω εξοπλισµός χορηγείται και τοποθετείται δωρεάν µε χρησιδάνειο πάντα
σε σχέση µε τα στοιχεία κατανάλωσης του πελάτη.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Προσφέρονται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας από
διαπιστευµένο άτοµο της εταιρίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εκπαίδευση κατά την έναρξη της
συνεργασίας, ώστε να εφαρµοστεί από την αρχή σωστά το πρόγραµµα καθαρισµού και
υγιεινής.
 ∆ιατίθενται εξειδικευµένα εγχειρίδια καθαρισµού για την εκπαίδευση του προσωπικού
καθαριότητας.
 Καταρτίζεται πρόγραµµα καθαρισµού και υγιεινής εναρµονισµένο µε το HACCP (ISO 22000)
σύµφωνα µε τις ανάγκες των χώρων επεξεργασίας τροφίµων του κάθε συνεργάτη.

