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UTRZYMANIE HIGIENY W HOTELU I GASTRONOMII

KITCHENPRO

• środek do czyszczenia po-
wierzchni z zastosowaniem
nanotechnologii

• pozostawia na powierzchni
powłokę och ronną, która
ogranicza powstawanie póź-
niejszych zabrudzeń

• nadaje się do wszystkich wo-
doodpornych powierzchni ta-
kich jak szkło, lustra, stal szla-
chetna, chrom, miedź oraz po-
wierzchnie glazurowane 

Oasis Pro 14 
Premium

Symbol: 9053630
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

Oasis Pro 33 
Premium

Symbol: 9053570
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• środek do czyszczenia po-
wierzchni szklanych

• pozostawia połysk na po-
wierzchniach szklanych, ok -
nach i lustrach 

• produkt nie pozostawia smug 

• osiąga wspaniałe rezultaty na-
wet w przypadku twardej wo-
dy

• nie wymaga polerowania

Oasis Pro 40 
Premium

Symbol: 9053590
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• środek dezynfekujący do
czyszczenia urządzeń i po-
wierzchni kuchennych

• posiada właściwości bakterio-
bójcze i grzybobójcze

• odpowiednie dozowanie gwa-
rantuje niskie koszty użytko-
wania

Oasis Pro 20 
Premium

Symbol: 9051700
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• odświeżacz powietrza, neutra-
lizator zapachów

• znacząco poprawia jakość po-
wietrza w pokojach, pozosta-
wiając uczucie czystości

• pozostawia świeży, kwiatowy
zapach

Oasis Pro 52 
Premium

Symbol: 9055100
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• środek do czyszczenia posa-
dzek

• środek do czyszczenia posa-
dzek

• specjalne enzymy działają 
w trakcie, jak i po zastosowa-
niu produktu

• nie wymaga spłukiwania

• duża wydajność, działa przy
użyciu zimnej wody

KitchenPro 
Wash`n Walk

Symbol: 9081930
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• środek do czyszczenia i od-
tłuszczania grillów

• jedyny odtłuszczacz zapewnia-
jący tak znakomite efekty bez
konieczności stosowania środ-
ków ochrony osobistej

• czyści piekarniki, grille, po-
chłaniacze i przewody wenty-
lacyjne

KitchenPro Greaselift

Symbol: 9079400
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• środek do zmywania ręcznego

• produkt wysoko skoncentro-
wany

• skutecznie usuwa pozostałości
jedzenia

• nie pozostawia smug

• szeroki obszar zastosowania,
duża wydajność

KitchenPro Manual

Symbol: 9081910
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• uniwersalny środek do czysz-
czenia kuchni i posadzek

• gwarantuje olśniewające re-
zultaty czyszczenia

• produkt wysoko skoncentro-
wany

• nie pozostawia smug

• bezpieczny dla użytkownika

KitchenPro Duo

Symbol: 9081970
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• środek do czyszczenia posa-
dzek kuchennych

• skuteczne usuwanie olejów

• formuła o niskim pienieniu dla
wszystkich typów procesów
czyszczenia posadzek: wycie-
rania na mokro, szorowania,
czyszczenia natryskowego

KitchenPro Floor

Symbol: 9081870
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• środek do gruntownego czysz-
czenia twardych powierzchni
podłogowych

• posiada doskonałe właściwo-
ści czyszczące i nawilżające

• przeznaczony do mikroporo-
wych i szorstkich powierzchni
takich jak posadzki z natural-
nego kamienia, delikatne po-
wierzchnie kamionkowe oraz
płytki antypoślizgowe

• nadaje się również do wszyst-
kich błyszczących posadzek ta-
kich jak marmur, dolomit, gra-
nit oraz trawertyn 

• nie wymaga spłukiwania

OASIS PRO PREMIUM
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• środek do czyszczenia oraz po-
lerowania posadzek

• pozostawia na czyszczonej po-
wierzchni nową, przeźroczystą
powłokę ochronną

• znakomite rezultaty czyszcze-
nia ze względu na zastosowa-
nie doskonale dobranej formu-
ły chemicznej środka 

• przeznaczony do wszystkich
błyszczących i lśniących pod-
łóg

• pozostawia świeży zapach

• może być stosowany także do
maszyn polerujących

• środek do czyszczenia posa-
dzek

• przeznaczony do zabrudzeń
pochodzenia organicznego ta-
kich jak tłuszcz i białka 

• idealny do wszystkich po-
wszechnie stosowanych auto-
matów czyszczących i kon-
wencjonalnych systemów
zmywania powierzchni 

• zapewnia długą żywotność
podłóg chroni je przed szarze-
niem

Floorcare 32Floorguard 30

Symbol: 9012110
Opakowanie 
handlowe: 4 x 1 l

Symbol: 9017180
Opakowanie 
handlowe: 2 x 5 l

PENGUIN - SYSTEM UTRZYMANIA HIGIENY W HOTELU I GASTRONOMII

• odświeżacz powietrza, neutra-
lizator zapachów

• silnie działający i efektywny
środek neutralizujący nieprzy-
jemne zapachy

• nadaje się również do odświe-
żania zasłon i tapicerki

• pozostawia świeży zapach
wiosennej bryzy

• znacząco poprawia jakość po-
wietrza w pokojach, pozosta-
wiając uczucie czystości

• nieprzyjemne zapachy znikają
całkowicie

Oasis Pro 56
Premium

Symbol: 9051860
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

Oasis Pro 61 
Premium

Symbol: 9053970
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• kwasowy środek dezynfekcyj-
ny

• oparty na specjalnej formule
czyszczącej, aby zapewnić wy-
jątkowe rezultaty czyszczenia i
dezynfekcji całej łazienki

• wydajnie usuwa zabrudzenia z
muszli klozetowych, pisuarów
oraz ścian prysznicowych 

• pozostawia świeży, owocowy
zapach

• posiada właściwości dezynfe-
kujące bakteriobójcze i droż-
dżobójcze

• skutecznie usuwa kamień, na-
warstwione osady z mydła,
tłuszczu i brudu

Oasis Pro 61D
Premium

Symbol: 9051150
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• uniwersalny, higieniczny śro-
dek czyszczący do powierzchni
twardych i wodoodpornych

• silny, bezkwasowy środek o
właściwościach odtłuszczają-
cych przeznaczony do czysz-
czenia łazienek

• z łatwością usuwa upor czywe
zabrudzenia takie jak kremy
kosmetyczne, tłuszcz, osady z
mydła i kamień 

• nadaje się do czyszczenia 
w przypadku twardej i mięk-
kiej wody oraz jest bezpieczny
dla powierz chni marmuro-
wych

• nie pozostawia smug

Oasis Pro 62 
Premium

Symbol: 9053610
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

• środek do czyszczenia WC

• idealny produkt do czyszcze-
nia i usuwania osadów po-
wstałych na skutek stosowa-
nia wody o wysokim stopniu
twardości, osadów organicz-
nych oraz trudnych do usunię-
cia plam

• wysokiej jakości substancje
powierzchniowo czynne zmniej -
szają ryzyko powstawania
późniejszych zabrudzeń

• umożliwia efektywne czysz-
czenie także pod obręczą
muszli

Oasis Pro 64 
Premium

Symbol: 9053650
Opakowanie 
handlowe: 2 x 2 l

Glasscare 40

• uniwersalny środek czyszczący
do powierzchni szklanych

• przywraca połysk, nie pozosta-
wia smug

• usuwa nawet najbardziej
oporne zabrudzenia szczegól-
nie efektywny w usuwaniu na-
lotów z nikotyny 

• przeznaczony do powierzchni
szklanych oraz powierzchni ze
stali szlachetnej

• formuła chemiczna produktu
zapobiega ponownemu po-
wstawaniu zabrudzeń

• odpowiedni nawet dla luster
w srebrnych ramach

Symbol: 9008290
Opakowanie 
handlowe: 4 x 1 l

• środek kwasowy do czyszcze-
nia łazienek

• charakteryzuje się znakomitymi
właściwościami pianotwórczymi
dla różnych typów powierzchni,
umożliwia szybkie i niewymaga-
jące wysiłku czysz czenie

• łatwo czyści powierzchnie ła-
zienkowe takie jak toalety, ele-
menty chromowane, glazurę,
kabiny prysznicowe, pozosta-
wiając przyjemny zapach

• pozostawia czyszczoną po-
wierzchnię czystą i błyszczącą

• usuwa nagromadzone osady
powstałe w wyniku stosowa-
nie wody o dyżym stopniu
twardości oraz osady z piany
mydlanej i brudu

OASIS PRO PREMIUM

• odświeżacz powietrza o zapa-
chu świeżej bryzy

• środek neutralizuje nieprzy-
jemne zapachy

• pozostawia w powietrzu i na
tkaninach długotrwały zapach 

• usuwa nieprzyjemne zapachy
takie jak dym papierosowy z
powierzchni tekstylnych oraz
dywanów

• eliminuje nieprzyjemne zapa-
chy szybko i skutecznie

Freshcare 56

Symbol: 9023030
Opakowanie 
handlowe: 4 x 1 l

• uniwersalny środek bezkwaso-
wy do czyszczenia łazienek

• zasadowa formuła środka
sprawia, że powierzchnia po-
zostaje błyszcząca i bez smug

• usuwa lekkie zakamienienia
oraz pozostałości mydła 

• środek do codziennego czysz-
czenia wanien, brodzików
prysznicowych i umywalek

• nadaje się również do czysz-
czenia powierzchni marmuro-
wych

Bathcare 60

Symbol: 9008350
Opakowanie 
handlowe: 4 x 1 l
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Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków

tel. 12 26-16-100, fax: 12 26-16-101
www.ecolab.pl

• środek do ręcznego mycia na-
czyń

• bardzo wydajny

• odpowiedni do wszystkich ro-
dzajów garnków, patelni, por-
celany itp., 

• delikatny dla skóry rąk

Taxat supra gran

Symbol: 1011110
Opakowanie 
handlowe: 7,5 kg

• przeznaczony do prania tkanin
z bawełny, mieszanek polie-
strowo bawełnianych, lnu i
wiskozy w temp, 30°C, 60°C
i 90°C

• do prania we wszystkich ty-
pach maszyn pralniczych oraz
we wszystkich zakresach twar-
dości wody

• produkt testowany ekologicz-
nie

Taxat color

Symbol: 1104050
Opakowanie 
handlowe: 12,5 kg

Dishguard 71

Symbol: 9008490
Op. handlowe: 4 x 1 l

Symbol: 9017260
Op. handlowe: 2 x 5 l

• idealny do wszystkich tkanin
nadających się do prania m.
in. Poliestru, bawełny, miesza-
nek poliestrowo - bawełnia-
nych, akrylu, poliamidu, lnu,
wiskozy oraz lycra (nie nadaje
się do prania wełny i jedwa-
biu)

• może być stosowany we
wszystkich temperaturach pra-
nia oraz niezależnie od stopnia
twardości wody

• wysoka skuteczność w usuwa-
niu plam każdego rodzaju 

• uniwersalny środek kwaśny do
czyszczenia łazienek

• pozostawia długo utrzymujący
się połysk

• usuwa kamień osadzający się
w skutek używania wody o
dużym stopniu twardości oraz
uporczywe zabrudzenia, łącz-
nie z osadami mydła 

• przeznaczony do wszystkich
powierz chni w łazience takicj
jak wanny, kabiny prysznico-
we, sanitariaty oraz glazura

• nie pozostawia żadnych osa-
dów

Bathcare Special 61

Symbol: 9008430
Opakowanie 
handlowe: 4 x 1 l

PENGUIN ŚRODKI PIORĄCE

• środek czyszczący do WC
• specjalna formuła pielęgnacyj-

na zmniej szająca ryzyko po-
wstawania późniejszych za-
brudzeń

• umożliwia efektywne czysz-
czenie także pod obręczą
muszli 

• idealny do usuwania zakamie-
nienia powstałego na skutek
używania wody o dużym stop-
niu twardości

• kombinacja związków po-
wierzchniowo czynnych zapo-
biega ponownemu odkładaniu
się kamienia

Toiletcare 64

Symbol: 9008450
Opakowanie 
handlowe: 4 x 1 l




