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Do izjemnosti ne vodijo bližnjice. Desetletja predanega dela 

so prinašala vedno nove izzive. Narekovala so inovativnost pri 

razvoju novih in prilagojenih unikatnih rešitev, vzpostavitev 

dolgoročnih odnosov s partnerji, nenehno spremljanje trendov 

in potreb ter izobraževanje in tehnološki napredek. Novi pro-

jekti nas spodbujajo k poglabljanju znanj, ki jih prenašamo na 

zaposlene in druga področja našega delovanja.

Trajnostni razvoj že vrsto let sodi med naše temeljne vred-

note in zaznamuje naše celotno delovanje. Z razumevanjem 

in uvedbo elementov krožnega gospodarstva pripomoremo k 

trajnostnemu razvoju, svojo storitev pa smo z različnimi pris-

topi prilagodili tako, da pri tem aktivno sodelujete tudi sami.

Prepričani smo, da na področju profesionalne higiene ni prostora 

za povprečnost. Zato si pri svojem delu postavljamo najvišje 

cilje. Ponašamo se z vrhunsko prodajno svetovalno ekipo in 

dovršenim sistemom poprodajnih aktivnosti. Razvili smo najso-

dobnejšo informacijsko podporo NaSvet, s katero boste lahko 

skrb za higieno prepustili strokovnjakom. Ponosni smo na linijo 

izdelkov Ecolabel, ki so naš doprinos k zelenemu jutri. Razvili 

smo napredno linijo izdelkov CLP free, ki je posebej prijazna 

do uporabnikov. S tehnologijo pranja pri nizkih temperaturah 

našim partnerjem omogočamo varčno rabo virov in odgovoren 

odnos do okolja. 

Zagotavljamo več kot vzdrževanje vrhunske higiene. Stori-

tev prilagodimo vašemu poslovanju in ga s svojim znanjem 

in podporo poenostavimo. Prepoznamo unikatne higienske 

potrebe in vam pomagamo ustvariti čisto in varno okolje za 

zaposlene, goste, kupce ali varovance. Tako lahko vi svojo 

pozornost posvečate razvoju svoje dejavnosti. 

Ponosni smo, da med svoje partnerje štejemo številne hotele, 

restavracije, velike kuhinje, bolnišnice, zdravstvene domove, 

šole in vrtce, industrijske obrate, pralnice, trgovinske sisteme, 

živilske obrate in še mnoge druge. 

Mateja Imperl, direktorica

Dolgoletne izkušnje Za boljši jutri 

Napredne rešitve Skupaj smo močnejši 

ČISTO. 
PROFESIONALNO. 

KIMI.
”Leta 1971 ustanovljeno družinsko podjetje se je razvilo v 

sodobno mednarodno priznano družbo, ki danes zaposluje 

65 visoko usposobljenih predanih sodelavcev.”
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Vodstveni tim

Rajko Štangar, 

direktor razvoja in proizvodnje

Mateja Imperl, 

glavna direktorica

Andreja Thaler, 

predstavnik vodstva za sistem kakovosti

Zoran Jerala, 

izvršni direktor
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V središču naše ponudbe je 
program celovite higiene

Ne prodajamo namreč le čistilnih sredstev, najdragocenejše, kar 

lahko ponudimo svojim partnerjem, so naše izkušnje, strokovnost 

ter profesionalen in celovit pristop. Vsakemu partnerju želimo 

zagotoviti takšen sistem higiene, ki bo zanj glede na njegove 

notranje in zunanje dejavnike optimalen.

Uporabite naše strokovno 
znanje in bogate izkušnje

Cilj programa celovite higiene je zagotoviti visoko raven higiene, 

olajšati delo zaposlenim pri partnerju, zagotoviti nadzor in 

preglednost, čim večje poenotenje uporabljanih izdelkov, vse skupaj 

pa s čim manjšim vplivom na okolje.

PROGRAM 
CELOVITE 
HIGIENE

”Pravimo, da se dan po jutru pozna in podobno 

bi lahko rekli, da je od prvega koraka odvisna 

uspešnost vpeljanega sistema higiene.”



7

1. PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA:
  učinkovitosti delovanja obstoječega sistema
  skladnosti z zakonodajo
  skladnosti s sanitarnimi smernicami
  skladnosti s HACCP sistemom
  skladnosti z dobro prakso
  vpliva na okolje

2. VKLJUČEVANJE STROKOVNJAKOV 
Z RAZLIČNIH PODROČIJ

01

03

02

04

prepoznavanje 
potreb partnerja

vpeljava 
sistema

priprava  
rešitve

KIMI informacijska 
podpora NaSvet

1. PRIPRAVA REŠITEV ZA TRI PODROČJA:
  zagotavljanje vrhunske higiene
  transparentno delovanje
  obvladovanje stoškov

2. VKLJUČEVANJE INFORMACIJSKE PODPORE:
  aplikacija NaSvet
  online vpogled v delovanje sistema

1. IZKUŠENA SVETOVALNA EKIPA:
  izvede usposabljanje uporabnikov
  aktiven prenos znanja ob zagonu in kasneje
  nenehen kakovosten sistem izobraževanja

2. TEHNIČNA EKIPA VZPOSTAVI USTREZNO DELOVANJE:
  dozirnih sistemov 
  mešalnih sistemov
  merilnih sistemov
  informacijskih sistemov

APLIKACIJA KIMI NASVET OMOGOČA:

1. POROČANJE PARTNERJU
  o stanju celovite higiene
  o delovanju sistema
  o morebitnih odklonih in priporočilih
  izpis poročil

2. IZPOPOLNJEVANJE SISTEMA NA OSNOVI ANALIZE
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Izkušeni svetovalci 
za higieno

Izbrani 
izdelki

Aplikacija
Kimi NaSvet 

Vrhunski rezultati  
in zadovoljni  

gosti/uporabniki

+ + =

KIMI informacijska 
podpora NaSvet

”Naši partnerji se želite v prvi vrsti posvečati svoji osrednji 

dejavnosti, pri čemer se zavedate pomena obvladovanja higiene. 

Zato vam želimo pri tem pomagati v največji možni meri.” 

Izboljšujemo  
vašo učinkovitost

Digitalno vodeno 
spremljanje 
sistema

   izberemo prava sredstva in vključimo sodobno 
dozirno opremo

   vzpostavimo optimalne procese

   nadzorujemo delovanje sistema higiene

   omogoča takojšen vpogled v higiensko stanje na 
posamezni lokaciji

   omogoča prejemanje priporočil za morebitne 
servisne storitve na strojni ali dozirni opremi

   omogoča optimizacijo aktivnosti na področju higiene

  je podlaga za postavitev ciljev v prihodnosti
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Povprečni stroški pri obvladovanju 
procesa pranja perila v 

PROFESIONALNIH PRALNICAH

delo 
energija 
voda
menjava perila
oprema
čistila

49 %
13 %
11 %
11 %
10 %

6 %

Povprečni stroški pri obvladovanju 
procesa strojnega pomivanja posode v 

PROFESIONALNIH KUHINJAH

Struktura stroškov na 
dveh najzahtevnejših področjih higiene

49 %
13 %

11 %

delo 
energija
voda 
oprema
menjava posode
čistila 

54 %
13 %
11 %
10 %

6 %
6 %

DELEŽ 
STROŠKA V % 

54 % 13 %

11 %

10 %

6 %
6 % 6 %

11 %

10 %

DELEŽ 
STROŠKA V % 



10

Lasten razvoj 
in proizvodnja

Usposobljena 
prodaja

Specializirana 
področja

  strokovno znanje

   lasten razvojni oddelek in leta laboratorijskih raziskav

   bogate izkušnje s področja vzdrževanja higiene

  izkušeni svetovalci za higieno

  razumevanje partnerjevih potreb in želja

  iskanje optimalnih rešitev

   strokovnjaki s specializiranimi znanji

   postavitev partnerju prilagojenega sistema

KIMI 
uigrana ekipa

”Naša največja moč so usposobljeni in  

motivirani sodelavci z raznolikimi znanji in izkušnjami,  

ki so vam vedno pripravljeni priskočiti na pomoč.” 

Celostno 
svetovanje

Strokovna 
tehnična podpora

  celostni pregled stanja

   vključitev različnih strokovnjakov v iskanje rešitev

  združena znaja in izkušnje

   strokovno usposobljena tehnična ekipa 

  pomoč na terenu

  montaža in redna vzdrževalna dela
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Z zmanjšano uporabo virov ustvarimo več

KIMI TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj 
in proizvodnja

Spodbujanje  
varčne rabe

KIMI 
skrbi za okolje

”Trajnostni razvoj je ena naših temeljnih vrednot in prežema 

praktično vse naše delovanje. Skozi leta smo z njo rasli in do danes 

uvedli številne elemente krožnega gospodarstva.” 

zmanjševanje 
odpadne embalaže

varčevanje s 
porabo vode

varčevanje s  
porabo energije

Postanite del krožnega
gospodarstva
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Trajnostni gospodarski model - postopoma 
vključujemo elemente krožnega gospodarstva

LINIJA CLP FREE
Izdelki brez oznak 
za  nevarnost.

LINIJA EKOVAL
Majhen vpliv na okolje
v njihovem celotnem
življenskem krogu.

KIMI TRAJNOSTNI RAZVOJ

Razvoj okolju in uporab-
niku prijaznih izdelkov

KIMI - krožno
gospodarstvo

PROIZVODNJA

ZBIRANJE

DISTRIBUCIJA

PORABA

PONOVNA  
UPORABA

ZASNOVA

Z nami partner vstopa v konkretno  

krožno gospodarjenje, kjer odpadkov  

na ravni kanistrov in kartuš ni več.

BREZ ZNAKOV

N E VA R N O S TI

CLP FREE

    
    

    
    

    
  CERTIFKAT ECOLABEL
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Točenje izdelkov v lastni prodajalni
V letu 2017 smo s točenjem izdelkov v prinešeno embalažo v trgovini preprečili nastanek 8.642 kilogramov CO2.

Ponovna uporaba primarne in sekundarne embalaže 
V letu 2017 smo ponovno uporabili različne večje embalaže,  

s čimer smo preprečili nastanek 18.762 kilogramov CO2 in ostalih negativnih vplivov na okolje.  

Embalažo ponovno uporabimo najmanj sedemkrat. V sistem vključujemo tudi 

 plastično in kartonsko transportno embalažo.

PONOVNO
TOČENJE

PONOVNO
TOČENJE

KIMI & krožno
gospodarstvo

”Krožno gospodarstvo je pojem in vizija, ki označuje sistem, kjer je potrebe po 

vhodnih virih nujno zmanjševati na račun ponovne rabe odpadkov. S tem skupaj 

ohranjamo naravna ravnovesja in zmanjšujemo izčrpavanje naravnih virov.” 
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PROIZVODNJA

ZBIRANJE

DISTRIBUCIJA

PORABA

PONOVNA  
UPORABA

Skupaj smo močnejši

-27.000 kg CO2
*

V letu 2017 smo z načeli krožnega gospodarstva preprečili nastanek 27 tisoč kilogramov 
CO2 in drugih vplivov na okolje, ki bi nastali pri uničenju odpadne embalaže. Z vašo 
pomočjo smo preprečili količino izpustov CO2, ki jo v enem letu proizvede 5,8 vozil.

SUROVINE

OSTANKI 
ODPADKOV

ZASNOVA

* v letu 2017
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Enaka učinkovitost in 
vrhunski nivo higiene

Večja varnost pri delu 
za uporabnika

Zmanjšana potreba po 
uporabi zaščitne opreme 

Ni potrebe po ločenem 
shranjevanju

”Učinkovitost se ne skriva le v nevarnih kemikalijah. Na področju 

profesionalne higiene svoje znanje in izkušnje usmerjamo v razvoj sredstev 

prijaznejših uporabnikom in okolju.” 

CLP Free
Napredna linija izdelkov brez oznak za nevarne kemikalije.

Učinkovito do nečistoč, prijazno do uporabnika:
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” Na področju profesionalne higiene ni prostora za povprečnost, zato si pri

delu zastavljamo najvišje cilje: tako glede kakovosti naših izdelkov in storitev 

kot tudi kakovosti vsega našega poslovanja vključno z varovanjem okolja.” 

KIMI  
garancija kakovosti

Zanesljiv partner na področju higiene:

Številni uspešno izvedeni 
projekti na področju 

celovite higiene

Zadovoljni 
partnerji

Certificirani standardi:

standard za vodenje kakovosti, 

okoljevarstveni standard, 

direktiva o mednarodnih priporočilih.

Testiranja v lastnih 
laboratorijih

Testiranje v akreditiranih
laboratorijih in ustanovah

Ekolabel - najvišji standard
na področju ekologije
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STROJNO 
POMIVANJE POSODE

Napravite vtis na svoje goste!

Brezhibna čistoča kozarcev, posode in urejenost 
kuhinje vašim gostom sporočajo vašo skrbnost in 
pomembno oblikujejo njihovo mnenje o celotni storitvi 
in o vas. S svojimi rešitvami vam pomagamo vaše delo 
opravljati na visokem nivoju, hkrati pa boste varčevali 
z energijo, vodo in zmanjšali količino odpadkov.

Naša ponudba vsebuje širok nabor pomivalnih 
sredstev za različne namene in različne materiale. 

Dosledno doseganje optimalne higiene zagotavljamo 
s pravo izbiro opreme za odmerjanje čistil glede na 
tipe strojev in kapacitete. 

Z unikatnim sistemom Kimi NaSvet spremljamo 
delovanje sistema, nadzorujemo in svetujemo na ravni 
celotnega procesa pomivanja posode in urejenosti ter 
čistoče kuhinje kot celote. 



Tekoča pomivalna 
sredstva

Profesionalno sredstvo za pomivanje posode in kozarcev 

Alkalno čistilno sredstvo za avtomatsko pomivanje posode in kozarcev, primerno za industrijske po-
mivalne stroje. Odstrani vso trdovratno umazanijo. Onemogoča nastajanje škrobnih oblog. Ne vsebuje 
silikatov in klora, zato je primerno tudi za uporabo v pomivalnih strojih za kozarce.

Primerno za uporabo v trdi vodi.

maxx B Ročka 12 kg
Ročka 25 kg

koda / 5571
koda / 5717

   

Pomivalno in dezinfekcijsko sredstvo na osnovi aktivnega klora

Tekoče alkalno pomivalno in dezinfekcijsko sredstvo za pomivanje posode, skodelic in kozarcev v 
avtomatskih pomivalnih strojih. S svojo sestavo zagotavlja učinkovito odstranjevanje umazanije in 
baktericidno delovanje uniči mikrobe.

Učinkuje proti bakterijam (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa) SIST 
EN 13727, kvasovkam (Candida albicans) in glivam (Apergilus niger) SIST EN 13727. 

Izdelek je namenjen poklicni uporabi.

Sredstvo za pomivanje kozarcev in skodelic

Tekoče sredstvo za pomivanje kozarcev, skodelic in pribora za kavo v avtomatskih pomivalnih strojih. 
Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke hrane, 
pijač in maščob kot tudi sledi kave in čaja. Vsebuje inhibitor vodnega kamna.

maxx F8 Ročka 12 kg
Ročka 25 kg

koda / 7839
koda / 5834

       

GL Ročka 5,5 kg koda / 4377
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Postanite del
krožnega 

gospodarstva.
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Sredstvo za pomivanje posode, kozarcev in skodelic

Tekoče alkalno sredstvo za pomivanje posode, pribora, kozarcev, skodelic in pribora za kavo v avtomat-
skih pomivalnih strojih. Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Uravnotežena sestava omogoča optimalen 
pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke hrane, pijač in maščob kot tudi sledi kave in čaja. 

Primerno za uporabo v trdi vodi.

GL plus Ročka 12 kg
Ročka 25 kg

koda / 5790
koda / 669

   

Sredstvo za pomivanje kozarcev in skodelic v pomivalnih strojih 

Srednje alkalno čistilno sredstvo za pomivanje kozarcev, skodelic in pribora za kavo v avtomatskih 
pomivalnih strojih. Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomi-
valni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke hrane, pijač in maščobe kot tudi sledi kave in čaja. 

Primerno za uporabo v zelo trdi vodi.

Pomivalno sredstvo z belilnim učinkom 

Tekoče alkalno pomivalno sredstvo za pomivanje posode, skodelic in kozarcev v avtomatskih pomi-
valnih strojih. Učinkovito odstranjuje tudi ostanke hrane, kave in čaja.

Vsebuje belilno sredstvo brez vonja po kloru in inhibitor vodnega kamna.

Primerno tudi za trdo vodo.

Ekonomično pomivalno sredstvo z belilnim učinkom 

Ekonomično alkalno pomivalno sredstvo za pomivanje posode, skodelic in kozarcev v avtomatskih 
pomivalnih strojih. Učinkovito odstranjuje tudi ostanke hrane, pijač, kave in čaja.

Vsebuje belilno sredstvo brez vonja po kloru. Primerno tudi za trdo vodo.

maxx S Ročka 6 kg
Ročka 12 kg

koda / 7009
koda / 5881

   

maxx K Ročka 12 kg
Ročka 25 kg

koda / 7610
koda / 8238

   

maxx F1 Ročka 25 kg koda / 8224
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Specialno pomivalno sredstvo 

Alkalno čistilno sredstvo za avtomatsko pomivanje posode in pribora kot tudi medicinske in laborato-
rijske opreme, kot je nerjaveča posoda, steklovina, aluminijasta in plastična oprema. S posode odlično 
odstranjuje ostanke hrane in pijač, z medicinske opreme pa kri, proteine, agar in ostale nečistoče. 

Posebno primerno za občutljive kovine.

maxx ALU Ročka 23 kg koda / 10523

   

Sredstvo za čiščenje konvekcijskih peči 

Alkalno tekoče sredstvo za čiščenje konvekcijskih peči. Uravnotežena sestava omogoča optimalni 
pomivalni učinek in učinkovito odstrani vse vrste ostanke hrane (maščobe, zoglenele ostanke hrane, ...). 
Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Najboljše delovanje v kombinaciji z izpiralcem DRY KON.

Primerno za uporabo v trdi vodi.

Dvokomponentno sredstvo za čiščenje konvekcijskih peči

Alkalno tekoče sredstvo za čiščenje in sušenje konvekcijskih peči. Uravnotežena sestava omogoča 
optimalni pomivalni učinek, ki učinkovito odstrani vse vrste ostanke hrane (maščobe, zoglenele ostanke 
hrane,…) ter sušenje brez lis. Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Primerno za uporabo v trdi vodi.

maxx KON Plastenka 1 L
Ročka 6 kg
Ročka 10 L

koda / 10723
koda / 9104
koda / 10137

maxx COMBI Ročka 6 kg koda / 10569

Gel za strojno pomivanje posode

Gel za strojno pomivanje posode, vse v enem: detergent, sredstvo za lesk, odstranjevalec neprijetnih 
vonjav, sol, sredstvo za zaščito stekla in negovalno sredstvo za pomivalne stroje. Posodo bleščeče očisti 
že pri kratkih programih. 

Gel je primeren za uporabo pri vseh trdotah vode in malih profesionalnih pomivalnih strojih. Primeren 
za uporabo tudi v gospodinjskih pomivalnih strojih.

maxx gel lemon Plastenka 1 L koda / 8798
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 in iz

BLOCK SISTEM

100 %  
izpraznjene kartuše

ni odpadne 
embalaže

do 80 % nižji 
stroški transporta

manj  
skladiščnega prostora

lažje, varno in enostavno rokovanje za uporabnika

manjša poraba 
sredstev za boljši 
učinek pomivanja

manjši  
vpliv na okolje 

Manjši vpliv na okolje

Optimizacija stroškov

Vrhunski rezultati

»Sodoben sistem visoko 
koncentriranih trdih pomivalnih in 

izpiralnih sredstev v kartušah.«

=4,5 kg

12 kg

Postanite del krožnega
gospodarjenja z uporabo

BLOCK SISTEMA.
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Koncentrirano pomivalno sredstvo v kamnu 

Visoko aktivno alkalno sredstvo v kamnu za pomivanje posode, kozarcev, skodelic, krožnikov v avto-
matskih pomivalnih strojih. Uravnotežena sestava omogoča optimalni pomivalni učinek in učinkovito 
odstranjuje ostanke pijač, maščobe, hrane in ostalega (npr. sledi kave in čaja). Zaradi majhne porabe 
zagotavlja tudi velik ekološki učinek. 

Enostavno za rokovanje.

Koncentrirano pomivalno sredstvo v kamnu za trdo vodo 

Visoko aktivno alkalno sredstvo v kamnu za pomivanje posode, kozarcev, skodelic, krožnikov v avto-
matskih pomivalnih strojih. Uravnotežena sestava omogoča optimalni pomivalni učinek in učinkovito 
odstranjuje ostanke pijač, maščobe, hrane in ostalega (npr. sledi kave in čaja). Zaradi majhne porabe 
zagotavlja tudi velik ekološki učinek.

Vsebuje sredstva za mehčanje, zato je učinkovito tudi v trdi vodi. Enostavno za rokovanje.

maxx block Kartuša 4,5 kg koda / 7793

   

maxx block dH Kartuša 4,5 kg koda / 8010

   

Specialno pomivalno sredstvo v kamnu 

Alkalno čistilno sredstvo v kamnu. Primerno za pomivanje posode, pribora in kozarcev kot tudi medi-
cinske in laboratorijske opreme, kot so: nerjaveča posoda, steklovina, aluminijasta in plastična oprema. 
Odlično odstranjuje ostanke hrane in pijač, z medicinske in laboratorijske opreme pa kri, proteine, agar 
in ostale nečistoče.

Primerno za industrijske pomivalne stroje. Enostavno za rokovanje.

maxx block ALU Kartuša 4,5 kg koda / 8415

   

Trda, praškasta in izpiralna 
pomivalna sredstva
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Koncentrirano nevtralno sredstvo v kamnu za izpiranje in sušenje posode

Sredstvo je namenjeno za strojno izpiranje in sušenje posode, jedilnega pribora in kozarcev. Njegova 
sestava omogoča popolno izpiranje in hitro sušenje, tako da dobijo posoda, kozarci,… visok sijaj brez 
madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. Zaradi minimalne porabe sredstva zagotavlja 
velik ekološki učinek. Enostavno za rokovanje.

dry n block Kartuša 1,5 kg koda / 10657

Koncentrirani prašek za strojno pomivanje posode

Koncentrirano sredstvo za strojno pomivanje posode in jedilnega pribora, primeren za industrijske 
pomivalne stroje. Uravnotežena sestava omogoča optimalni pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje 
ostanke hrane, pijač in maščobe kot tudi sledi kave, čaja in ostalo trdovratno umazanijo. 

Primerno za vse vrste posode in trdote vode. Ni primerno za posodo iz aluminija. Ne vsebuje klora.

holluvit PH Kartuša 4,8 kg koda / 6109

Prašek za strojno pomivanje posode

Alkalno čistilno sredstvo za strojno pomivanje posode in jedilnega pribora, primeren za industrijske 
pomivalne stroje. Uravnotežena sestava omogoča optimalni pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje 
ostanke hrane, pijač in maščobe kot tudi sledi kave, čaja in ostalo trdovratno umazanijo. 

Primerno za uporabo v trdi vodi.

maxx prašek Vedro 5 kg koda / 9818

Koncentrirano sredstvo v kamnu za strojno izpiranje posode in kozarcev 

Sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje, tako da 
posoda dobi visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. 

dry block Kartuša 4 kg koda / 8738
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Nevtralno sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev

Nevtralno sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje 
tako, da posoda dobi visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev.

dry N Ročka 5 kg
Ročka 10 kg
Ročka 20 kg

koda / 595
koda / 5883
koda / 7840

   

Svetilci in izpiralci

Sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev 

Sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje tako, da 
posoda dobi visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. Primerno tudi za 
plastično posodo.

dry Ročka 5 kg
Ročka 10 kg
Ročka 25 L

koda / 4378
koda / 5882
koda / 671

   

Koncentrirano sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev 

Koncentrirano sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro 
sušenje tako, da posoda dobi visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. 

dry bar Ročka 5 kg koda / 8249
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Sredstvo za strojno izpiranje konvekcijskih peči

Sredstvo za strojno izpiranje konvekcijskih peči. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje površin. 
Odlično deluje v kombinaciji z pomivalnim sredstvom Maxx KON.

dry KON Ročka 5 kg koda / 9103
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Specialna pomivalna 
sredstva

Nepeneče čistilno sredstvo za predpomivanje posode 

Sredstvo za čiščenje in razmaščevanje posode preden jo zložimo v pomivalni stroj. Zelo je učinkovito za 
odmakanje in predpranje zasušenih ostankov hrane, ki ostanejo na posodi. Odstranjuje tudi škrob.

Ob uporabi dozirne tehnike se lahko uporablja tudi za predpranje v avtomatskih pomivalnih strojih za 
posodo. 

Nepeneče čistilno sredstvo za predpomivanje posode

Nevtralno sredstvo za čiščenje in razmaščevanje posode preden jo zložimo v pomivalni stroj. Zelo je 
učinkovito za odmakanje in predpranje zasušenih ostankov hrane. Odstranjuje tudi škrob. Primerno za 
predpomivanje v avtomatskih pomivalnih strojih. Je nevtralno - ne vsebuje hidroksidov. Koži prijazno.

Sredstvo za razškrobljevanje posode 

Močno alkalno čistilno sredstvo za odstranjevanje škrobnih oblog s posode v avtomatskih pomivalnih 
strojih ali s potapljanjem.

pre - wash Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 7425
koda / 5778

   

pre - wash N Ročka 5 kg koda / 11095

   

maxx mega prah Vedro 5 kg koda / 7427
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Prašek za čiščenje posode s potapljanjem, brez prekuhavanja 

Visoko alkalno čistilno sredstvo za čiščenje posode in pribora s potapljanjem. Uravnotežena sestava 
učinkovito odstranjuje škrobne in beljakovinske ostanke hrane, obarvanja od kave in čaja ter ostale 
organske nečistoče.

Večnamensko čistilno in dezinfekcijsko sredstvo z aktivnim klorom

Visoko koncentrirano sredstvo na osnovi aktivnega klora za vsestransko čiščenje in dezinfekcijo v 
kuhinji, objektu in pri pranju perila. Odstranjuje trdovratne nečistoče na površinah iz jekla, kroma, 
keramike, stekla in plastike. Odstranjuje beljakovinske in škrobne ostanke hrane, obarvanja od kave 
in čaja. Primerno je za ročno in strojno beljenje zaves, plenic in belega perila iz bombaža ali lana. Ni 
primerno za svilo in volno. Učinkovito je tudi za odmaščevanje odtočnih cevi. Odstranjuje plesni in alge.

total aktiv Vedro 5 kg koda / 8527

total OXY Plastenka 1 L koda / 10180

               

Antipenilno sredstvo 

Silikonsko antipenilno sredstvo se uporablja za zmanjševanje pene v vseh vrstah pomivalnih in pralnih 
strojev kot tudi v strojih za čiščenje tal. Zelo učinkovito že pri majhnih koncentracijah.

antipenilec Plastenka 1 L koda / 6560
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Prašek za čiščenje posode s potapljanjem 

Visoko alkalno čistilno sredstvo za čiščenje posode in pribora s potapljanjem. Uravnotežena sestava 
učinkovito odstranjuje škrobne in beljakovinske ostanke hrane, obarvanja od kave in čaja ter ostale 
organske nečistoče.

total Vedro 5 kg koda / 625
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Grobo mleta sol

Sol za regeneracijo in preprečevanje nalaganja vodnega kamna v pomivalnih strojih.

grobo mleta sol Vreča 25 kg koda / 5703
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Tabletirana sol

Sol za regeneracijo in preprečevanje nalaganja vodnega kamna v pomivalnih strojih.

tabletirana sol Vreča 25 kg koda / 1351

Da vse teče gladko
Z nami veste, kje ste. Z aplikacijo NaSvet imajo naši partnerji takojšen vpogled v delovanje svojega 

sistema higiene, kjerkoli že so. Ob rednih obiskih svetujemo, izobražujemo in poročamo o stanju, 

aktivnostih ter delovanju sistema higiene. Naši partnerji z veseljem ugotavljajo, da ob sodelovanju 

z nami dobijo hitre, jasne, transparentne informacije, prav zato je aplikacija NaSvet naša izrazita 

prednost na trgu. 

Gašper Brgan 

svetovalec za higieno
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KUHINJA IN OBJEKT

Profesionalci za profesionalce

V profesionalni kuhinji mora vse teči brezhibno 
in z največjo možno učinkovitostjo. Naša ekipa 
strokovnjakov vam pomaga izdelati učinkovit sistem, 
ki bo zagotavljal vrhunsko higieno ob stroškovni 
učinkovitosti, skladnosti z zakonodajo in predpisi ter 
vašimi internimi cilji. 

Zagotavljamo širok nabor pomivalnih sredstev in 
pripomočkov, opreme ter dozirnih in mešalnih naprav. 

Z unikatnim sistemom Kimi NaSvet spremljamo 
delovanje sistema, nadzorujemo in svetujemo na 
ravni celotnega procesa ter čistoče kuhinje kot celote.



Detergenti za ročno 
pomivanje posode

Detergent za ročno pomivanje posode 

Detergent za ročno pomivanje posode in ostalih pralnih površin. Učinkovito odstranjuje maščobe in 
zagotavlja visok sijaj posode.

Dermatološko testiran.

Koncentrirani detergent za ročno pomivanje posode 

Koncentrirani detergent za ročno pomivanje posode in ostalih pralnih površin. Učinkovito odstranjuje 
maščobe in zagotavlja visok sijaj posode. 

Dermatološko testiran v delovni koncentraciji. 

Detergent za ročno pomivanje posode brez barve in parfuma

Detergent za ročno pomivanje posode z veliko močjo odmaščevanja. Učinkovito odstranjuje maščobo 
in druge ostanke hrane ter daje posodi bleščeč sijaj. Dermatološko testiran. Koži prijazna pH vrednost. 
Primeren za zadostitev HACCP zahtevam.

val detergent Plastenka 1 L
Ročka 5 kg
Kartuša 1 L

koda / 4373
koda / 655
koda / 6794

   

val detergent koncentrat Ročka 5 kg koda / 8833

   

val detergent HC Ročka 5 kg koda / 10680
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Sredstva za 
razmaščevanje

Detergent za ročno pomivanje posode z aloe vero

Detergent balsam za ročno pomivanje posode in ostalih pralnih površin. Učinkovito odstranjuje maščo-
be in zagotavlja visok sijaj posode. 

Dermatološko testiran. Aloe vera, ki jo detergent vsebuje, učinkovito ščiti kožo. 

balsam detergent Plastenka 1 L 
Ročka 5 kg

koda / 5794
koda / 664 

   

Sredstvo za razmaščevanje

Pripravljena raztopina za učinkovito in hitro čiščenje ter razmaščevanje z aktivno peno. Učinkovito 
odstra njuje zapečene maščobe in ostalo trdovratno umazanijo. Uporablja se za čiščenje vseh pralnih/
vodo odpornih površin, pečic, nap in filtrov, žarov, posode, nerjavečih površin, salamoreznic ... 

Varen za aluminij.

Brez nevarnih hlapov. Brez znakov nevarnosti (CLP). 

tekton grill rtu 
Plastenka 1 L koda / 10734

           

BREZ ZNAKOV

N E V A R N O S TI

CLP FREE

Sredstvo za razmaščevanje

Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje najtrdovratnejših ostankov maščob. Primerno je za čiščenje 
pečic, žarov, nap, kuhalnih plošč, konvekcijskih peči in ploščic.

demast Plastenka 1 L
Ročka 5 kg
Ročka 10 L

koda / 5461
koda / 5786
koda / 10135
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Sredstvo za čiščenje pečic in žarov

Močno alkalno čistilno sredstvo za odstranjevanje maščob in zapečenih organskih nečistoč s površin 
kot so pečice, žari, pekači, konvektomati, kuhalne plošče ter talne in stenske ploščice. Pripravljeno za 
uporabo.

žar grill Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 5460
koda / 635

       

Sredstvo za razmaščevanje na vodni osnovi 

Alkalno čistilno sredstvo na vodni osnovi z aktivnimi čistilnimi snovmi, ki dajejo površinam tudi sijaj. 
Idealno za odstranjevanje najrazličnejših maščob, olj, voskov in ostalih nečistoč na različnih površinah 
kot so tla, stene, ploščice, okna, vrata, hladilniki, stroji in naprave ... 

Primerno za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Tudi v visokotlačnih čistilnih napravah. 
Se ne peni.

RM 551 Plastenka 1 L
Ročka 5 kg
Ročka 10 L

koda / 4591
koda / 632
koda / 10136

               

Univerzalno čistilo za čiščenje in razmaščevanje 

Pripravljena raztopina za učinkovito in hitro čiščenje. Uporablja se za čiščenje vseh pralnih/vodood-
pornih površin, pečic, nap in filtrov, žarov, posode, nerjavečih površin, salamoreznic, zelo umazanih tal, 
koles, motorjev, avtomobilskih motorjev in platišč. Primerno za odstranjevanje mastnih madežev na 
oblačilih.

Tekoče biološko sredstvo za čiščenje

Koncentrirano tekoče biološko sredstvo za čiščenje in razmaščevanje. Primerno za čiščenje in preventiv-
no vzdrževanje odtočnih cevi, lovilcev maščob in greznic. Učinkovit tudi za čiščenje organskih nečistoč 
na vseh vodoodpornih površinah v kuhinji in sanitarijah. Mikroorganizmi prodrejo globoko v pore povr-
šin, čistijo in odpravljajo neprijetne vonjave. Priporočljivo za avtomatsko doziranje s časovno dozirko.

mag razmaščevalec Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 6883
koda / 8691

           

cevokim eko Plastenka 1 L 
Ročka 5 kg

koda / 7451
koda / 10145
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ambient vrtnica
ambient lavanda 
ambient limona
ambient alpski cvet 

Ročka 5 kg

Ročka 5 kg

Ročka 5 kg
Plastenka 1 L

Ročka 5 kg
Plastenka 1 L

koda / 8977

koda / 9718

koda / 8978
koda / 9635

koda / 8979
koda / 9185

           

Specialna čistila

Univerzalno odišavljeno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin 

Visoko koncentrirano dišeče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. 
Sredstvo čisti in prostor prijetno odišavi. Dolgo trajajoči vonj odpravlja neprijetne vonjave. 
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Biološko čistilo za odtoke v prahu

Encimsko sredstvo v prahu za čiščenje in razmaščevanje odtočnih cevi in oljnih lovilcev ter za preventiv-
no vzdrževanje greznic in čistilnih naprav. Vsebuje mikroorganizme, ki razkrojijo organske nečistoče in s 
tem vir neprijetnih vonjav.

cevokim bio powder Vedro 5 kg koda / 11004
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Biološko tekoče čistilno sredstvo

Izredno učinkovito čistilno sredstvo na osnovi mikroorganizmov. Namenjeno je strojnemu ali ročnemu 
čiščenju talnih oblog ter vodoodpornih površin (keramika, plastika, linolej, parket ali laminat). Posebej 
primerno za maščobne, beljakovinske in ostale madeže. Mikroorganizmi prodrejo tudi v pore in odstra-
nijo tudi drugače nedosegljivo umazanijo.

deep clean multi F Plastenka 1 L 
Ročka 5 kg

koda / 8092
koda / 9986

               

Univerzalno kislo čistilo

Čistilo za dnevno čiščenje in vzdrževanje higiene kuhinj in sanitarij. Odstranjuje debelejše obloge vodne-
ga kamna, urinski kamen, rjo in ostale nečistoče na različnih površinah (nerjaveče jeklo, krom, keramika, 
plastika). Po uporabi je prostor prijetno odišavljen. Sredstvo vsebuje samo biorazgradljive organske 
kisline.

san citro Plastenka 1 L koda / 10034

   

Kremno čistilo za kuhinje in kopalnice 

Kremno abrazivno čistilo je primerno za čiščenje različnih pralnih površin v kuhinjah in kopalnicah. 
Posebej primerno je za čiščenje keramičnih ploščic, kadi, umivalnikov, pip v kopalnicah ter pomivalnih 
korit, predmetov in površin iz nerjavečega jekla in emajla v kuhinjah. Ne razi.

sijaj Plastenka 500 mL koda / 7919

   

Kremno abrazivno čistilo za kuhinje in kopalnice

Čistilo je primerno za čiščenje umivalnikov, pečic, pip, kadi, pomivalna korita, površin iz nerjavnega jekla 
(inox), kroma … v kuhinji in kopalnici. Zaradi svoje sestave je še posebej učinkovit pri odstranjevanju 
trdovratnih madežev in vodnega kamna. Zaradi specialnih abrazivnih sredstev je uporaben tudi za 
poliranje drobnih prask.

sijaj FORTE Plastenka 500 mL koda / 8069
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Prašek za odstranjevanje oljnih madežev s talnih površin 

Alkalni čistilni prašek za čiščenje oljnih in mehanskih nečistoč s kovinskih, betonskih in keramičnih 
površin, predvsem tal kuhinj, garaž, bencinskih servisov, industrijskih hal in ostalih pralnih površin.

Koncentrirano univerzalno čistilo 

Koncentrirano univerzalno čistilo je primerno za ročno čiščenje vseh vrst vodoodpornih površin. Vsebuje 
posebne alkohole z močnim čistilnim učinkom, ki dobro raztapljajo maščobe. Kljub visokemu čistilnemu 
učinku je čistilo blago ter več kot 90-odstotno biorazgradljivo in po uporabi ne pušča sledi. 

Resnično vsestransko čistilo.

kobold Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 626
koda / 633

       

optimum Vedro 10 kg koda / 622

Sredstvo za nego nerjavečih površin 

Uporablja se za nego in doseganje visokega sijaja nerjavečih površin. Tanka plast na površini daje lep 
sijaj. Uporablja se za kovinske, nerjaveče in kromirane dele v kuhinjah, zunanje dele kotlov, cevovode, 
dvigala, armature in stene.

inox Plastenka 1 L koda / 10038

   

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna 

Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in rje z grelnikov vode, pralnih in pomivalnih 
strojev ter s pralnih in na kisline obstojnih površin (ploščic, keramike, nerjavečih površin ...).

lito Plastenka 1 L
Ročka 6 kg

koda / 637
koda / 5587
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Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna 

Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in rje z grelnikov vode, pralnih in pomivalnih 
strojev ter s pralnih in na kisline obstojnih površin (ploščic, keramike, nerjavečih površin ...).

lito extra Plastenka 1 L
Ročka 6 kg

koda / 7704
koda / 9370

       

Čistilo za kavne avtomate 

Alkalno čistilno sredstvo za čiščenje kavnih avtomatov ter avtomatov za pijače v gostinstvu in hote-
lirstvu. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke 
pijač in ostalih nečistoč. Očisti filtre, cedila in s tem zagotavlja nemoten iztok pijač iz avtomatov. 
Primeren tudi za notranje čiščenje pomivalnih in pralnih strojev.

cleancoffee Plastenka 1 L koda / 4391

Tekoče sredstvo za čiščenje odtokov in sifonov 

Koncentrirano alkalno tekoče sredstvo za čiščenje in razmaščevanje odtočnih cevi umivalnikov in 
kopalnih kadi v gospodinjstvu, prehrambni industriji ter povsod, kjer se pojavlja problem zamašitve 
odtočnih cevi zaradi maščob in ostalih nečistoč.

cevokim tekoči Plastenka 1 L koda / 5719

Čistilo v prahu za odtoke in sifone 

Izjemno učinkovito visoko koncentrirano čistilo v prahu za odtoke in sifone. Učinkovito odstranjuje 
maščobo in ostalo umazanijo odtokov kopalnih kadi, sifonov, umivalnikov, izplakovalnikov ...

cevokim prah Plastenka 1 kg koda / 961
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Čistilo za steklene površine 

Sredstvo za steklo z močnejšim čistilnim delovanjem, ki učinkovito očisti maščobne nečistoče na ste-
klenih, keramičnih in drugih pralnih površinah ... Z antistatičnim delovanjem.

Zelo primerno za čiščenje vitrin za živila.

vetrix clean Plastenka 1 L koda / 9375

         

Čistilo za steklene površine 

Čistilo za steklo, ki učinkovito očisti stekla, ogledala, keramične in druge pralne površine, kromirano 
jeklo ... Brez zaostankov. Brez vonja po amoniaku. Z antistatičnim delovanjem.

vetrix Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 641
koda / 642

       

vetrix fresh Plastenka 1 L koda / 9302

           

Odišavljeno čistilo za steklene površine 

Čistilo za steklo učinkovito očisti stekla, ogledala, keramične in druge pralne površine, kromirano  
jeklo ... Z antistatičnim delovanjem.

Sredstvo prostor prijetno odišavi.

Čistilo za zamrzovalnike

Sredstvo za čiščenje zamrzovalnikov je namenjeno odstranjevanju umazanije ter ostankov hrane v 
hladilnikih, zamrzovalnikih in hladilnicah. Odtajanje ni potrebno, saj čistilo deluje tudi pri temperaturah 
pod 0 °C. Površine očisti in razmasti. Ne pušča neprijetnega vonja. Ne vsebuje barvil. Učinkovito pri 
temperaturah do -25°C.

čistilo za zamrzovalnike Ročka 5 kg koda / 7424
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Specialno čistilo za čiščenje pisalnih miz 

Čistilo odstranjuje madeže, povzročene s flomastri, barvnimi in kemičnimi svinčniki, žigi. Odstranjuje 
ostanke čvrsto prilepljenih etiket, korektorjev in zaznamkov s površin iz plastičnih mas, odpornih na 
topila, nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija. Pripravljeno za uporabo.

Primerno za uporabo v pisarnah, šolah in vrtcih.

arena desk Plastenka 1 L koda / 7141

   

Čistilo za lesene površine

Čistilo za pralne lesene površine kot so parket, pohištvo, letve, vrata, okenski okvirji in drugo. Nežno 
čisti in neguje les.

arena les Plastenka 1 L koda / 4453

         

Pisalo s fluorescentnim polnilom 

Sistem za spremljanje in kontrolo kakovosti čiščenja v objektih, ki nadgradi vizualni nadzor čiščenja in 
poda informacijo o natančnosti čiščenja. Postopek je hiter, enostaven in nazoren.

UV detektiv svetilka koda / 11010
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Samopeneče alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo na osnovi aktivnega 
klora

Namenjen je čiščenju in razkuževanju površin, materialov, opreme v zasebnih, javnih in industrijskih 
območjih. S svojo sestavo zagotavlja učinkovito odstranjevanje umazanije in baktericidno delovanje 
uniči mikrobe. Za nanos sredstva (pene) na površine se uporablja penomat.

maxx CF Ročka 5 kg koda / 10415
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Univerzalno antibakterijsko čistilo 

Tekoči koncentrat je namenjen za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin: tal, oblog, pohištva, pomi-
valnih korit, sanitarij, ogledal, stekel, štedilnikov, hladilnikov … S svojo sestavo zagotavlja odstranje-
vanje mastne in ostale umazanije. Baktericidno delovanje uniči mikrobe.

antibac kobold Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 7894
koda / 7822

               

Dezinfekcijska čistila

Nevtralno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola

Pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito dezinfekcijo površin (delovne površine, čakalnice, 
sanitarne površine ...) ter medicinskega inventarja (škarij, stetoskopov, bolnišničnih pozivnikov, bolniš-
kih postelj, miz za prevoz in pregled ...). Uporabno povsod, kjer je povečano tveganje okužb. 

dezikim AL7 Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 4326
koda / 5917
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Večnamensko čistilno in dezinfekcijsko sredstvo z aktivnim klorom

Visoko koncentrirano sredstvo na osnovi aktivnega klora za vsestransko čiščenje in dezinfekcijo v 
kuhinji, objektu in pri pranju perila. Odstranjuje trdovratne nečistoče na površinah iz jekla, kroma, 
keramike, stekla in plastike. Odstranjuje beljakovinske in škrobne ostanke hrane, obarvanja od kave 
in čaja. Primerno je za ročno in strojno beljenje zaves, plenic in belega perila iz bombaža ali lana. Ni 
primerno za svilo in volno. Učinkovito je tudi za odmaščevanje odtočnih cevi. Odstranjuje plesni in alge.

total OXY Plastenka 1 L koda / 10180

               

Dezinfekcijski belilni gel 

Čistilo za WC školjke je aktivni belilni in dezinfekcijski gel, ki učinkovito odstranjuje vodni in urinski 
kamen ter ostale nečistoče s sten in robov WC školjke. Zagotavlja popolno higieno in bleščečo belino. 

wc oxy Plastenka 750 mL koda / 9563

           

Ekologija je sestavni del vsega našega  
delovanja
V podjetju se zavedamo izjemnega pomena, ki ga ima čisto in zdravo okolje za človeka in 

naravo, zato je naša okoljska naravnanost sestavni del poslovne politike, izboljšave poslovnih 

procesov in proizvodov pa naša stalnica.

Andrej Zarnik 

vodja nabave
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EKOVAL 
PRO SISTEM

Vrhunski rezultati

Optimizacija stroškov

Manjši vpliv na okolje

»Učinkovit sistem za  
najzahtevnejše uporabnike.«

odlično počutje in
zadovoljstvo gostov

optimalen izkoristek
prostora

manj odpadne 
embalaže

bleščeče čiste
površine

nadzorovana
poraba čistil

manj transportnih 
stroškov

=
do 2000 kos1 kos

5 kg

EKOVAL PRO dozirna oprema na strani 91.

Visoko 
koncentrirana 

čistila.
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Detergent za ročno pomivanje posode

Namenjen je za ročno pomivanje posode in ostalih pralnih površin, učinkovito odstranjuje maščobe, suši 
in daje lesk brez brisanja. pH nevtralen, brez fosfatov in biološko razgradljiv.

pro 10 Ročka 5 kg koda / 8641

   

Čistilo za čiščenje in razmaščevanje

Sredstvo zagotavlja učinkovito in hitro čiščenje. Uporablja se za čiščenje vseh pralnih/vodoodpornih 
površin, pečic, nap in filtrov, žarov, posode, nerjavečih površin, salamoreznic, zelo umazanih tal ... Zelo 
učinkovit za odmakanje in predpranje zasušenih ostankov hrane, ki ostanejo na posodi.

pro 20 Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 10871
koda / 8335

               

Sredstvo za razmaščevanje

Alkalno čistilo na vodni osnovi z aktivno peno, ki daje površinam tudi sijaj. Primerno za ročno in strojno 
čiščenje vseh vodoodpornih površin. Odstranjuje maščobe, olja, voske in ostale nečistoče na različnih 
površinah kot so tla, stene, ploščice,okna, vrata, hladilniki, stroji in naprave ... Zagotavlja učinkovito in 
hitro čiščenje. Učinkovito za odmakanje in predpranje zasušenih ostankov hrane, ki ostanejo na posodi. 
Primerno tudi za prehrambno industrijo.

pro 21 Ročka 5 kg koda / 11055

               

Univerzalno čistilo za čiščenje vodoodpornih površin 

Koncentrirano čistilno sredstvo primerno za ročno čiščenje vseh vrst vodoodpornih površin. Vsebuje 
posebne alkohole z močnim čistilnim učinkom, ki dobro raztapljajo maščobe ter specialno komponento 
za zaščito rok. Kljub visokemu čistilnemu učinku je čistilo blago in po uporabi ne pušča sledi.

Več kot 90-odstotno biorazgradljivo.

pro 30 Ročka 5 kg koda / 8336
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Univerzalno dezinfekcijsko čistilo 

Tekoči koncentrat je namenjen za čiščenje z razkuževanjem vseh vrst površin: tal, oblog, pohištva, 
pomivalnih korit, sanitarij, ogledal, stekel, štedilnikov, hladilnikov ... 

Primeren je za čiščenje in dezinfekcijo v gostinstvu, turizmu, šolah, gospodinjstvu in medicini. Vse 
ostale uporabe izdelka so odsvetovane.

pro 40 Ročka 5 kg koda / 8337

               

Čistilo za sanitarije 

Čistilno sredstvo se uporablja za odstranjevanje vodnega kamna, rje in ostale trdovratne umazanije. 
Namenjeno je za čiščenje nerjavečega jekla, kromiranih površin, keramike, stekla in plastike. Primerno 
je za čiščenje sanitarnih površin, mrežic, kadi, ploščic, kabin za prhanje ali umivalnikov …

pro 50 Ročka 5 kg koda / 8642
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Kislo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna s sanitarnih površin in opreme

Čistilno sredstvo se uporablja za odstranjevanje vodnega kamna, rje in ostale trdovratne umazanije s 
površin kot so nerjaveče jeklo, kromirane površine, keramika, steklo in plastika. Primerno je za čiščenje 
sanitarnih površin, pip, mrežic, kadi, ploščic, kabin za prhanje, umivalnikov … Vsebuje samo organske 
kisline. Ni za uporabo na površinah, občutljivih na kislino (marmor, lak …).

pro 51 Ročka 5 kg koda / 11056

           

Čistilo za marmor

Sredstvo se uporablja za učinkovito čiščenje vse trdovratne umazanije z različnih površin (marmorja, 
keramike tudi stekla in plastike ter nerjavečega jekla). Primerno je za čiščenje vseh sanitarnih površin. 
Z redno uporabo preprečujemo nalaganje vodnega kamna. Sredstvo je še posebej primerno za marmor.

pro 52 Ročka 5 kg koda / 11060
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Čistilo za steklo 

Odlično čistilo za steklene površine, ogledala, TV ekrane in ostale vodoodporne površine. Deluje anti-
statično zaradi česar ostanejo površine dlje čiste in sijoče. Zelo primerno tudi za vlaženje krp za brisanje 
prahu.

Osvežilec prostora 

Koncentriran osvežilec prostora, ki zaradi svoje sestave hitro nevtralizira neprijetne vonjave v prosto-
ru. Namenjen je deodoriranju toaletnih prostorov, kopalnic, umivalnih in tuširnih prostorov, slačilnic, 
kadilnic, pisarn, sob in podobno.

pro 60 Ročka 5 kg koda / 8218

           

pro 70 Ročka 5 kg koda / 8219

       

K
uh

in
ja

 in
 o

bj
ek

t
Čistilo za tla 

Izredno učinkovito, nizko peneče čistilno sredstvo, ki na površini ustvari zaščitni film. Namenjeno je 
strojnemu ali ročnemu čiščenju in negovanju različnih trdih talnih oblog ter vodoodpornih površin (kera-
mika, plastika, linolej, parket ali laminat …).

Biološko kombinirano čistilo - dvojna moč

Izredno učinkovito koncentrirano sredstvo z dodanimi encimi. Encimi delujejo tam, kjer klasična čistila 
odpovejo. Deluje dolgoročno v fugah, skritih in nedostopnih kotih. Najučinkovitejše za maščobne, 
beljakovinske in ostale umazanije. Čistilo prodre tudi v najmanjše pore in odstrani drugače nedosegljivo 
umazanijo. Rezultat čiščenja so tudi manj spolzka tla. Namenjeno je strojnemu ali ročnemu čiščenju 
vseh vodoodpornih površin. Čistila se ne izpira.

pro 80 Ročka 5 kg koda / 8338

           

pro 81 Ročka 5 kg koda / 11068
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Detergent za ročno pomivanje posode

Detergent za ročno pomivanje posode in ostalih pralnih površin. Učinkovito odstranjuje maščobe, suši in 
daje lesk brez brisanja.

pH nevtralen, brez fosfatov in biološko razgradljiv. Dermatološko testiran.

EU Ecolabel: SI/019/01

detergent za pomivanje Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 7349
koda / 8372

       

Ekoval
okolju prijazna čistila z EU znakom Ecolabel – 
okoljska marjeticaK
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Univerzalno čistilo za čiščenje vodoodpornih površin

Koncentrirano čistilno sredstvo primerno za ročno čiščenje vseh vrst vodoodpornih površin in opreme v 
kuhinji, kopalnici, objektu, shrambi, delavnici ... Učinkovita kombinacija alkoholov in tenzidov odlično 
raztaplja maščobe in ostalo trdovratno umazanijo ter zagotavlja čiščenje brez lis.

EU Ecolabel: SI/020/02

univerzalno čistilo Plastenka 1 L
Ročka 5 kg
Ročka 10 L

koda / 7269
koda / 7529
koda / 10132

               

Čistilo za steklo

Sredstvo učinkovito očisti steklo, ogledala, keramične in druge pralne površine, kromirano jeklo ... Zelo 
primerno tudi za vlaženje krp za brisanje prahu. Čisti hitro in temeljito ter ne pušča sledov. Pripravljeno 
za uporabo.

EU Ecolabel: SI/020/03

čistilo za steklo Plastenka 1 L koda / 7273

           

Čistilo za sanitarije

Čistilo se uporablja za odstranjevanje vodnega kamna, rje in ostale trdovratne umazanije. Primerno 
je za čiščenje nerjavečega jekla, kromiranih površin, keramike, stekla in plastike. Je idealno čistilo za 
umivalnike, armature, kadi, ploščice, kabine za prhanje ...

EU Ecolabel: SI/020/01

Negovalno tekoče milo

Negovalno milo nežno očisti vaše roke ter skrbi za mehkobo in prijeten vonj vaših rok. Koži prijazen 
nevtralen pH. 

Dermatološko testirano.

EU Ecolabel: SI/030/04

čistilo za sanitarije Plastenka 1 L
Ročka 5 kg
Ročka 10 L

koda / 7271
koda / 7542
koda / 10134

           

negovalno tekoče milo Plastenka 500 mL koda / 7311
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PRANJE PERILA

Odločno nad umazanijo, prijazno do tkanin in okolja.

Domišljen sistem je lahko konkurenčna prednost 
vaše pralnice. Nudimo trajnostna, biorazgradljiva 
pralna sredstva, ki zagotavljajo vrhunsko čistočo, ne 
da bi morali zanjo žrtvovati življenjsko dobo tkanin. 
Vsa sredstva so testirana in potrjena v akreditiranih 
evropskih laboratorijih.

Z inovativno tehnologijo omogočamo učinkovito in 
obenem nežno pranje tudi občutljivega perila tako pri 
standardnih kot pri nizkih temperaturah.

V svoje rešitve vgrajujemo najsodobnejšo dozirno 
opremo, ki s sodobnimi internetnimi povezavami 
omogoča bliskovit reakcijski čas tehničnih posegov in 
transparentno delovanje tako dozirnega sistema kot 
pralnice same.

Z unikatnim sistemom spremljanja delovanja 
higienskih sistemov Kimi NaSvet spremljamo, 
nadzorujemo in svetujemo na ravni delovanja celotne 
pralnice.



PERIKIM 
SISTEM

povečana 
kapaciteta 

pranja do 25 %  

dezinfekcija  
že pri 30 °C

dokazana 
obstojnost in 

kakovost perila

brezhibno čisto in  
mehko perilo ne  

glede na trdno vode

manjša poraba 
električne 

energije in vode

krajši čas 
pranja

odzivnost svetovanje

Učinkovit pri nizkih 
temperaturah

Prihranek časa 
in energije

Vrhunska podpora 
strokovnjakov

Postanite del krožnega
gospodarjenja z uporabo

PERIKIM SISTEMA.
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Tekoča koncentrirana tenzidna emulzija z optičnim belilom za pranje perila 

Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na tehnološke 
parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

Samo za profesionalno uporabo.

Tekoča koncentrirana tenzidna emulzija brez optičnih belil za pranje perila 

Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na tehnološke 
parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu.

Samo za profesionalno uporabo.

perikim T Ročka 20 kg koda / 6978

   

perikim TC Ročka 20 kg koda / 9091

   

Perikim tekoča pralna sredstva

Ojačevalec pranja pri 30 °C

Učinkovito pralno sredstvo, ki v kombinaciji zagotavlja učinkovito dezinfekcijo pri nizkotemperaturnem 
pranju pri 30 °C. Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

Samo za profesionalno uporabo.

perikim 30 Ročka 20 kg koda / 10012
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Tekoče koncentrirano alkalno sredstvo za pranje perila

Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na tehnološke 
parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

Samo za profesionalno uporabo.

Tekoče koncentrirano sredstvo z visoko vsebnostjo površinsko aktivnih snovi 
brez barvil in dišav – HACCP

Visoko koncentrirani detergent. Deluje tudi v kombinaciji z drugimi tekočimi sredstvi. Ne vsebuje 
dodanih barvil in dišav, zato je primeren tudi za področja, ki morajo biti skladna s HACCP. Sredstvo se 
dozira preko dozirnih sistemov. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu.

Samo za profesionalno uporabo.

perikim L Ročka 25 kg koda / 6981

   

perikim TNP Ročka 10 kg koda / 10619

   

Tekoče koncentrirano alkalno sredstvo za pranje perila ZA TRDO VODO

Sredstvo, ki učinkovito odstranjuje mastne in beljakovinske nečistoče in krepi delovanje tenzidov. Lahko 
se uporablja v kombinaciji z drugimi tekočimi ali praškastimi sredstvi. Sredstvo se dozira preko dozirnih 
sistemov.

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu.

Samo za profesionalno uporabo.

perikim LFX Ročka 25 kg koda / 10891

   

Tekoče koncentrirano alkalno sredstvo za pranje perila ZA TRDO VODO

Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na tehnološke 
parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

Samo za profesionalno uporabo.

perikim LF Ročka 25 kg koda / 9707
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Tekoče koncentrirano sredstvo za beljenje pri nižji temperaturi (40 °C in 60 °C)

Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na tehnološke 
parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

Samo za profesionalno uporabo.

perikim C Ročka 25 kg koda / 6980

   

Tekoče dezinfekcijsko in belilno sredstvo na osnovi peroksiocetne kisline (40 °C 
in 60 °C) 

Tekoči koncentrat, namenjen razkuževanju in beljenju perila/tkanin v profesionalnih pralnih strojih. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

Samo za profesionalno uporabo.

Tekoče dezinfekcijsko in belilno sredstvo na osnovi peroksiocetne kisline (30 °C, 
40 °C in 60 °C)

Tekoči koncentrat, namenjen razkuževanju in beljenju perila/tkanin v profesionalnih pralnih strojih. 
Kemotermična dezinfekcija perila že pri 30 °C. Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov.

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu.

Samo za profesionalno uporabo.

perikim OXY Ročka 21 kg koda / 8258

       

mahh OXY Ročka 21 kg koda / 11013

       

Tekoče koncentrirano oksidacijsko sredstvo na osnovi aktivnega kisika 

Z močjo aktivnega kisika odstranjuje madeže rdečega vina, sadja, sadnega soka, omake, čaja, kave …

Sredstvo se lahko dozira preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na 
tehnološke parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

perikim O2 Ročka 22 kg
Plastenka 1 L

koda / 8257
koda / 9786
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Tekoče koncentrirano sredstvo za mehčanje vode

Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na tehnološke 
parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

Samo za profesionalno uporabo.

perikim F Ročka 25 kg koda / 7737

   

Specialno sredstvo za odstranjevanje madežev s tkanin 

Koncentrirano sredstvo za učinkovito odstranjevanje vseh trdovratnih madežev rastlinskih in mineralnih 
maščob in olj z belih in barvnih tkanin.

Sredstvo se lahko dozira tudi preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na 
tehnološke parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu.

perikim 40 Ročka 18 kg

Ročka 5 L

Plastenka 1 L

Plastenka z 
razpršilcem  
250 mL 

koda / 9134

koda / 9560

koda / 9507

 
 
koda / 9521   

Mehčalec za perilo

Sredstvo se dozira preko dozirnih sistemov. Doziranje nastavi KIMI tehnična služba glede na tehnološke 
parametre procesa. 

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu. 

Kislo nevtralizacijsko sredstvo na osnovi ocetne kisline 

Nevtralizacijsko sredstvo na osnovi ocetne kisline in se uporablja v procesu pranja perila. Se ne peni.

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu.

Samo za profesionalno uporabo.

perikim mehčalec Ročka 20 kg koda / 7006

   

perikim ON Ročka 20 kg koda / 7784
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Kislo nevtralizacijsko sredstvo na osnovi mravljične kisline

Nevtralizacijsko sredstvo na osnovi mravljične kisline in se uporablja v procesu pranja perila. Se ne peni.

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu.

Samo za profesionalno uporabo.

perikim MN Ročka 20 kg koda / 10411
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Univerzalni pralni prašek za strojno pranje perila pri 30 °C, 40 °C, 60 °C in 95 °C

Vsebuje površinsko aktivne snovi ter sredstva za mehčanje, preprečevanje ponovnega nalaganja nečis-
toč na perilo, belilna sredstva ter bioaktivne encime. Primeren je za pranje zelo umazanega kuhinjskega 
in bolnišničnega perila. Brez fosfatov. 

perikim perfect Vreča 10 kg koda / 7801

Pralni praški

Univerzalni pralni prašek za strojno pranje perila pri 30 °C, 40 °C, 60 °C in 95 °C

Vsebuje površinsko aktivne snovi ter sredstva za mehčanje, preprečevanje ponovnega nalaganja nečis-
toč na perilo ter bioaktivne encime. Ne vsebuje optičnih belil. Primeren je za pranje pri nižjih temperatu-
rah. Brez fosfatov. 

perikim color Vreča 3 kg
Vreča 10 kg

koda / 10120
koda / 9117
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Specialni prašek za barvno perilo

Specialni prašek za pranje barvnega in finega perila. Ne vsebuje optičnega belila. Barve pri pranju 
ne bledijo. 

Primeren je za pranje pri vseh temperaturah in za vse vrste sintetičnih in naravnih tkanin. Ni 
primeren za volno in svilo.

prašek bunt Vedro 8 kg
Vreča 20 kg

koda / 5156
koda / 943

Pralni prašek za vse temperature 

Namenjen je za pranje perila pri vseh temperaturah. Vsebuje milo, anionske in neionske tenzide, belilna 
sredstva in encime, ki zagotavljajo visoko čistočo in belino. 

Primeren za pranje pri vseh temperaturah, za belo in barvno perilo obstojnih barv. 

Ni primeren za volno in svilo.

prašek super weiss Vreča 9 kg
Vreča 25 kg

koda / 5004
koda / 948

Pralni prašek za vse temperature 

Vsebuje visoko aktivne čistilne in belilne komponente. Učinkovito odstranjuje madeže vina, kakava, 
olja, maščob ... Specialni inhibitor preprečuje ponovno usedanje umazanije na vlakna.

Primeren je za pranje pri vseh temperaturah. 

Ni primeren za volno in svilo.

prašek plus Vreča 25 kg koda / 945

Posebni prašek za predpranje in pranje zelo zamaščenega perila

Prašek z veliko močjo odstranjevanja vseh vrst maščob in olj (sintetičnih in naravnih). Učinkovito od-
stranjuje tudi umazanijo kos so kri, beljakovine, kakav ...

Uporablja se za pranje zelo umazanega in zamaščenega kuhinjskega perila, prtov in delovnih oblek. 
Lahko se uporablja samostojno za predpranje ali v kombinaciji z drugimi praški za glavno pranje. 

Primeren je za pranje pri vseh temperaturah. Ni primeren za občutljive tkanine.

prašek monturex Vreča 25 kg koda / 946
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Pralni prašek za vse temperature

Pralni prašek za perilo z aktivnimi substancami in encimi za najboljše odstranjevanje trdovratnih made-
že kakava, olja in maščob. 

Primeren je za pranje pri vseh temperaturah. Ni primeren za volno in svilo.

prašek tess Vreča 20 kg koda / 947
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Univerzalni koncentrirani detergent za strojno in ročno pranje perila

Tekoči koncentrirani detergent za strojno in ročno pranje perila. Učinkovito odstranjuje madeže vina, 
kakava, olja in maščob. 

Primeren je za pranje pri vseh temperaturah.

power gel Ročka 3 L koda / 653

   

Tekoči detergenti  
za pranje

Tekoči detergent za strojno in ročno pranje barvastega perila

Tekoči detergent za strojno in ročno pranje barvastega perila je učinkovit že pri nizkih temperaturah 
pranja. S prehodnim nanosom gela na madeže povečamo učinkovitost pranja.

Primeren je za pranje pri vseh temperaturah. Ne vsebuje optičnega belila.

color gel Ročka 3 L koda / 8222
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Detergent za športna oblačila

Tekoči koncentrirani detergent za strojno in ročno pranje športnih oblačil. Učinkovit že pri 20 °C. Zago-
tavlja svež vonj perila, nevtralizira neprijetne vonjave, ohranja membransko funkcijo oblačil proti vetru 
in dežju. Primeren je tudi za črno perilo.

sport gel Ročka 1,5 L koda / 10487

   

Tekoči detergent za nego volne, svile in občutljivega blaga

Odišavljeni tekoči detergent za pranje volne, svile in občutljivega blaga. Vzdržuje izvorno mehkobo in 
prožnost tkanin ter ohranja svežino barv.

svila & volna Plastenka 1 L koda / 650

   

Mehčalec za perilo

Sredstvo za mehčanje vseh vrst tekstilnih vlaken z dobrimi omakalnimi in antistatičnimi lastnostmi, ne 
povzroča rumenenja tkanin.

mehčalec Ročka 3 L koda / 4348
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Koncentrirano specialno sredstvo za ojačanje pralne moči in odstranjevanje 
madežev

Koncentrirano sredstvo za povečanje pralne moči in za učinkovito odstranjevanje madežev, nastalih na 
podlagi rastlinskih in mineralnih maščob in olj ter ostalih trdovratnih madežev z belih in barvnih tkanin. 
Učinkovito tudi pri nizkih temperaturah. Sredstvo se dozira preko dozirnih naprav.

Podrobnejša navodila za uporabo so na voljo v tehničnem listu.

Samo za profesionalno uporabo.

Nepeneče tekoče sredstvo za odstranjevanje madežev s perila

Tekoče nepeneče sredstvo je namenjeno za čiščenje in odstranjevanje vseh madežev, tudi na osnovi olja 
ali drugih maščob. Vsebuje posebne sestavine za odstranjevanje maščob in ostale trdovratne umazani-
je. Ne vsebuje belil, zato je primerno tudi za barvno perilo. 

pre-spotter tec Ročka 18 kg koda / 8469

pre-spotter Plastenka 1 L koda / 5777

Sredstvo za odstranjevanje madežev

Koncentrirano sredstvo za učinkovito odstranjevanje vseh vrst madežev in nečistoč: madeži potu, 
mastnih in oljnih madežev, madeži motornih olj, omak, ličil, pisal ipd. Primerno za bele in barvne 
tkanine.

Ne vsebuje belil, fosfatov in encimov.

perikim Plastenka 2 x 1 L koda / 5157

Specialna  
pralna sredstva
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Praškasto belilo na osnovi kisika

Odstranjuje madeže s pomočjo oksidacije. Učinkovit je pri madežih rdečega vina, zelenjave, sadja, 
omak, čaja, kave ... Z aktivno močjo kisika perilo dezinficira in mu daje lep in svež videz.

Primerno je za pranje pri vseh temperaturah.

eko belilo za perilo Vedro 3 kg
Vreča 20 kg

koda / 10249
koda / 9646

   

    
    

    
    

    
  CERTIFKAT ECOLABEL

Specialna čistilna in pralna pasta

Specialni detergent, ki je zaradi velike vsebnosti čistilnih sredstev primeren za odstranjevanje različnih 
vrst umazanij. Produkt se dozira ročno in zgradi stabilno voluminozno peno. 

Primerno za odstranjevanje trdovratnih madežev s tekstila.

renyl pasta Vedro 2,5 kg
Vedro 12 kg

koda / 924
koda / 925

Večnamensko belilno sredstvo na osnovi aktivnega klora

Tekoče belilno pralno sredstvo za ročno in strojno pranje perila. Beli, čisti in odstranjuje madeže. 

Primerno je za beljenje perila iz bombaža in lanu. Ni primerno za občutljive tkanine, kot sta svila in 
volna.

ACL Plastenka 1 L koda / 6088

           

Antipenilno sredstvo 

Silikonsko antipenilno sredstvo se uporablja za zmanjševanje pene v vseh vrstah pralnih strojev, tudi 
pomivalnih in strojih za čiščenje tal. Zelo učinkovito je že pri majhnih koncentracijah.

antipenilec Plastenka 1 L koda / 6560
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SANITARIJE

Čistoča brez kompromisov.

Urejenost in čistoča sanitarij pomembno vplivata 
na počutje vaših gostov in zaposlenih. Z ekipo 
strokovnjakov vam pomagamo dosledno dosegati 
visok nivo higiene ob obvladovanju stroškov in čim 
manjšem vplivu na okolje.

Nudimo širok nabor sredstev za vse namene kot tudi 
materiale in pripomočke, opremo, dozirne ter mešalne 
naprave za racionalno odmerjanje sredstev. 



Čistila

Odišavljeno univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin

Visoko koncentrirano dišeče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. 
Sredstvo čisti in prostor prijetno odišavi. Dolgo trajajoči vonj odpravlja neprijetne vonjave.

Univerzalno kislo čistilo

Univerzalno kislo čistilo za dnevno vzdrževanje higiene sanitarnih prostorov in kuhinj. Odstranjuje 
vodni kamen, rjo in ostale nečistoče z različnih površin kot so nerjaveče jeklo, krom, keramika, steklo in 
plastika. Idealno čistilo za pomivalna korita, armature in mrežice, ploščice, umivalnike, kopalniške kadi 
in kabine za prhanje … Po uporabi je prostor prijetno odišavljen.

Čistilo za sanitarije za dnevno uporabo

Kislo sredstvo, ki učinkovito odstranjuje vodni in urinski kamen, rjo ter ostale nečistoče, odišavi prostor, 
preprečuje rast alg in z učinkom odboja kapljic. Na površini ustvari zaščitni film, ki preprečuje nalaganje 
nečistoč. Zagotavlja popolno higieno in bleščeč sijaj.

ambient lavanda Ročka 5 kg koda / 9718

           

san sanitar Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 9181
koda / 9184

     

san fresh 5 v 1 Plastenka 1 L koda / 5887
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Univerzalno kislo čistilo

Čistilo za dnevno čiščenje in vzdrževanje higiene kuhinj in sanitarij. Odstranjuje debelejše obloge vodne-
ga kamna, rjo in ostale nečistoče z različnih površin kot so nerjaveče jeklo, krom, keramika in plastika. 
Po uporabi je prostor prijetno odišavljen. Sredstvo vsebuje samo biorazgradljive organske kisline.

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna z inhibitorji 

Kislo sredstvo z inhibitorji korozije, ki učinkovito odstranjuje vodni in urinski kamen, rjo ter ostale nečis-
toče. Zagotavlja popolno higieno in bleščeč sijaj. Po uporabi je prostor prijetno odišavljen.

san forte Plastenka 1 L
Ročka 5,5 kg

koda / 5885
koda / 7811

Gel za popolno higieno 

Čistilo za WC školjke je aktivni gel, ki učinkovito odstranjuje vodni in urinski kamen ter ostale nečistoče 
s sten in robov WC školjke. Zagotavlja popolno higieno in bleščeč sijaj. Po uporabi je prostor  
prijetno odišavljen.

san citro Plastenka 1 L koda / 10034

   

wc fresh Plastenka 750 mL koda / 648

Aktivni gel

Čistilo za WC školjke je aktivni gel, ki učinkovito odstranjuje vodni in urinski kamen ter ostale nečistoče 
s sten in robov WC školjke. Zagotavlja popolno higieno in bleščeč sijaj. 

wc extra Plastenka 750 mL
Ročka 5 kg

koda / 646
koda / 644
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Kocke za pisoar 

Sredstvo za vzdrževanje visoke higiene v sanitarijah. Zaradi vsebnosti eteričnih olj kocke učinkovito za-
virajo nastanek neprijetnih vonjav ter širijo dolgotrajen prijeten vonj. Omogočajo lažje čiščenje pisoarjev.

Dezinfekcijski belilni gel 

Čistilo za WC školjke je aktivni belilni in dezinfekcijski gel, ki učinkovito odstranjuje vodni in urinski 
kamen ter ostale nečistoče s sten in robov WC školjke. Zagotavlja popolno higieno in bleščečo belino. 

wc oxy Plastenka 750 mL koda / 9563

           

Čistilo v prahu za pisoarje 

Izjemno učinkovito visoko koncentrirano čistilo v prahu za pisoarje. Učinkovito odstranjuje urinski 
kamen, umazanijo in umazane robove na težko dostopnih mestih. Neškodljiv za keramiko.

sanikim  Plastenka 1,25 kg koda / 5990

kocke za pisoar Vedro 1 kg koda / 5572

   

Sa
ni

ta
ri

je

Večnamensko čistilno in dezinfekcijsko sredstvo z aktivnim klorom

Visoko koncentrirano sredstvo na osnovi aktivnega klora za vsestransko čiščenje in dezinfekcijo v 
kuhinji, objektu ali pri pranju perila. Odstranjuje vodni in urinski kamen in trdovratne nečistoče na 
površinah iz jekla, kroma, keramike, stekla in plastike. Odstranjuje beljakovinske in škrobne ostanke 
hrane, obarvanja od kave in čaja. Primerno je za ročno in strojno beljenje zaves, plenic in belega perila 
iz bombaža ali lana. Ni primerno za svilo in volno. Učinkovito je tudi za odmaščevanje odtočnih cevi. 
Odstranjuje plesni in alge.

total OXY Plastenka 1 L koda / 10180
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Ekološki osvežilci prostora z dolgotrajnim delovanjem 

Osvežilci prostora so namenjeni profesionalni uporabi in so brez potisnega plina. Zaradi svoje sestave 
hitro nevtralizirajo neprijetne vonjave v prostoru in ga prijetno odišavijo. Namenjeni so odišavljanju 
toaletnih prostorov, kopalnic, umivalnih prostorov, slačilnic, kadilnic, pisarn, sob, hodnikov in ostalih 
prostorov.

Ekološki osvežilci prostora z dolgotrajnim delovanjem pripravljeni za uporabo

Osvežilci prostora so namenjeni profesionalni uporabi in so brez potisnega plina. Zaradi svoje sestave 
hitro nevtralizirajo neprijetne vonjave v prostoru in ga prijetno odišavijo. Namenjeni so odišavljanju 
toaletnih prostorov, kopalnic, umivalnih prostorov, slačilnic, kadilnic, pisarn, sob, hodnikov in ostalih 
prostorov.

kimivon limetin cvet  
kimivon vanilija
kimivon lavandel
kimivon limonin cvet
kimivon češnjev cvet 
kimivon vrtnica 
kimivon alpski cvet
kimivon sandalovina

Plastenka 1 L

Plastenka 1 L

Plastenka 1 L

Plastenka 1 L

Plastenka 1 L

Plastenka 1 L

Plastenka 1 L

Plastenka 1 L

koda / 9312

koda / 5976

koda / 7998

koda / 9318

koda / 7163

koda / 9320

koda / 9316

koda / 11480

kimivon bali  
kimivon java
kimivon maia

Plastenka 250 ml 
z razpršilko

Plastenka 250 ml 
z razpršilko

Plastenka 250 ml 
z razpršilko

koda/ 7974 

koda/ 7978 

koda/ 7976

Osvežilci prostorov
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HIGIENA ROK



Tekoča mila in šamponi

Tekoče milo za roke

Tekoče milo za roke nežno očisti in skrbi za vlažnost, mehkobo in prijeten vonj vaše kože. Vsebuje betai-
ne kokosovih olj in glicerin, ki blagodejno vplivajo na kožo. 

pH koži nevtralno. Dermatološko testirano. 

Tekoče milo za roke 

Tekoče milo za roke nežno očisti in skrbi za vlažnost, mehkobo in prijeten vonj vaše kože. Vsebuje betai-
ne kokosovih olj in glicerin, ki blagodejno vplivajo na kožo. 

pH koži nevtralno. Dermatološko testirano. 

Tekoče milo za roke

Peneče milo za roke nežno očisti in skrbi za vlažnost, mehkobo in prijeten vonj vaše kože. Vsebuje 
betaine kokosovih olj, ki blagodejno vplivajo na kožo. 

pH koži nevtralno. Dermatološko testirano.

sany tekoče milo Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 693
koda / 694

   

sany jasmin Ročka 5 kg koda / 4362

   

sany peneče milo Ročka 5 kg koda / 9637
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Tekoče milo za roke 

Neparfumirano tekoče milo z antibakterijskim učinkom roke nežno očisti in skrbi za vlažnost, mehkobo 
in higiensko čisto kožo rok. Zavira rast mikrobov in vzpostavlja naravno mikrofloro kože. Vsebuje betai-
ne kokosovih olj in glicerin, ki blagodejno vplivajo na kožo. 

pH koži nevtralno. Dermatološko testirano. 

sany ab neparfumirano Ročka 5 kg koda / 4225

        

Tekoče milo za roke 

Tekoče milo za roke temeljito očisti in prekriva neprijetne vonjave po smradu in kloru. Skrbi za mehkobo 
in prijeten vonj vaše kože. Vsebuje betaine kokosovih olj in glicerin, ki blagodejno vplivajo na kožo. 

pH koži nevtralno. 

sany citro Plastenka 500 mL
Plastenka 2 L
Ročka 5 kg

koda / 9939
koda / 10294
koda / 9636

           

Tekoče milo za roke 

Milo z antibakterijskim učinkom nežno očisti in skrbi za vlažnost, mehkobo, prijeten vonj vaše kože in 
higiensko čisto kožo rok. Zavira rast mikrobov in vzpostavlja naravno mikrofloro kože. Vsebuje betaine 
kokosovih olj in glicerin, ki blagodejno vplivajo na kožo. 

pH koži nevtralno. 

sany green tea Plastenka 1 L koda / 683
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Tekoče milo za roke - polnilo

Čisti in skrbi za vlažnost in prijeten vonj vaše kože.

pH nevtralno, koži prijazno in dermatološko testirano.

Primerno tudi za dolivanje za milnike Ultimatic.

milo sany pearl - 
polnilo

Plastenka 950 mL
(za milnik 9618)

koda / 8036

   

Tekoče milo polnilo

Nežen losjon za pogosto umivanje rok. Koži prijazna nevtralna pH vrednost. Dermatološko testirano.

Primerno za dozirnik z ročko - koda 9851 in 9852.

Tekoče milo polnilo

Neparfumirano tekoče milo z antibakterijskim učinkom roke nežno očisti in skrbi za vlažnost, mehkobo 
in higiensko čisto kožo rok. Zavira rast mikrobov in vzpostavlja naravno mikrofloro kože. Vsebuje betai-
ne kokosovih olj in glicerin, ki blagodejno vplivajo na kožo. 

pH koži nevtralno. Dermatološko testirano. Primerno tudi za prehrambno industrijo. Primerno za dozir-
nik z ročko - koda 9851 in 9852. 

Tekoče milo polnilo

Milo je namenjeno osebam, ki prihajajo v stik z živili ter ljudem z občutljivo kožo. Namenjeno za po-
gosto umivanje rok. Primerno je tudi za prehrambeno industrijo, saj je narejeno v skladu s smernicami 
Zakona o ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in sistema HACCP. 

Milo je pH nevtralno in dermatološko testirano. Primerno za dozirnik z ročko – koda 9851 in 9852.

milo nevtral - polnilo Plastenka 500 mL 
z zaporko

Plastenka 500 mL 
s pumpico

Plastenka 1000 mL 

koda / 10638 

koda 7254 

koda / 7255
   

milo neparfumirano - z anti-
bakterijskim učinkom - polnilo

Plastenka 500 mL
Plastenka 1 L 

koda / 6975
koda / 5073

   

milo soft - polnilo Plastenka 500 mL koda / 6069
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Negovalno tekoče milo 

Milo nežno očisti vaše roke ter skrbi za mehkobo in prijeten vonj vaših rok. Koži prijazen nevtralen pH. 
Dermatološko testirano.

EU Ecolabel: SI / 030 / 04

negovalno tekoče milo Plastenka 500 mL koda / 7311

   

    
    

    
    

    
  CERTIFKAT ECOLABEL

   

Šampon za umivanje las in telesa

Nežen šampon s prijetnim svežim vonjem za umivanje las in telesa. Vsebuje blage sestavine, ki lase 
krepijo, negujejo in jim vračajo lesk in naravni videz. Primeren za vso družino. 

Šampon je pH koži nevtralen in dermatološko testiran.

vitality & shine Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 4023
koda / 4051

   

U
m

iv
an

je
 ro

k

Prijazno in učinkovito
Skrbimo za vaše roke, kot če bi bile naše lastne. Skrb posvečamo tako umivanju, dezinfekciji 

in negi. Naši izdelki so za učinkovitost testirani v akreditiranih laboratorijih, hkrati pa so 

dermatološko testirani. 

Mitja Pinosa 

svetovalec za higieno
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Pasta za umivanje rok z dodanimi mikro zrnci

Specialna pasta za umivanje rok z dodanimi mikro zrnci je namenjena odstranjevanje zelo trdovratne 
umazanije kot so tar, tiskarske barve, smola, guma, lak … v industriji barv, tiskarski in dekorativni 
industriji. Primerna tudi za uporabo v garažah in mehaničnih delavnicah. Je prijetnega vonja in vsebuje 
visoko kakovostna in koži prijazna sredstva za čiščenje, ki ne mašijo odtokov.

pasta special Plastenka 2 L koda / 10380

   

Tekoče milo za roke

Tekoče milo za roke temeljito očisti in prekrije neprijetne vonjave po smradu in kloru. Nežno očisti in 
skrbi za vlažnost, mehkobo in prijeten vonj vaše kože. Vsebuje esencialna olja in betaine kokosovih olj, 
ki blagodejno vplivajo na kožo. 

pH koži nevtralno. Dermatološko testirano.

sany citro Plastenka 2 L
Plastenka 500 mL

koda / 10294
koda / 9939

       

Paste za umivanje rok

Pasta za umivanje rok z dodanimi mikro zrnci

Odstranjuje srednje in trdovratne umazanije kot so maziva, nafta, cement, rja, katran, bitumen, tiskar-
ske barve ... Je prijetnega vonja in vsebuje visoko kakovostna in koži prijazna umetna sredstva za čiš-
čenje, ki ne mašijo odtokov. Umazanijo odstrani vse do dna por in neguje kožo. Primerna je za uporabo v 
avtomobilski, gradbeni in kovinarski industriji, transportu …

pasta za roke Plastenka 2 L
Plastenka 500 mL

koda / 10036
koda / 7118
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Podajalnik za uporabo past za umivanje rok.

Viskozna tekoča pasta z dodatkom aloe vere

Pasta primerna za normalno umazanijo kot tudi za močno umazane roke. Uporablja se v ključavničar-
stvu, avtomobilskih ali industrijskih delavnicah.  

Nosilec za stensko namestitev.

pasta za roke aktiv Kartuša 3 L
Nosilec za 
stensko 
namestitev

koda / 956
koda / 955

 

Tekoča pasta z dodatkom aloe vere in vitamina E

Zelo viskozna tekoča pasta. Primerna je za normalno umazanijo in za močno umazane roke. Na roke 
učinkuje tudi negovalno.

pasta za roke  
Hawapa grun

Vedro 30 L koda / 957

   

podajalnik 2 L paste 
za umivanje rok

Podajalnik 2 L za 
paste in milo

koda / 10013 
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Estetsko oblikovan milnik za dolivanje z mnogimi vrstami tekočih mil.

Primeren za vse vrste prostorov. 

Milnik je namenjen za uporabo različnih mil v polnilu. 

Polnilo - milo Sany pearl

Milnik, ki ustvarja peno.

Polnilo vsebuje peneče milo namenjeno osebam, ki prihajajo v stik z živili ter ljudem z občutljivo kožo. 

Polnilo - peneče milo

milnik KIMI, bel, 1 L milnik koda / 8780

milnik transparent, 1 L milnik
polnilo

koda / 9618
koda / 8036

penilnik KIMI, 800 mL penilnik
polnilo

koda / 8680
koda / 8702

Milniki, podajalniki in polnila
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Dozirnik z ročko je namenjen uporabi različnih mil in dezinfekijskih sredstev s polnilom za higieno rok. 
Uporaba s komolčnim pritiskom ustreza visokim higienskim zahtevam.

Polnilo 1 – milo z antibakterijskim učinkom  
Polnilo 2 – milo nevtral

Dozirnik z ročko je namenjen za uporabo različnih mil in dezinfekijskih sredstev v polnilu za higieno rok. 
Uporaba s komolčnim pritiskom ustreza visokim higienskim zahtevam.

Polnilo 1 – milo nevtral 
Polnilo 2 – milo z antibakterijskim učinkom 
Polnilo 3 – milo soft

Podajalnik se uporablja za dezinfekcijo. Osnovna barva je bela. Prozorno okence omogoča spremljanje 
nivoja vsebine sredstva. Tekočina ob sprožitvi priteče spodaj v podstavljeno roko.

V osnovnem pakiranju sta dve bateriji.

dozirnik z ročko, 1000 mL milnik
polnilo 1
polnilo 2

koda / 9852
koda / 5073
koda / 7255

dozirnik z ročko, 500 mL milnik
polnilo 1
polnilo 2
polnilo 3

koda / 9851
koda / 6975
koda / 10638
koda / 6069

senzorski podajalnik  
dezinfekcije, 800 mL refil

podajalnik koda / 10552

Peneče milo za roke - polnilo 

Peneče milo je namenjeno osebam, ki prihajajo v stik z živili ter ljudem z občutljivo kožo. Milo je pH 
nevtralno, koži prijazno in dermatološko testirano. Primerno je za pogosto umivanje rok. 

Namenjeno je tudi prehrambeni industriji, saj je narejeno v skladu s smernicami Zakona o ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in sistema HACCP.

peneče milo - polnilo Plastenka 800 mL 
(za Kimi milnik 
8680)

koda / 8702
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”Medvedek Kimi je namenjen našim najmlajšim uporabnikom. Medvedek je 
simbol otroške brezkrbnosti in vsak otrok se ga iskreno razveseli. Zato smo 

temu priljubljenemu liku predali pomembno poslanstvo. Naše najmlajše 
poučuje o velikem pomenu okoljske ozaveščenosti in prispevku, ki ga ima 

vsak posameznik s svojim ravnanjem.”

Podajalnik in milnik

Umivanje rok na igriv način

Medvedek Kimi je namenjen našim najmlajšim. 
Otroke vodi pri umivanju rok. Tako na zanimiv 

način sledijo pravilnemu vrstnemu redu umivanja. 
Predšolskim otrokom v vrtcih smo omogočili 
umivanje rok z nežnim milom, primernim za 

občutljive otroške roke. 

MEDVEDEK KIMI
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MEDICINSKA LINIJA



Koncentrirano čistilno sredstvo z dezinfekcijskim učinkom

Koncentrirano sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin (tal, oblog, pohištva, pomivalnih ko-
rit, sanitarij, ogledal, stekel ...) v bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in drugih socialno-var-
stvenih zavodih. S svojo sestavo zagotavlja odstranjevanje vseh vrst nečistoč in dezinfekcijsko delovanje.

Pripravljena raztopina čistilnega sredstva z dezinfekcijskim učinkom

Sredstvo za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin (tal, oblog, pohištva, pomivalnih korit, sanitarij, 
ogledal, stekel ...) v bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in drugih socialno-varstvenih 
zavodih. S svojo sestavo zagotavlja odstranjevanje vseh vrst nečistoč in dezinfekcijsko delovanje.

Pripravljena raztopina za čiščenje okolice bolnikov in delovnih površin

Pripravljena raztopina čistilnega sredstva, ki zagotavlja učinkovito in hitro čiščenje okolice bolnikov in 
delovnih površin v bolnišničnem in ambulantnem okolju ter domovih in drugih socialno-varstvenih za-
vodih. Sredstvo je namenjeno vzdrževanju higiene v bolnikovi in oskrbovančevi okolici (robovi postelj, 
omarice ob postelji, servirna mizica, trapez, stojalo za transfuzijo in ostale vodoodporne površine). Po 
uporabi sredstva površine ni treba izpirati z vodo.

Nevtralno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola

Medicinski pripomoček 

Pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in 
medicinskega inventarja (škarij, stetoskopov, oralnih termometrov, bolnišničnih pozivnikov, bolniških 
postelj, miz za prevoz in pregled ...) ter ostalih površin v bolnišničnem in ambulantnem okolju (delovnih 
površin, zidov v medicinskih ustanovah in čakalnicah za bolnike, sanitarnih površin ...) ter povsod, kjer 
je povečano tveganje okužb.

clinik k Plastenka 1 L koda / 9012

           

clinik rtu Plastenka 1 L koda / 9014

               

clinik aktiv Plastenka 1 L koda / 6626

           

clinik des al Plastenka 1 L z 
zaporko
Plastenka 1 L z 
razpršilko

koda / 6635

koda / 10596
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Alkoholno razkužilo za roke

Virucidno, baktericidno in fungicidno delovanje. Za kirurško in higiensko razkuževanje rok.

Hitro uniči široko paleto mikroorganizmov (bakterije, mikobakterije, glive, kvasovke in viruse). 
Zagotavlja podaljšano zaščito pred mikroorganizmi do 3 ure. Dermatološko testirano. Vsebuje dodatke 
za nego kože s podaljšanim delovanjem. Za poklicno in splošno uporabo.

dezikim derm Plastenka 250 mL 
(pršilo)
Plastenka 500 mL 
(zaporka)
Plastenka 500 mL 
(pumpica)
Plastenka 500 mL 
(long reach)
Plastenka 1000 mL  
(nepovratni ventil)

koda / 6705 

koda / 9037 

koda / 8626 

koda / 8666 

koda / 8742

   

Higiena in dezinfekcija rok

Alkoholno razkužilo za roke

Popolno virucidno, baktericidno in fungicidno delovanje. Za kirurško in higiensko razkuževanje rok.

Hitro uniči široko paleto mikroorganizmov (bakterije, mikobakterije, glive, kvasovke in vse viruse). 
Zagotavlja podaljšano zaščito pred mikroorganizmi do 3 ure. Dermatološko testirano. Tudi za občutljivo 
kožo. Vsebuje vitamin E, D-pantenol, glicerin za zaščito, hidratacijo in nego kože s podaljšanim delo-
vanjem. Primeren je za razkuževanje pred vbodi. Za poklicno in splošno uporabo.

dezikim derm V1 Plastenka 250 mL 
(pršilo)
Plastenka 500 mL 
(zaporka)
Plastenka 500 mL 
(pumpica)
Plastenka 500 mL 
(long reach)
Plastenka 1000 mL 
Ročka 5 L

koda / 10532 

koda / 10442 

koda / 10527 

koda / 10875 

koda / 10443  
koda / 10571

   

Dezinfekcijsko tekoče milo 

Milo je primerno za večkratno vsakodnevno umivanje in dezinfekcijo. Nežno očisti in skrbi za vlažnost, 
mehkobo in higiensko čisto kožo. Vsebuje negovalne komponente, ki blagodejno vplivajo na kožo. S 
svojo sestavo zagotavlja učinkovito dezinfekcijo, njegovo baktericidno delovanje uniči mikrobe. Pripo-
ročamo ga za uporabo v bolnišnicah, zdravstvenih ustanovah, domovih ostarelih, šolah, vrtcih, javnih 
prostorih ter povsod, kjer je povečana možnost okužb. Namenjen je tudi za umivanje telesa.

pH koži nevtralno. Dermatološko testirano.

sany MEDICAL Plastenka s 
pumpico 

koda / 10892
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Losjon za nego rok 

Losjon s hidratantnim in negovalnim delovanjem na koži. Ščiti in neguje tudi suho in občutljivo kožo. 

Primeren je za medicinsko osebje pri pogostem umivanju, dezinfekciji ali uporabi lateks rokavic. Odlično 
se ujema z razkužili na alkoholni osnovi. 

Dermatološko testiran.

losjon za nego Plastenka 500 mL koda / 7209

   

Losjon za umivanje rok

Namenjen je uporabi v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele in drugje. Losjon je 
namenjen pogostemu umivanju rok, združljiv je z alkoholnim razkužilom za roke. 

Primeren je za kirurško umivanje rok pred dezinfekcijo, kot tudi za prehrambeno industrijo. 

Primeren je tudi za milnike. Dermatološko testiran.

losjon za umivanje Plastenka 500 mL 
s pumpico

koda / 7207
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NEGA TAL



Čistila za tla

Univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin

Koncentrirano nepeneče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje različnih vodoodpornih površin. 
Nežno čisti in neguje. Na površini ustvari zaščitni film.

arena blic Plastenka 1 L
Ročka 5 kg
 

koda / 6745
koda / 6089

   

Čistilo za lesene površine

Čistilo za pralne lesene površine kot so parket, pohištvo, letve, vrata, okenski okvirji in drugo. Nežno 
čisti in neguje les.

arena les Plastenka 1 L koda / 4453
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Sredstvo za strojno pranje tekstilnih površin 

Čistilo za strojno pranje tekstilnih površin kot so preproge, tapisoni in druge tekstilne obloge s sesalcem 
za talne obloge. Nežno čisti in neguje vse vrste tekstilnih oblog.

arena tex Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 5783
koda / 4999
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Alkoholno odporen premaz s protidrsno zaščito tal

Tekoči polimerni premaz, razvit predvsem za uporabo v bolnišnicah, šolah in domovih za ostarele. Na 
površini tvori protizdrsni film visokega sijaja. Zaradi hidrofobnega delovanja na površini je premaz Are-
na Medical obstojen proti čistilom ter alkoholnim in ostalim dezinfekcijskim sredstvom.

Alkoholno obstojen premaz s protizdrsno zaščito tal

Tekoči »Top Coat« polimerni premaz, razvit predvsem za uporabo v bolnišnicah, šolah in domovih za 
ostarele. Na površini tvori protizdrsni film visokega sijaja. Zaradi hidrofobnega delovanja na površini je 
obstojen proti čistilom ter alkoholnim in ostalim dezinfekcijskim sredstvom.

Ima odlične protizdrsne lastnosti.

Polimerni talni premaz

Premaz primeren za vse vodoodporne površine iz PVC-ja, linoleja, kavčuka in drugih tal iz umetnih 
materialov. Primeren tudi za tla iz naravnega in umetnega kamna.

Primeren tam, kjer ni zaželen visok sijaj. 

arena medical Ročka 5 L koda / 10182

met hospital Ročka 10 L koda / 6126

met matt Ročka 10 L koda / 5453

Talni premazi
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Polimerni talni premaz

Zelo trd in vzdržljiv premaz, ki s prometom obremenjenim talnim oblogam zagotavlja zaščito in vzdržlji-
vost. Odporen je na alkoholno dezinfekcijo. Zagotavlja protizdrsno varnost. Enostavno rokovanje, dobra 
obstojnost na čiščenje in lahko odstranjevanje. Primeren je za strojno obdelavo tal in Spray metodo.

Polimerna disperzija s protizdrsno zaščito tal

Tekoči polimerni premaz, razvit predvsem za povečanje protizdrsne zaščite in uporabo v bolnišnicah, 
šolah, vrtcih in domovih za ostarele.

Ima odlične protizdrsne lastnosti.

Akrilni premaz z visokim sijajem

Zelo odporen akrilni premaz z visokim sijajem. Primeren je za vse vodoodporne površine iz PVC-ja, 
linoleja in drugih umetnih materialov.

Primeren je tudi za tla iz naravnega in umetnega kamna.

met diamant Ročka 10 L koda / 6828

met control Ročka 10 L koda / 6761

met acryl Ročka 10 L koda / 6760
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Sredstvo za odstranjevanje talnih premazov

Močno alkalno tekoče sredstvo za odstranjevanje talnih premazov in vzdrževanih slojev ter učinkovito 
čiščenje trdovratnih nečistoč kot so voski, stari premazi, maščobni zasušeni madeži in drugo za vsa 
alkalno odporna tla.

Koncentrirano sredstvo za odstranjevaje talnih premazov 

Koncentrirano čistilno sredstvo za odstranjevanje trdovratnih umazanij voska, polimernih plasti in 
trdovratnih oljnih, maščobnih zasušenih madežev in umazanij.

Sredstvo za odstranjevaje talnih premazov 

Sredstvo za odstranjevanje trdovratnih umazanij voska, oljnih madežev, starih maščobnih umazanij ter 
polimernih premazov. Ni agresivno in je okolju prijazno.

arena strip Plastenka 1 L
Ročka 5 kg

koda / 7921
koda / 6078

   

contras Ročka 10 L koda / 9655

   

stripex Ročka 10 L koda / 9658

   

Odstranjevanje premazov
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Odstranjevalec zaščitnih talnih premazov za temeljno čiščenje tal

Sredstvo za odstranjevanje talnih premazov, trdovratnih umazanij voska, oljnih madežev, starih maš-
čobnih umazanij ter ostalih premazov. Ni agresivno in je okolju prijazno.

arena radikal Ročka 10 L koda / 10984 
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Primeri dozirne opreme za strojno pomivanje posode

V velikih kuhinjah uvajamo neprekinjeno internetno povezavo dozirne opreme s partnerjem in našo tehnično 
ekipo. Sistem preko internetne povezave tako partnerju kot našim tehnikom posreduje poročila o stanju, 
delovanju in morebitnih napakah. To nam omogoča skrajšanje reakcijskega časa ob morebitnih nepredvidenih 
dogodkih, opozarja pa tudi na druge dejavnike, ki vplivajo na kakovost rezultata.

Za tračne pomivalne stroje

Za doziranje tekočih 
in trdih sredstev

Za male 
pomivalne stroje

Za večje pomivalne 
stroje s sondo

DOZIRNA OPREMA
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Primeri dozirne opreme za pranje perila 

Za doziranje trdih sredstev

Veliki sistemi pomivalnih strojev

Najsodobnejši dozirni sistem za pranje perila

D
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Uporabljamo najsodobnejšo generacijo dozirne opreme za profesionalno pranje perila. Sistem preko internetne 
povezave tako partneju kot naši tehnični ekipi posreduje informacije o stanju, delovanju in morebitnih 
napakah. To nam omogoča skrajšanje reakcijskega časa ob morebitnih nepredvidenih dogodkih in spremembah 
želja partnerjev.
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Dozirne naprave  
in mešalne postaje

Pripomočki za doziranje

KODA NAZIV

1 5501 Dozirka na gumb

2 10119 Mešalna postaja Promax 4 L/min, 4 produkti

3 10375 Mešalna postaja Promax 4 L/min, 1 produkt

4 10248 Mešalna postaja Promax 16 L/min, 1 produkt

5 10593 Mešalna postaja Promax 16 L/min, 4 produkti

6 10397 Omarica za 5 L kanister

7 10395 Omarica za 5 L kanister z integrirano dozirko na gumb

8 9574 Sistem za dezinfekcijo večjih površin, 2 produkta

9 10337 Sistem za časovno doziranje čistil

KODA NAZIV

1 5550 Ročni penomat 2,8 L

2 4347 Pipa za kanister 25 L

3 202 Pipa za balon 50 L

4 5551 Plastenka 1 L

5 4233 Razpršilka 

6 9160 Razpršilka Vela na peno 

7 / Dozirna glava

8 / Merilni vrč

9 / Črpalka za kanister 25 kg

10 / Inox nosilec kanistrov

1 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 5 6 7 8 9
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MEŠALNE POSTAJE 
EKOVAL PRO SISTEM

Avtomatsko doziranje

Barvno ločene embalaže

»Oprema za učinkovito pripravo 
čistilnih mešanic za najzahtevnejše 

uporabnike.«

ni potrebna ročna priprava 
čistilne razstopine

100 % nadzorovana 
poraba čistil

uporabniku olajša 
pravilno uporabo sredstva

preprečuje napake 
pri pripravi mešanice

=
do 2000 kos1 kos

5 kg

Visoko 
koncentrirana 

čistila z mešalnimi 
postajami.

Prednosti EKOVAL PRO 
sistema najdete na

strani 44.

91



PODAJALNIKI IN PAPIR



Papirnate brisače 
in podajalniki

KODA NAZIV SISTEM 

1 6946 Podajalnik za papirnate brisače v roli auto cut Rico  K1

2 9098 Podajalnik za papirnate brisače v roli auto cut Kimi bel  K1

3 8997 Podajalnik senzorski za brisače v roli Pico K2

4  9344 Podajalnik brisač na centralni izvlek Kimi K3

5 9595 Podajalnik brisač auto cut Transparent K1

1 2 3 54

KODA NAZIV DOLŽINA PAKIRANJE SISTEM 

6 7165 EKO brisača v roli 2S 140 m 6/1 K1, K2

6 8826 EKO brisača v roli 2S 285 m 6/1 K1

6 8926 EKO brisača v roli 2S central 153 m 6/1 K3

6 1341 Rola bobina central mala 2S 100 m 6/1 K3

6 6655 Brisača v roli 1S celuloza 262 m 6/1 K3

6
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KODA NAZIV OPIS SISTEM 

1 5713 Podajalnik za bobine Zaprt K4

2 5712 Podajalnik za bobine Kovinski, odprt K5

3 5345 Podajalnik zloženih brisač Veliki K6

4 8682 Podajalnik zloženih brisač Mali K7

1 2 3 4

KODA NAZIV OPIS BARVA PAKIRANJE SISTEM 

5 6779 Brisače bobina 2S Celuloza, 3 kg Rjava 2/1 K4, K5

5 6976 Brisače bobina 2S Celuloza, 3 kg Bela 2/1 K4, K5

5 7306 Brisače bobina 2S Celuloza, 800 listov Bela 3/1 K4, K5

6 4015 Zloženke 1S Recikliran papir, 1S, 23 x 25 cm Siva 5000/1 K6, K7

6 6744 Zloženke 1S Recikliran papir, 23 x 25 cm Zelena 5000/1 K6, K7

6 8371 Zloženke 2S Celuloza, 2S, 22 x 24 cm Bela 4000/1 K6, K7

7 7167 Eko brisače Celuloza, 25 x 22 cm Bela 3150/1 K6, K7

5 6 7

KODA NAZIV OPIS PAKIRANJE

8 4103 Papirnate brisače v roli 2S Bele, celuloza, 60 listov 2/1 x 21

9 9692 Brisače v roli auto cut M75 Kimi 2S Bele, celuloza 12/1

10 1232 Papirnate brisače v roli 2S, 21 cm Žlebasta, krep roza 2/1 x 12

11 9693 Brisače v roli auto cut M130 Kimi, 2S, 20 cm Bele, celuloza 6/1

12 9691 Brisače v roli auto cut M140 Kimi, 2S, 21 cm Bele, celuloza 6/1

8 9 10 11 12
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KODA NAZIV SISTEM 

1 8683 Podajalnik WC lističev Kimi K8

2 9345
Podajalnik WC papirja Mini Jumbo 

Kimi centralni izvlek
K9

1 2

KODA NAZIV KOLIČINA SISTEM 

3 8251 WC lističi S2, 250 listov 7500/1 K8

3 7166 WC lističi 2S, 11 x 20 cm 9000/1 K8

4 1174 WC papir Mini Jumbo, bel 12/1 K9

4 9307 WC papir central Midi 2S 6/1 K9

3 4

KODA OPIS KOLIČINA PAKIRANJE

5 6659 WC papir 2S 150 listov 10/1 x 8

5 7168 WC papir 2S, EKO 200 listov 10/1 x 12

5 8827 WC papir 2S, EKO, bela 500 listov 4/1 x 15

5 1175 WC papir 3S, 18 m, cel 150 listov 8/1 x 12

5 7850 WC papir 3S, 35,5 m 250 listov 8/1 x 9 

5 3801 WC papir 3S, marelica / 8/1 x 7

KODA NAZIV PAKIRANJE

6 1176 Toaletni papir Maxi jumbo 6/1

/ 1348 Trak za WC školjko - dezinfekcija 100/1

/ 10017 Obloga za wc desko 125/1 x 20

7 1179 Papirni servieti beli, box, 27 x 30 cm 8/1 x 6

7 3947 Papirni servieti beli, 2S, 33 x 33 cm 100/1 x 24

7 8305 Papirni servieti beli, 1S, 33 x 33 cm 100/1 x 40

7 7402 Papirni servieti beli, 24 x 24 cm 500/1 x 9

8 11116 Papirni servieti beli, 1S, 24 x 24 cm 300/1 x 30

6

5

7 8

WC papir in podajalniki
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PRIPOMOČKI



Krpe za brisanje

KODA NAZIV BARVA VELIKOST PAKIRANJE

1 10252 Krpa iz mikrovlaken, rdeča ● 40 x 40 cm 1/1 x 20

1 10254 Krpa iz mikrovlaken, zelena ● 40 x 40 cm 1/1 x 20

1 10253 Krpa iz mikrovlaken, rumena ● 40 x 40 cm 1/1 x 20

1 10255 Krpa iz mikrovlaken, modra ● 40 x 40 cm 1/1 x 20

2 7253 Mikrotuff swift krpa, modra ●  38 x 38 cm 5/1 x 20

2 8225 Mikrotuff swift krpa, rdeča ●  38 x 38 cm 5/1 x 20

2 8226 Mikrotuff swift krpa, zelena ●  38 x 38 cm 5/1 x 20

2 8227 Mikrotuff swift krpa, rumena ●  38 x 38 cm 5/1 x 20

3 9216 Mikrotuff base krpa, modra ● 36 x 36 cm 5/1 x 20

3 9217 Mikrotuff base krpa, rdeča ● 36 x 36 cm 5/1 x 20

3 9218 Mikrotuff base krpa, rumena ● 36 x 36 cm 5/1 x 20

3 9219 Mikrotuff base krpa, zelena ● 36 x 36 cm 5/1 x 20

4 8765 Mikro pva krpa, modra ● 35 x 38 cm 5/1 x 20

4 8766 Mikro pva krpa, rdeča ● 35 x 38 cm 5/1 x 20

4 8807 Mikro pva krpa, rumena ● 35 x 38 cm 5/1 x 20

4 8837 Mikro pva krpa, zelena ● 35 x 38 cm 5/1 x 20

1 2 3 4

KODA NAZIV BARVA VELIKOST PAKIRANJE

5 8141 Gobasta krpa Arix / 20 x 18,4 cm 5/1 x 20

6 5606 Gobasta krpa Aqua / / 5/1 x 40

7 1068 Gobasta krpa Wettex maxi, rumena ● 26,5 x 31,5 cm 10/1 x 12

8 1125 Gobasta krpa Quick` n dry roll, modra ● / 1/1 x 4

5 6 7 8
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KODA NAZIV BARVA VELIKOST PAKIRANJE

9 8253 Večnamenska krpa Arix, modra ● 38 x 40 cm 10/1 x 10

9 1471 Večnamenska krpa Vileda, modra ● 38 x 40 cm 10/1 x 10

9 8254 Večnamenska krpa Arix, rdeča ● 38 x 40 cm 10/1 x 10

9 1472 Večnamenska krpa Vileda, rdeča ● 38 x 40 cm 10/1 x 10

9 8255 Večnamenska krpa Arix, rumena ● 38 x 40 cm 10/1 x 10

9 1473 Večnamenska krpa Vileda, rumena ● 38 x 40 cm 10/1 x 10

9 8256 Večnamenska krpa Arix, zelena ● 38 x 40 cm 10/1 x 10

9 1474 Večnamenska krpa Vileda, zelena ● 38 x 40 cm 10/1 x 10

9

1

KODA NAZIV VELIKOST PAKIRANJE

1 8190 Inox mrežica 30 g 10/1 x 4

1 8191 Inox mrežica 60 g 4/1 x 10

1 7407 Spiralna mrežica 20 g 3/1 x 20

1 5986 Inox žica 40 g 1/1 x 50

2 8353 Arix gobica 9 x 7 x 4,5 cm 5/1 x 24

2 5620 Glitzi gobica  9 x 7 x 4,5 cm 9/1 x 24

3 1481 Glitzi Profi, rumena + črn abraziv 15 x 7 cm 10/1 x 10

3 1093 Glitzi Profi, rumena + modra koprena 14 x 18 cm 1/1 x 40

4 8144 Gobica Kratzfrei, modra 15 x 7 x 4,5 cm 1/1 x 10

4 8137 Gobica Kratzfrei, rdeča 15 x 7 x 4,5 cm 1/1 x 10

4 1480 Gobica Kratzfrei, rumena 15 x 7 x 4,5 cm 1/1 x 10

4 1145 Gobica Kratzfrei, zelena 15 x 7 x 4,5 cm 1/1 x 10

5 1380 Sirena goba maxi / 1/1 x 50

6 5869 Miraclean gobica / 12/1 x 12

2 3 4

Abrazivi

5 6
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Čiščenje oken

KODA NAZIV VELIKOST

2 1482 Maček dolžina 35 cm

2 1483 Maček dolžina 45 cm

3 1484 Brisalec dolžina 35 cm

3 1485 Brisalec dolžina 45 cm

4 1490 Prevleka za maček dolžina 45 cm

4 1489 Prevleka za maček dolžina 35 cm

5 1496 Guma za brisalec mehka dolžina 45 cm

6 1499 Teleskopski ročaj 2 x 125 cm

6 1500 Teleskopski ročaj 2 x 200 cm

6 1502 Teleskopski ročaj 3 x 200 cm

7 7243 Teleskopski ročaj brez navoja 100-180 cm

2, 4 3, 5 6 7

Čiščenje tal

KODA NAZIV VELIKOST

7 1098 Alu ročaj z navojem dolžina 150 cm

7 1136 Alu ročaj univerzal, brez navoja dolžina 145 cm

8 5083 Ročaj omela Standard 140 cm

8 8151 AL ročaj Arix dolžina 140 cm

9 5258 Ultraspeed brisalni komplet - vedro, ožemalnik, podvozje 25 L

10 7414 Ultraspeed mini – vedro, ožemalnik, teleskop. ročaj, ploskev, prevleka 10 L

11 5041 Ultraspeed brisalna ploskev 40 cm

12 5042 Ultraspeed trio mop krpa 40 cm

13 4954 Ultraspeed mikrolite mop krpa 40 cm

7 8 9 10 11 12
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KODA NAZIV VELIKOST

1 1135 Combispeed brisalna ploskev pro 40 cm

1 1124 Combispeed brisalna ploskev pro 50 cm

2 5362 Combispeed Easytuft mop 40 cm

2 5363 Combispeed Easytuft mop 50 cm

3 5244 Combispeed Trio mop 40 cm

3 5230 Combispeed Trio mop 50 cm

4 8329 Combispeed Contract mop 40 cm

4 8034 Combispeed Contract mop 50 cm

5 11078 Combispeed Easy micro mop 40 cm

5 9213 Combispeed Easy micro mop 50 cm

1 2 3 4 5 5

KODA NAZIV PAKIRANJE

6 3442 Mop za vpenjanje, 3 luknjice, 40 cm 1/1

6 1157 Prevleka za mokro čiščenje ultramax 1/1

7 8145 Bombažna krpa za brisanje tal, modra 1/1 x 10

8 8140 Krpa mikromax 60 1/1 x 3

9 5521 Krpa za brisanje tal, modra 5/1 x 12

10 8192 Univerzalna krpa, 50 x 65 cm 10/1 x 6

11 5788 Krpa za tla talent 5/1 x 12

12 1149 Maslenka standard, 24 x 60 cm, roza 50/1 x 20

13 1533 Maslenka standard, 24 x 60 cm, rumena 50/1 x 10

6 7 8 9

10 11 12 13
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KODA NAZIV VELIKOST

1 1525 Brisalec trapezni – ploskev za maslenko 50 cm

2 5081 Brisalec multi 50 cm

3 1531 T - čistilec 45 cm

3 1532 T - čistilec 60 cm

4 8252 Močo resa antibac /

1 2 3 4

KODA NAZIV

5 7629 Močo vedro 10 L, ožemalnik US siv 

6 1156 Ultramax čistilec z držalom

7 5039 Ultraspeed vedro, 15 L

8 6891 Ultraspeed vedro, 25 L

5 6 7 8

KODA NAZIV BARVA VELIKOST PAKIRANJE

9 7551 Dyna cross superpadi, črn ● Ø 220 mm 1/1

9 9122 Dyna cross superpadi, bel ● Ø 255 mm 1/1

9 6804 Dyna cross superpadi, črn ● Ø 255 mm 1/1

9 9392 Dyna cross superpadi, rdeč ● Ø 255 mm 1/1

9 6805 Dyna cross superpadi, zelen ● Ø 280 mm 1/1

9 5234 Dyna cross superpadi, rdeč ● Ø 280 mm 1/1

9 8584 Dyna cross superpadi, rdeč ● Ø 330 mm 1/1

9 6806 Dyna cross superpadi, črn ● Ø 410 mm 1/1

9 9111 Dyna cross superpadi, rdeč ● Ø 410 mm 1/1

9 9377 Dyna cross superpadi, siv ● Ø 410 mm 1/1

9 9052 Dyna cross superpadi, bel ● Ø 430 mm 1/1

9 9053 Dyna cross superpadi, rdeč ● Ø 430 mm 1/1

9 9084 Dyna cross superpadi, zelen ● Ø 430 mm 1/1

9 6807 Dyna cross superpadi, črn ● Ø 430 mm 1/1

9 9020 Dyna cross superpadi, bel ● Ø 500 mm 1/1

9 8809 Dyna cross superpadi, rdeč ● Ø 500 mm 1/1

10 5243 Handpadi super, bel ● 12 x 26 cm 5/1

10 1572 Handpadi super, zelen ● 12 x 26 cm 5/1

10 1573 Handpadi super, črn ● 12 x 26 cm 5/1

11 1527 Padmaster / / 1/1

12 7554 Padboy / / 1/1

9 10 11 12

Pr
ip

om
oč

ki

101



NAZIV

Vozički enovederni

Vozički dvovederni

Vozički sistemski

Hotelski in bolnišnični vozički

KODA NAZIV

1 8150 Omelo Aero

2 5082 Omelo Eco broom mehko

3 7264 Omelo Eco broom trdo

4 8153 Omelo za okolje

5 8152 Ribarica

6 1154 Ribarica, modra

Vozički

Omela, metle, smetišnice

1 2 3 4 5 6

KODA NAZIV

7 8268 Smetišnica z ročajem

8 8139 Smetišnica z omelom, rdeča 

9 8148 Smetišnica z omelom, modra

7 8 9
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KODA NAZIV BARVA VELIKOST PAKIRANJE

1 4296 Rokavice lateks / srednje 100/1

1 1185 Rokavice lateks / velike 100/1

1 4393 Rokavice lateks / male 100/1

1 7603 Rokavice lateks, brez smukca / srednje 100/1

1 7787 Rokavice lateks, brez smukca / velike 100/1

1 7604 Rokavice lateks, brez smukca / male 100/1

1 7955 Rokavice lateks, brez smukca / zelo velike 100/1

2 10920 Rokavice nitril, modre ● srednje 150/1

2  10921 Rokavice nitril, modre ● velike 150/1

2 10922 Rokavice nitril, modre ● male 150/1

3 6025 Rokavice nitril Lite tuff, vijolične ● / 100/1

4 1085 Rokavice Contract, rumene ● male 1/1 x 50

4 1576 Rokavice Contract, rumene ● srednje 1/1 x 50

4 1577 Rokavice Contract, rumene ● velike 1/1 x 50

4 1578 Rokavice Contract, rumene ● zelo velike 1/1 x 50

5 9643 Rokavice Multipurpose, modre ● male 1/1

5 9381 Rokavice Multipurpose, rdeče ● male 1/1

5 9638 Rokavice Multipurpose, zelene ● male 1/1

5 5119 Rokavice Multipurpose, rumene ● male 1/1

5 9642 Rokavice Multipurpose, modre ● srednje 1/1

5 8182 Rokavice Multipurpose, rdeče ● srednje 1/1

5 9639 Rokavice Multipurpose, zelene ● srednje 1/1

5 5120 Rokavice Multipur pose, rumene ● srednje 1/1

5 9461 Rokavice Multipurpose, modre ● velike 1/1

5 9382 Rokavice Multipurpose, rdeče ● velike 1/1

5 9640 Rokavice Multipurpose, zelene ● velike 1/1

5 5121 Rokavice Multipurpose, rumene ● velike 1/1

6 1604 Rokavice Heavyweight / male 1/1

6 8246 Rokavice Heavyweight /  srednja 1/1

6 1605 Rokavice Heavyweight / velike 1/1

1 2 3

5

Rokavice

4 6

Pr
ip

om
oč

ki

103



WC program

KODA NAZIV BARVA PAKIRANJE

1 7558 Pisoar mrežica, dišeča, zelena ● 10/1

1 8229 Pisoar mrežica, dišeča, oranžna ● 10/1

1 8228 Pisoar mrežica, dišeča, rdeča ● 10/1

1 9571 Pisoar mrežica, dišeča, modra ● 10/1

1 9570 Pisoar mrežica, dišeča, bela ● 10/1

1 7825 WC obešenka, dišeča, oranžna ● 12/1

1 8230 WC obešenka, dišeča, zelena ● 12/1

2 9005 WC obešenka, dišeča, rdeča ● 12/1

2 9573 WC obešenka, dišeča, modra ● 12/1

2 9572 WC obešenka, dišeča, bela ● 12/1

3 6242 WC metlica / 1/1 x 10

4 7843 Komplet (WC metlica in podstavek) / 1/1 x 10

1 2 3, 4

Vrečke

KODA NAZIV BARVA VELIKOST PAKIRANJE

5 7371 LD 40 L, črne ● 500 x 600 mm 25/1 x 10

5 7372 LD 40 L, bele ● 500 x 600 mm 25/1 x 10

5 8881 LD 40 L, zelene ● 500 x 600 mm 25/1 x 8

5 8882 LD 40 L, rdeče ● 500 x 600 mm 25/1 x 8

5 8883 LD 40 L, modra ● 500 x 600 mm 25/1 x 8

5 8880 LD 40 L, rumena ● 500 x 600 mm 25/1 x 8

5 7373 LD 60 L, črne ● 600 x 700 mm 25/1 x 10

5 7374 LD 60 L, bele ● 600 x 700 mm 25/1 x 10

5 8886 LD 60 L, rdeče ● 600 x 700 mm 25/1 x 6

5 8887 LD 60 L, modre ● 600 x 700 mm 25/1 x 6

5 8884 LD 60 L, rumene ● 600 x 700 mm 25/1 x6

5 9411 LD 70 L, modre s trakom ● 640 x 710 mm 15/1 x 18

5 7375 LD 90 L, rjave ● 600 x 1000 mm 25/1 x 10

5 9089 LD 100 L, bele ● 700 x 1000 mm 25/1 x 4

5, 6 7 8 9 10
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KODA NAZIV BARVA VELIKOST PAKIRANJE

5 7399 LD 100 L, črne ● 700 x 1000 mm 25/1 x 4

5 9602 LD 100 L, prozorne 700 x 1000 mm 25/1 x 4

5 9410 LD 120 L, modre s trakom ● 700 x 1000 mm 10/1 x 15

5 7376 LD 150 L, črne ● 700 x 1100 mm 25/1 x 4

5 7377 LD 150 L, bele ● 700 x 1100 mm 25/1 x 4

5 8889 LD 150 L, zelene ● 700 x 1100 mm 25/1 x 4

5 8888 LD 150 L, rumene ● 700 x 1100 mm 25/1 x 4

5  7378 LD 180 L, črne ● 800 x 1200 mm 20/1 x 5

5 7379 LD 180 L, bele ● 800 x 1200 mm 20/1 x 5

5 8893 LD 180 L, zelene ● 800 x 1200 mm 20/1 x 5

5 8894 LD 180 L, rdeče ● 800 x 1200 mm 20/1 x 5

5 8892 LD 180 L, rumene ● 800 x 1200 mm 20/1 x 5

5 8661 LD 220 L, črne ● 950 x 1200 mm 20/1 x 5

6 8523 HD 25 L, bele ● 420 x 480 mm 50/1 x 20

6 7380 HD 25 L, prozorne 450 x 520 mm 50/1 x 20

6 9444 HD 25 L, črne ● 420 x 480 mm 50/1 x 20

6 7466 HD 40 L, črne ● 500 x 600 mm 50/1 x 20

6 7467 HD 40 L, bele ● 500 x 600 mm 50/1 x 20

6 7494 HD 60 L, črne ● 600 x 700 mm 50/1 x 10

6 8900 HD 60 L, rumene ● 600 x 700 mm 50/1 x 10

6 7383 HD 60 L, bele ● 600 x 700 mm 50/1 x 10

6 7470 HD 150 L, črne ● 800 x 1000 mm 25/1 x 10

6 7471 HD 150 L, bele ● 800 x 1000 mm 25/1 x 10

7 3097 Vrečke nosilne v roli, 3–4 kg / / 250/1

7 2714 Vrečke nosilne v roli, 5–6 kg / / 200/1

7 3290 Vrečke papirne bele z zavitim ročajem / 220 x 310 mm 200/1

8 7701 Biorazgradljive vrečke 40 L / / 12/1

8 7914 Biorazgradljive vrečke 15 L / 430 x 380 mm 20/1 x 25

9 4609 Vrečke za živila 1 L / 180 x 300 mm 50/1 x 20

9 4610 Vrečke za živila 2 L / 210 x 300 mm 45/1 x 20

9 7433 Vrečke za živila 3 L / 250 x 400 mm 30/1 x 20

9 4498 Vrečke za živila 4 L / 300 x 400 mm 25/1 x 20

9 4499 Vrečke za živila 5 L / 300 x 500 mm 20/1 x 20

10 8332 Vrečke papirnate za živila / 190 x 380 mm /
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Varnost pri delu

KODA NAZIV

1 3427 Varovalna očala 

2 9058 Opozorilna tabla - mokra tla 

3 / Izpiranje oči

4 / Etikete z označbami

1 2 43
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HOTELSKA KOZMETIKA



luxury collection

lifestyle collection

BVLGARI
CHOPARD
ELEMIS
THE WHITE COMPANY
BOGNER 
HERMES
ASPREY
AMOUAGE
FLORIS
LALIQUE
ORLA KIELY
PENTHALIGON’S

Essentials with style - kozmetika s stilom
AQUA SENSES
BE DIFFERENT
CLASSIC
JUNGLE KIDS

Responsible living - kozmetika  
odgovorna do gostov in okolja
ECO BUTIQUE
GREEN CULTURE
FAIR TRADE
FLORALUXE
NATURALS
ECO LINE

Wellness for body&mind - wellness 
kozmetika za telo in dušo
HYDRO BASIC
PURE HERBS
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Dozirni sistemi
Patentirani dozirni sistemi primerni za vse ADA blagovne znamke, za mila in šam-
pone v hotelskih kopalnicah in javnih sanitarijah. Zaprt sistem zagotavlja popolno 
higieno in varčno porabo.

PRESS + WASH

SMART CARE SISTEM

ILLI SISTEM

1 weiß, zum Schrauben 

blanc, à visser
blanco, para atornillar

PWHA010-100005

2 weiß, selbstklebend
white, self-adhesive
blanc, autoadhésif
blanco, autoadhesivo

PWHA110-100005

7 gold, zum Schrauben

doré, à visser
dorado, para atornillar

PWHA012-100005

8 gold, selbstklebend
gold, self-adhesive
doré, autoadhésif
dorado, autoadhesivo

PWHA112-100005

3 chrom, zum Schrauben

chromé, à visser
cromado, para atornillar

PWHA011-100005

4 chrom, selbstklebend
chrome, self-adhesive
chromé, autoadhésif
cromado, autoadhesivo

PWHA111-100005

9 Hülse, transparent
Collar, transparent
Bague, transparente
Anilla, transparente

PWHU009-100005

5 chrom mattiert, zum Schrauben

chromé mat, à visser
cromado mate, para atornillar

PWHA013-100005

6 chrom mattiert, selbstklebend
matt chrome, self-adhesive
chromé mat, autoadhésif
cromado mate, autoadhesivo

PWHA113-100005

PRESS + WASH

green

1 weiß, zum Schrauben 

blanc, à visser
blanco, para atornillar

PWHA010-100005

2 weiß, selbstklebend
white, self-adhesive
blanc, autoadhésif
blanco, autoadhesivo

PWHA110-100005

7 gold, zum Schrauben

doré, à visser
dorado, para atornillar

PWHA012-100005

8 gold, selbstklebend
gold, self-adhesive
doré, autoadhésif
dorado, autoadhesivo

PWHA112-100005

3 chrom, zum Schrauben

chromé, à visser
cromado, para atornillar

PWHA011-100005

4 chrom, selbstklebend
chrome, self-adhesive
chromé, autoadhésif
cromado, autoadhesivo

PWHA111-100005

9 Hülse, transparent
Collar, transparent
Bague, transparente
Anilla, transparente

PWHU009-100005

5 chrom mattiert, zum Schrauben

chromé mat, à visser
cromado mate, para atornillar

PWHA013-100005

6 chrom mattiert, selbstklebend
matt chrome, self-adhesive
chromé mat, autoadhésif
cromado mate, autoadhesivo

PWHA113-100005

PRESS + WASH

green
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47

carespa

All products can be 
customised with your logo

1 weiß, zum Schrauben

blanc, à visser
blanco, para atornillar

SMHA010-100005

2 weiß, selbstklebend
white, self-adhesive
blanc, autoadhésif
blanco, autoadhesivo

SMHA110-100005

3 chrom, zum Schrauben

chromé, à visser
cromado, para atornillar

SMHA011-100005

4 chrom, selbstklebend
chrome, self-adhesive 
chromé, autoadhésif
cromado, autoadhesivo

SMHA111-100005

5 chrom mattiert, zum Schrauben

chromé mat, à visser
cromado mate, para atornillar

SMHA013-100005

6 chrom mattiert, selbstklebend
matt chrome, self-adhesive 
chromé mat, autoadhésif
cromado mate, autoadhesivo

SMHA113-100005

SMART CARE
SYSTEM

green

1 weiß, zum Schrauben

blanc, à visser
blanco, para atornillar

SMHA010-100005

2 weiß, selbstklebend
white, self-adhesive
blanc, autoadhésif
blanco, autoadhesivo

SMHA110-100005

3 chrom, zum Schrauben

chromé, à visser
cromado, para atornillar

SMHA011-100005

4 chrom, selbstklebend
chrome, self-adhesive 
chromé, autoadhésif
cromado, autoadhesivo

SMHA111-100005

5 chrom mattiert, zum Schrauben

chromé mat, à visser
cromado mate, para atornillar

SMHA013-100005

6 chrom mattiert, selbstklebend
matt chrome, self-adhesive 
chromé mat, autoadhésif
cromado mate, autoadhesivo

SMHA113-100005

SMART CARE
SYSTEM

green

42
43

spa  care brands

All products can be 
customised with your logo

For more information please contact us

2 Weiß
White
Blanc
Blanco

Soap
IOHF002-640005
 
Hair.Body
IOHF004-640005
 
Hair.Body.Hands
IOHF003-640005

1 Schwarz, zum Schrauben 

Noir, à visser
Negro, para atornillar

IOHB001-640005

4 Schwarz
Black
Noir
Negro

Soap
IOHF102-640005
 
Hair.Body
IOHF104-640005
 
Hair.Body.Hands
IOHF103-640005

6 Hair & Body Shampoo
Shampooing corps & cheveux
Champú para cuerpo y cabello

IOBS325-645010

7 Hair.Body.Hands
Cheveux.corps.mains
Cabello.cuerpo.manos

IOAO325-645010

Conditioner and Body milk on request

3 Alu mattiert
Alu matt
Alu mat
Alu mate

Soap
IOHF202-640005

Hair.Body
IOHF204-640005

Hair.Body.Hands
IOHF203-640005

5 Liquid Soap
Savon liquide
Jabón liquide

IOLS325-645010

Back part Front cover

Print Print Print

Front cover Front cover

2 Weiß
White
Blanc
Blanco

Soap
IOHF002-640005
 
Hair.Body
IOHF004-640005
 
Hair.Body.Hands
IOHF003-640005

1 Schwarz, zum Schrauben 

Noir, à visser
Negro, para atornillar

IOHB001-640005

4 Schwarz
Black
Noir
Negro

Soap
IOHF102-640005
 
Hair.Body
IOHF104-640005
 
Hair.Body.Hands
IOHF103-640005

6 Hair & Body Shampoo
Shampooing corps & cheveux
Champú para cuerpo y cabello

IOBS325-645010

7 Hair.Body.Hands
Cheveux.corps.mains
Cabello.cuerpo.manos

IOAO325-645010

Conditioner and Body milk on request

3 Alu mattiert
Alu matt
Alu mat
Alu mate

Soap
IOHF202-640005

Hair.Body
IOHF204-640005

Hair.Body.Hands
IOHF203-640005

5 Liquid Soap
Savon liquide
Jabón liquide

IOLS325-645010

Back part Front cover

Print Print Print

Front cover Front cover
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Izdelki iz frotirja
KOPALNI PLAŠČI   I   BRISAČE   I    COPATI   I   JAPANKE   I   NATIKAČI

Izdelki za higieno
HIGIENSKE VREČKE   I   KOZMETIČNI ROBČKI   I   NOSILCI   I   MILNIKI
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Pozornost, ki prepriča vaše goste
Dovršen sistem hotelske kozmetike Press & Wash je hotelirje prepričal, da lahko ponudijo gostu 
vrhunsko hotelsko kozmetiko ceneje, kot so mislili. Širok izbor linij omogoča hotelirju, da z izbrano 
linijo kozmetike svojo ponudbo izpopolni, gostu pa omogoči popolno zadovoljstvo in prijetno 
izkušnjo.

Ernest Skok 
skrbnik prodajno-tehničnega tima



WELLNESS



Čistila

Dišave

Zdravilno blato

Masažna olja

Sredstva prijetnega vonja za čiščenje in dezinfekcijo površin vseh vrst materia-
lov. Ne vsebujejo alkohola.

Visoko kakovostna eterična olja za finsko savno, parno kopel, whirlpool.
Pestra izbira različnih sadnih in zeliščnih vonjav. Vsebujejo alkohol.

Blato Fango je namenjeno za uporabo v parnih savnah kot obloga za zdravljnje 
revmatičnih obolenj, zdravljenje ženskih bolezni, lajšanje bolečin in prepreče-
vanje vnetij.

Do kože prijazna olja na osnovi parafina s preverjeno viskoznostjo, različnih 
vonjav. Delujejo protialergijsko.

Čistilo za tla in ploščice
Čistilo za finsko savno
Čistilo za parno savno
Čistilo za whirlpool
Čistilo za solar
Čistilo za masažne mize

Karton 2 x 2 L
Karton 2 x 2 L
Karton 2 x 2 L
Karton 2 x 2 L
Karton 2 x 0,5 L
Karton 2 x 0,5 L

koda / 998 
koda / 995
koda / 997 
koda / 993
koda / 996 
koda / 994 

Dišave za finsko savno
Dišave za finsko savno
Dišave za parno savno

Plastenka 1 L
Ročka 5 L
Ročka 5 L

 / 
 / 
 / 

Fango blato Vreča 15 kg koda / 3655

Neutral
Relax
Vital
Emotion

Karton 2 x 0,5 L
Karton 2 x 0,5 L
Karton 2 x 0,5 L
Karton 2 x 0,5 L

koda / 968 
koda / 969 
koda / 970 
koda / 972

Geli za tuširanje

Sredstva za dezinfekcijo nog

Masažna pena

Strokovno svetovanje na področju 
higiene in wellnessa

pH nevtralni geli različnih vonjav nežno čistijo in negujejo kožo. Tvorijo nežno 
peno.

Pena se uporablja pri HAMMAM kopeli s souporabo posebne masažne mize 
z avtomatskim doziranjem. Vsebuje kokosovo olje. Blagodenjo deluje na 
kožo in jo neguje.

Izdelava načrta dišav, izdelava higienskih načrtov za čiščenje, oprema.

Fresh
Exotic
Royal

Karton 2 x 1 L
Karton 2 x 1 L
Karton 2 x 1 L

koda / 967 
koda / 966 
koda / 4108

Masažna pena Ročka 6 L koda / 3655

Sredstva za dezinfekcijo kože na nogah delujejo protigljivično. Certificirano 
na nemškem zavodu za higieno in mikrobiologijo.
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FARMSKI PROGRAM



Kombinirano alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za vedra in mle-
kovode, molzne naprave, posode za mleko, posode za hlajenje mleka, 
posode za zbiranje mleka. Ne vsebuje klora. Tudi pri strojni uporabi se 
ne peni. Varuje mlečne stroje, naprave in gumijaste dele pred predčasno 
obrabo. V delovni koncentraciji ni agresiven in nima neprijetnega vonja. 
Primerno je za ročno (30–40 °C) in strojno (nad 40 °C) uporabo. Uporabl-
ja se 0,5–1 % raztopina.

Kombinirano alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za vedra in 
mlekovode, molzne naprave, posode za mleko, posode za hlajenje in 
zbiranje mleka. Ne vsebuje klora. Tudi pri strojni uporabi se ne peni. Varuje 
mlečne stroje, naprave in gumijaste dele pred predčasno obrabo. V delovni 
koncentraciji ni agresiven in nima neprijetnega vonja. Primerno je za ročno 
(30–40 °C) in strojno (nad 40 °C) uporabo. Uporablja se 0,5–1 % raztopina.

Kombinirano alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo na bazi aktivnega 
klora. Primerno je za vedra, mlekovode, molzne naprave, posode za 
mleko, posode za hlajenje mleka, posode za zbiranje mleka. Se ne peni. 
Primerno je za ročno (30–40 °C) in strojno (nad 40 °C) uporabo. Uporablja 
se 0,5–1 % raztopina.

Kislo čistilno sredstvo, ki se uporablja najmanj dvakrat tedensko pri 
čiščenju veder, molznih naprav, mlekovodov, hladilnih posod za mleko. 
Odstranjuje mlečni kamen in sloje apnenca. Primerno je za ročno in avto-
matsko doziranje pri temperaturi 40 °C. Uporablja se 0,5–1 % raztopina.

Kislo čistilno sredstvo, ki se uporablja vsak dan izmenično (zjutraj kislo; 
zvečer alkalno) pri čiščenju vodnega in mlečnega kamna na molznih 
napravah, mlekovodih, hladilnih bazenih in posodah za mleko. Se ne 
peni. Primerno je za ročno (30–40 °C) in strojno (nad 40 °C) uporabo. 
Uporablja se 0,5–1 % raztopina.

Calgonit 
D plus prah

Vedro 5 kg
Vedro 10 kg
Vedro 25 kg

koda / 8614 
koda / 8615
koda / 8616

Calgonit 
D plus tekoči

Ročka 5 kg
Ročka 10 kg
Ročka 25 kg

koda / 8767
koda / 8769 
koda / 900

Calgonit 
LR tekoči

Ročka 12 kg
Ročka 25 kg

koda / 871 
koda / 872 

Calgonit 
S special prah

Vedro 2 kg
Vedro 5 kg

koda / 2379 
koda / 863

Calgonit 
S prah

Vedro 10 kg
Vedro 25 kg

koda / 864 
koda / 877 

Čistila in dezinfekcija

Kislo čistilno sredstvo, ki se uporablja vsak dan izmenično (zjutraj kis-
lo; zvečer alkalno) pri čiščenju vodnega in mlečnega kamna na molznih 
napravah, mlekovodih, hladilnih bazenih in posodah za mleko. Se ne 
peni. Primerno je za ročno in avtomatsko doziranje.

Komplet vsebuje 8 kg Calgonit D alkalnega čistila in posebej v vedru 2 
kg Calgonit S prahu za kislo čiščenje. Primerno je za ročno in avtomat-
sko doziranje pri temperaturi 40 °C. Uporablja se 0,5–1 % raztopina.

Kislo tekoče čistilo se uporablja dnevno (priporočljivo) za čiščenje vodnega 
in mlečnega kamna na molznih napravah, mlekovodih, hladilnih bazenih 
in posodah za mleko. V vodi se dobro raztaplja in in se ne peni. Deluje 
hitro in učinkovito brez bojazni, da bi povzročil korozijo ali obrabo na 
gumijastih delih. Primerno je za ročno in avtomatsko doziranje. Uporablja 
se v razredčeni obliki.

Calgomat FA je kombinirano tekoče alkalno čistilno in dezinfekcijsko 
sredstvo na osnovi aktivnega klora. Uporablja se za molzne napra-
ve, mlekovode, hladilne bazene in posode za mleko. V vodi se dobro 
raztaplja in se ne peni. Deluje hitro in učinkovito. Primerno je za ročno in 
avtomatsko doziranje. Uporablja se v razredčeni obliki.

Calgonit 
S tekoči

Ročka 5 kg
Ročka 12 kg
Ročka 25 kg

koda / 619
koda / 878 
koda / 5910 

Calgonit 
komplet prah 8+2 

Vedro 10 kg koda / 866

Calgomat 
FS

Ročka 12 kg
Ročka 25 kg
Sod 240 kg

koda / 8850
koda / 4013
koda / 9010

Calgomat 
FA

Ročka 12 kg
Ročka 25 kg
Sod 240 kg

koda / 8849 
koda / 4012
koda / 9028 
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Higiena in nega vimena

Tekočina v katero po molži potapljamo seske. Učinkuje higiensko, 
preprečuje obolenja vimena (mastitis), neguje seske in odganja insekte. 
Tekočina je brez vonja in ima dolg rok uporabe. Uporablja se v razredčeni 
obliki z vodo v razmerju 1:10.

Sredstvo za umivanje vimena in seskov pred molžo. Odlično očisti 
vime, je brez vonja, glicerin kot zaščitno sredstvo kožo ščiti in neguje. 

Uporablja se tako, da se nanaša z lončkom za peno.

Pripravljena raztopina nove generacije za nego vimena. Primerna je za 
nego po vsaki molži. Daje zaščito, ki se posuši brez kaplanja. Vsebuje 
komponente za zaščito kože in primerno količino biološke mlečne kisli-
ne. Kožo naredi prožnejšo in odpornejšo. Ne vsebuje joda. Nananša se 
z lončkom za zaščitni film.

Lonček za nanos zaščitnega filma Calgodip green in Calgodip T - hexx 
mastirem

Lonček za nanos pene Calgonit Euterrein soft.

Calgodip 
koncentrat 1 : 10

Plastenka 1 L koda / 859

Calgonit 
Euterrein soft 
aktivna pena

Ročka 10 kg
Sod 210 kg

koda / 3766
koda / 6729

Calgodip 
green
(zaščitni film)

Ročka 5 kg
Ročka 20 kg
Sod 200 kg
Plastenka 1 L

koda / 4229 
koda / 3765
koda / 5208
koda / 3838

Lonček 
za zaščitni film

koda / 4444

Lonček 
za nanos pene

koda / 4506

Sredstvo za umivanje vimena in seskov pred molžo. Odlično očisti 
vime, je brez vonja, glicerin kot zaščitno sredstvo kožo ščiti in neguje. 

Uporablja se v razredčeni obliki z vodo v razmerju 1:100.

Calgonit 
Euterrein 1 : 100

Plastenka 1 L koda / 857 

Negovalni balzam z močnim delovanjem. Visoka vsebnost negovalnih 
komponent v balzamu daje utrujenemu vimenu (predvsem pri strojni 
molži) potrebno zaščito, prožnost in tudi higieno. Razen tega učinkuje 
balzam čistilno in hladilno. 

Koncentrat za hitro ugotavljanje mastitisa. Subklinični mastitis se od-
krije že v začetni fazi. Naredimo ga za vsako četrtino vimena posebej. 

Primerna za večkratno čiščenje in osuševanje vimena pred molžo v 
kombinaciji s Calgonit Euterrein 1:100 razkuževalnim sredstvom. Zaradi 
posebne površinske strukture se krpe lahko perejo pri 90 °C. 

Primerne za mokro čiščenje vimena pred molžo v kombinaciji s Calgonit 
higienskim sredstvom za vime. Zaradi posebne površinske strukture so 
brisače primerne tudi za suho uporabo. 

Calgonit 
mint forte krema 
za vime

Lonček 500 mL koda / 8457

Calgonit test 
za ugotavljanje 
mastitisa

Plastenka 60 mL koda / 860 

Calgonit 
krpa 

Zavitek 50 kos koda / 899 

Calgonit 
brisače 2/1 

V kartonu
5 kos 2/1 

koda / 849 
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Neparfumirano tekoče milo z antibakterijskim učinkom roke nežno 
očisti in skrbi za vlažnost, mehkobo in higiensko čisto kožo rok. Zavira 
rast mikrobov in vzpostavlja naravno mikrofloro kože. Vsebuje betaine 
kokosovih olj in glicerin, ki blagodejno vplivajo na kožo.

pH koži nevtralno. Dermatološko testirano.

Tekoče milo za roke SANY CITRO temeljito očisti in prekriva neprijetne 
vonjave po smradu in kloru. Skrbi za mehkobo in prijeten vonj vaše kože. 
Vsebuje betaine kokosovih olj in glicerin, ki blagodejno vplivajo na kožo. 
pH koži nevtralno. Dermatološko testirano.

sany AB  
tekoče milo za roke

Ročka 5 kg koda / 4225

sany citro  
tekoče milo za roke

Plastenka 500 mL
Ročka 5 kg

koda / 9939
koda / 9636

Papirnate 
brisače bobina

Bobina rjava
Bobina bela 3 kg 
Bobina bela 2,8 kg

koda / 6779
koda / 6976 
koda / 7306

Ostalo

Muholovec v roli dolžine 7 m in širine 30 cm.

Calgodit 
streizid muholovec

Rola koda / 902

Filter 190 mm okrogli
Filter 160 mm x 220 mm
Filter 250 mm x 60 mm
Filter 320 mm x 60 mm
Filter 455 mm x 60 mm
Filter 530 mm x 60 mm
Filter 620 mm x 60 mm
Filter 610 mm x 95 mm

Karton 200 kos
Karton 200 kos
Karton 250 kos
Karton 250 kos
Karton 250 kos
Karton 250 kos
Karton 250 kos
Karton 100 kos

koda / 4185
koda / 4181
koda / 4182
koda / 4009
koda / 4183
koda / 7931
koda / 4184
koda / 4217

Filter 250 mm x 60 mm
Filter 320 mm x 60 mm
Filter 455 mm x 60 mm 
Filter 530 mm x 60 mm
Filter 620 mm x 60 mm

Karton 250 kos
Karton 250 kos
Karton 250 kos
Karton 250 kos
Karton 250 kos

koda / 9113
koda / 8458 
koda / 9114
koda / 9338
koda / 9115

Mlečni filtri Mlečni filtri - šivani

Krtače za mlekarstvo 

Gobice 
za čiščenje

40 mm x 70 mm
50 mm x 70 mm
60 mm x 70 mm

koda / 9007
koda / 9008
koda / 9055

Pipa 
Pipa za ročko
Pipa za sod

25 kg
240 kg

koda / 4347
koda / 4014
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Kakovostni izdelki, podprti s kakovostno 
storitvijo
Blagovni znamki Calgonit in Kimi sta v higieni v kmetijstvu pojem kakovosti. Naše glavne prednosti 
so izkušen prodajni tim, poznavanje potreb kupca, oseben pristop, kakovostna ponudba in svetovanje 
pri uporabi izdelkov.

Mateja Bergant 
svetovalka za higieno – farmski in živilski program
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ŽIVILSKA INDUSTRIJA



Peneče visoko alkalno sredstvo za čiščenje s penomati. Brez fosfatov in 
klora, z odlično oprijemljivostjo in stabilno peno. Odstranjuje še posebno 
trdovratne nečistoče. Zaradi velike sposobnosti prodiranja učinkuje zelo 
hitro. 

Samopeneče čistilno sredstvo z dodatkom aktivnega klora kot dezinfek-
cijske komponente. Uporablja se za čiščenje s penomati, za odstranitev 
ostankov proteinskih in maščobnih nečistoč z večjih površin (stene, tla 
...). Močno umazane predmete lahko čistimo v raztopini z namakanjem.

Kombinirano alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za vedra in mle-
kovode, molzne naprave, posode za mleko, posode za hlajenje in zbiranje 
mleka. Ne vsebuje klora. Tudi pri strojni uporabi se ne peni. Varuje mlečne 
stroje, naprave in gumijaste dele pred predčasno obrabo. V delovni 
koncentraciji ni agresiven in nima neprijetnega vonja. Primerno je za ročno 
(30–40 °C) in strojno (nad 40 °C) uporabo. Uporablja se 0,5–1 % raztopina.

Alkalno čistilno sredstvo na osnovi aktivnega klora. Uporablja se za 
molzne naprave, mlekovode, hladilne bazene in posode za mleko, za 
avtomatsko pranje PVC zabojev, bele plastične površine očisti, dezin-
ficira in pobeli. V vodi se dobro raztaplja in se ne peni, zato ga lahko 
uporabljamo za avtomatsko (obtočno) ali ročno čiščenje. Deluje hitro in 
učinkovito. Vsebuje aktivni klor.

Tekoče kislo čistilno sredstvo za čiščenje in odstranjevanje vodnega 
kamna, rje, beljakovin, maščob in ostankov alkalnih čistilnih sredstev ter 
ostale trdovratne nečistoče in tvori stabilno, močno oprijemljivo peno. 
Zaradi velike sposobnosti prodiranja učinkuje zelo hitro. Uporablja se 
lahko povsod v živilski industriji. 

Calgonit 
NF 422

Ročka 24 kg koda / 890 

Calgonit 
CF 312

Ročka 24 kg koda / 4303

Calgonit 
D plus tekoči

Ročka 5 kg
Ročka 10 kg
Ročka 25 kg

koda / 8767
koda / 8769
koda / 900

Calgonit 
LR tekoči

Ročka 12 kg
Ročka 25 kg

koda / 871
koda / 872

Calgonit 
SF 504

Ročka 24 kg koda / 4246

Dezikim AL7 je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito 
dezinfekcijo delovnih površin in opreme za v obratih za pripravo 
hrane, živilsko predelovalni industriji, restavracijah, hotelih ...) in 
povsod, kjer je povečano tveganje okužb.

Nevtralno peneče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi kvarternih amonije-
vih spojin (kationske učinkovine). Primeren za dezinfeciranje s pršenjem, 
oblivanjem in potapljanjem, po temeljitem predčiščenju.

Močno alkalno čistilo za avtomatsko (CIP) čiščenje cistern, posod in 
cevi. Učinkovito in brez penjenja odstrani organske obloge, predvsem 
maščobe in olja. 

Močno kislo sredstvo za avtomatsko (CIP) čiščenje cistern, posod, 
izmenjevalcev toplote in cevovodov. Učinkovito očisti anorganske 
obloge, vse vrste kamnov (vodni, mlečni, pivski ...). Organske obloge 
oksidira in spere.

Peneče visoko alkalno sredstvo za čiščenje dimnih komor. Odstranju-
je še posebno trdovratne nečistoče in tvori stabilno, močno oprijeml-
jivo peno. Zaradi velike sposobnosti prodiranja učinkuje zelo hitro.

Calgonit R je močno alkalno čistilo. Za avtomatsko (CIP) čiščenje 
zabojčkov, cevovodov, rezervoarjev ...  

Uporablja se lahko povsod v živilski industriji.

Dezikim AL7 Plastenka 1 L 
Ročka 5 kg

koda / 4326
koda / 5917

Calgonit
DS 5616/675

Ročka 20 kg koda / 4654

Cip L Ročka 60 kg koda / 680

Calgonit Jalu Sauer 
CIP K

Ročka 60 kg koda / 10170

Calgonit NF 5401 Ročka 24 kg koda / 896

Calgonit R Ročka 24 kg koda / 894
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Grafično oblikovanje: Simetrija d.o.o.

Svetovalci s področja higiene po regijah:

Osrednja Slovenija
M: +386 (0)41 280 301, +386 (0)41 368 099

Štajerska in Koroška
M: +386 (0)31 649 393, +386 (0)51 649 736

Gorenjska
M: +386 (0)51 688 581

Dolenjska
M: +386 (0)31 316 407

Prekmurje
M: +386 (0)31 315 038

Primorska
M: +386 (0)31 317 300

Svetovalci s področja farmski program:

M: +386 (0)51 376 759
M: +386 (0)51 317 600

Kimi, d.o.o.
Planjava 1
SI-1236 Trzin

T: +386 (0)1 5300 550
F: +386 (0)1 5300 580
E: info@kimi.si
W: www.kimi.si
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