
Propozycja Asortymentowa

GABINET  LEKARSKI

Niniejsza propozycja współpracy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66 ust. 1.

G  L

A  E

B  K 

I   A

N  R

E  S

T  K

I



KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. reprezentuje na rynku polskim jako generalny 
przedstawiciel niemiecką fabrykę chemiczną JOHANNES KIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest 
niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-
pielęgnacyjnych.





Dedykowane do gabinetów lekarskich środki 

chemiczne Johannes Kiehl KG obejmują:

1. Mycie gabinetu

2. Mycie sanitariatów

3. Dezynfekcja

4. Doczyszczanie

5. Polimeryzacja podłóg

6. Systemy dozowania

Preparaty określone w niniejszym materiale 

są  jedynie  propozycją  asortymentową. 

Propozycja Asortymentowa  



Polimeryzacja

Veroclean - Produkt o bardzo dużej sile czyszczenia 

przeznaczony do usuwania polimerów z podłóg pokrytych 

powłokami nawarstwionymi w wyniku długotrwałej 

pielęgnacji, których do tej pory nie można było usunąć 

całkowicie lub częściowo zwykłymi środkami do mycia 

gruntownego. Niskopieniący i bardzo skuteczny. Dzięki 

właściwością bardzo szybkiego rozpuszczania, wymagany 

jest tylko krótki czas działania produktu na powłokę. 

Polimer do zabezpieczania podłóg

Thermohospital - Wolna od żywic zwilżających 

przeznaczona specjalnie do szpitali dyspersja polimerowa o 

znakomitych właściwościach tworzenia przezroczystego, 

samonabłyszczającego się filmu. Ochronna powłoka 

pielęgnacyjna jest antypoślizgowa i nie ulega szybkiemu 

zabrudzeniu. Jest wytrzymała na działanie roztworów 

środków dezynfekcyjnych. Środki do dezynfekcji rąk mogą 

spowodować chwilowe rozpuszczenie ale nie tworzą plam. 

Striper do usuwania polimerów



Mycie gabinetu

Optima - jest uniwersalnym środkiem myjącym w roztworze gotowym 

do użycia do codziennego czyszczenia wszystkich wodoodpornych 

powierzchni i szkła. Dzięki specjalnej formule czyszczącej produkt 

chroni tworzywo sztuczne przed korozją naprężeniową. Dlatego też 

optymalnie nadaje się do mycia wszystkich powierzchni z tworzywa 

sztucznego oraz z Plexi. Produkt jest przyjazny dla czyszczonego 

materiału, szybko wysycha bez smug i pozostawia na powierzchni 

naturalną optykę. Dzięki formule przyjaznej dla środowiska naturalnego 

produkt otrzymał Wspólnotowe Oznakowanie Ekologiczne.

Econa Konzentrat - Econa-Konzentrat jest płynem w koncentracie do 

codziennego mycia bieżącego o uniwersalnym zastosowaniu. Dobry 

efekt skutecznego czyszczenia zostaje osiągnięty już przy zastosowaniu 

niskiego stężenia. Produkt czyści delikatnie powierzchnię, szybko 

wysycha bez smug i pozostawia naturalną optykę. Dzięki formule 

przyjaznej dla środowiska naturalnego Econa-Konzentrat został 

oznaczony ekologicznym oznakowaniem Eco-label.

Podłogi

Stoły Krzesła Szafki Okna



Obszar sanitariatów

Powerfix GEL – Płyn do mycia WC o bardzo silnym działaniu

Bardzo aktywny płyn na bazie kwasu fosforowego do usuwania osadów 

zawierających wapń z muszli WC i pisuarów. Duża lepkość produktu 

przedłuża czas działania produktu i powoduje dokładne usunięcie nawet 

trudnorozpuszczalnych zabrudzeń. Stosowanie produktu na 

powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do powstania 

nieodwracalnych szkód materiału.

Duocit Eco– Płyn do mycia sanitariatów o świeżym

pomarańczowym zapachu

Płyn do mycia sanitariatów o długotrwałym pomarańczowym zapachu. 

Do szybkiego i higienicznego usuwania zanieczyszczeń wapiennych i 

pozostałości po kosmetykach w całym obszarze mokrym. Regularne 

stosowanie Duocitu-eco zapobiega nawarstwianiu się wapnia i chroni 

czyszczony materiał. Dzięki formule przyjaznej dla środowiska 

naturalnego Duocit-eco został oznaczony ekologicznym oznakowaniem 

Eco-label.

Mycie bieżące

Doczyszczanie



Szybka dezynfekcja

Stoły , blaty , łóżka

RapiDes -Produkt myjący w roztworze gotowym do użycia 

przeznaczony do jednoczesnego mycia i wolnej od smug 

dezynfekcji wszystkich obszarów, w których wymagana 

jest szybka i pewna mikrobiologiczna skuteczność 

działania oraz krótki czas wysychania. Zdezynfekowane 

powierzchnie mogą natychmiast po wyschnięciu mieć 

kontakt z żywnością. Nie jest wymagane spłukiwanie 

powierzchni wodą. Produkt przetestowany wg EN 1276, 

EN 1650, EN 13697; skuteczny wobec bakterii, drożdży 

oraz wirusów. Formuła Kiehl-RapiDes wolna od 

aldehydów, substancji zapachowych i barwników działa 

również wobec problematycznych zarazków w obszarze 

kuchennym takich np. jak Salmonella i Listeria.

Dezynfekcja



Doczyszczanie 

Tablefit -Intensywnie myjący płyn o dużej sile 

czyszczenia do mycia metodą spray. 

Bezproblemowo rozpuszcza trudne do usunięcia 

zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie 

rozpuszczalników. Tablefit posiada przyjemny 

zapach podczas stosowania. 

Eloxa Prima - jest specjalnym produktem wolnym 

od kwasów i zasad w roztworze gotowym do użycia, 

przeznaczonym do bezproblemowego usuwania 

stałych zabrudzeń z powierzchni metalowych.

Pozostawia film pielęgnacyjny, który nie twardnieje 

w miarę upływu czasu. Dlatego też, wielokrotne 

stosowanie produktu nie prowadzi do nadmiernego 

nawarstwiania się filmu pielęgnacyjnego. Do 

powierzchni czyszczonych Eloxą prima należy 

stosować wyłącznie ten produkt.

Stal nierdzewna

Plamy po długopisach



Systemy dozowania

Systemy dozowania umożliwiają przygotowanie optymalnych 

roztworów roboczych i jednocześnie zabezpieczają przed 

przypadkowym rozlaniem.

Proponujemy tym samym:

- Dozowniki manualne

- Dozowniki przepływowe  

- Butelki dozujące

- Główki dozujące 

- Butelki pianowe i rozpryskowe 



Znamy się na rzeczy… 


