
Propozycja Asortymentowa

GALERIA  HANDLOWA

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

Johannes Kiehl KG do:

1. Mycie podłóg

2. Mycie ponad podłogowe

3. Mycie powierzchni

4. Mycie parkingu podziemnego

5. Mycie sanitariatów

6. Systemy dozowania

Preparaty określone w niniejszym materiale 

są  jedynie  propozycją  asortymentową. 

Propozycja Asortymentowa  



Mycie galerii - podłogi

Veriprop - jest wysoce aktywnym środkiem do mycia bieżącego o 

znakomitych właściwościach zwilżania powierzchni, które powodują, że 

nawet podłogi mocno odpierające wodę zostają wyczyszczone bez 

pozostawienia smug. Veriprop posiada także niezwykle dobre 

właściwości transportowania brudu, które optymalizują mycie bieżące

lub 

DOPOMAT 

Corvett- Wnikający głęboko w pory, mocno zasadowy płyn do mycia 

gruntownego fliz podłogowych z mikroporami. Dzięki wysokiej 

skuteczności działania i dużej zdolności transportowania brudu roztwór 

roboczy przenika pory i usuwa z nich podczas szorowania zalegający 

brud. 

Gres – mycie codzienne

Gres - doczyszczanie



Mycie galerii - podłogi

Keradet Aktiv - Aktywnie działający, higieniczny środek myjący na 

bazie alkoholu. Posiada długotrwały, świeży zapach. Keradet-Aktiv

wysycha nie pozostawiając smug i dlatego też przeznaczony jest przede 

wszystkim do powierzchni na wysoki połysk. 

lub 

DOPOMAT 

Poly – Ex - Mocno zasadowy, intensywnie czyszczący, niskopieniący

płyn do mycia gruntownego wykładzin podłogowych odpornych na 

działanie zasad. Szybko działa podczas obróbki, nie pozostawia 

przykrego zapachu. Szybko i bezproblemowo usuwa powłoki 

polimerowe i filmy pielęgnacyjne oraz zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. 

Granit – mycie codzienne

Granit - doczyszczanie



Mycie galerii - podłogi

Dopomat Brillant - Aktywnie działający, niskopieniący płyn do 

delikatnego mycia podłóg używany w maszynie szorująco- zbierającej. 

Substancje pielęgnacyjne pozostające po czyszczeniu na powierzchni 

podłogi wysychają bez smug i tworzą błyszczący, trwały, antypoślizgowy 

film pielęgnacyjny. Ze względu na zdolność odpierania brudu przez film 

pielęgnacyjny zarysowania obcasami występują sporadycznie i można 

je bardzo łatwo usunąć. Podczas mycia bieżącego produktem Dopomat-

brillant i maszyną szorująco- zbierającą następuje wymiana substancji 

pielęgnacyjnych, co zapobiega ich nawarstwianiu się. 

Li-Ex - Intensywnie czyszczący, niskopieniący płyn do mycia 

gruntownego polecany prze wszystkim do mycia elastycznych wykładzin 

podłogowych wrażliwych na działanie zasad. Szybko i bezproblemowo 

usuwa powłoki polimerowe i filmy pielęgnacyjne oraz zabrudzenia 

oleiste i tłuszczowe. 

Marmur – mycie codzienne

Marmur - doczyszczanie



Mycie galerii – ponad 

podłogowe

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.

(W koncentracie Kiehl Claroline Uni)

Plastik , przeszklenia , poręcze

Szyby , lustra , witryny

Tornado  - Mocny środek rozpuszczający tłuszcz, brud i nikotynę. 

Posiada doskonałe właściwości usuwania brudu. Jest przyjazny dla 

skóry, oszczędny w użyciu i przyjemny w zapachu. Nadaje się również 

do profesjonalnego mycia szkła. 



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.

Patronal Classic – Płyn do mycia sanitariatów z formułą ochronną

Szybko działający, intensywnie czyszczący płyn do mycia sanitariatów o 

świeżym, długotrwałym zapachu do szybkiego usuwania osadów 

wapiennych i związanych w nich zabrudzeń. Umieszczony w wykazie 

RK (RK= niemiecki wykaz środków zatwierdzonych do mycia podłóg 

ceramicznych). Patronal-Classic użyty właściwie pozostawia na 

powierzchni nieprzepuszczalny dla wody ochronny film pielęgnacyjny, 

który redukuje ilość osadzanego wapnia i brudu oraz zapobiega 

korodowaniu armatu.

Mycie bieżące

Doczyszczanie



Mycie powierzchni

Rollomat - to specjalny produkt do maszynowego mycia schodów i 

chodników ruchomych. Optymalnie zwilża powierzchnię. Roztwór 

roboczy po spryskaniu powierzchni lekko gęstnieje, co zapobiega w 

dużym stopniu spływaniu produktu. Rozpuszcza olej, tłuszcz oraz 

związane w nich zabrudzenia. Związki powierzchniowo- czynne zawarte 

w produkcie są biodegradalne w ponad 90 %. 

Mycie schodów ruchomych

Stal nierdzewna - nabłyszczanie

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.



Mycie parkingu

Gommasol - jest specjalnym produktem na bazie rozpuszczalników do 

usuwania zarysowań i pozostałości po gumie, które powstały w wyniku 

pracy wózków widłowych i podnośników na podłogach przemysłowych. 

Ze względu na dużą siłę czyszczenia Gommasol nadaje się do 

zastosowania na podłogach przemysłowych i w halach magazynowych 

o bardzo dużym stopniu zabrudzenia. Gommasol posiada zredukowany 

zapach i jest prosty w użyciu.

Ślady po gumach

Dopomat Forte - Skuteczny w działaniu niskopieniący środek 

czyszczący na bazie specjalnych substancji biologicznie czynnych. 

Rozpuszcza oleje i tłuszcze maszynowe, sadzę, zeskorupiały brud, 

zabrudzenia grafitowe i spalinowe. Związki powierzchniowo- czynne 

zawarte w produkcie są biodegradalne w ponad 90%. 

Mycie  parkingu



Szybka dezynfekcja

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



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… 


