
Propozycja Asortymentowa

GABINET KOSMETYCZNY

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 gabinetów kosmetycznych środki 

chemiczne Johannes Kiehl KG obejmują:

1. Mycie salonu

2. Mycie przeszkleń na zewnątrz

3. Mycie obszaru biurowego

4. Mycie sanitariatów

5. Dezynfekcja

6. Doczyszczanie

7. Pranie tekstyliów

8. Systemy dozowania

Preparaty określone w niniejszym materiale 

są  jedynie  propozycją  asortymentową. 

Propozycja Asortymentowa  



Mycie salonu

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.

Keradet konzentrat Aktiv - Aktywnie działający, higieniczny środek 

myjący na bazie alkoholu. Posiada długotrwały, przyjemny zapach. 

Keradet-Konzentrat-Aktiv wysycha bez smug i dlatego przenaczony jest 

przede wszystkim do mycia podłóg na wysoki połysk.

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

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. 

Plamy po kosmetykach



Pranie tekstyliów

Uniwersalny proszek do prania tkanin

ARENAS® - Perlą to wolny od fosforanów produkt przeznaczony do 

prania tekstyliów w zakresie temperatur od 30 do 90°C. Doskonale 

pierze i optmalnie usuwa plamy. Skuteczność produktu ARENAS®-

Perla potwierdzają profesjonaliści.

Uniwersalny płyn do prania tkanin

ARENAS®-compact jest uniwersalnym enzymatycznym środkiem 

piorącym wolnym od fosforanów o wyjątkowej sile prania w temp. od 30 

do 90° C. Dzięki zawartości inhibitorów szarzenia i enzymów produkt 

usuwa także mocne zabrudzenia jak np. plamy z krwi i białka. Produkt 

pierze doskonale mocno zabrudzone tekstylia używane w sektorze 

hotelarskim oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego. ARENAS®-

compact przeznaczony jest do prania wszystkich tekstyliów.

Pranie tkanin

Pranie tkanin



Płukanie tekstyliów

Płyn do płukania i zmiękczania z formułą nadającą tkaninom 

długotrwały zapach

ARENAS®-soft sprawia, że wyprane tekstylia są wspaniale miękkie, 

łatwe do prasowania i maglowania. Nadaje praniu świeży, długo 

utrzymujący się zapach. Dzięki formule Kiehla tkaniny po użyciu 

ARENAS®-soft pozostają na długo świeże, posiadają długotrwały 

zapach świeżości, są przyjazne dla skóry i posiadają antystatyczne 

działanie. ARENAS®-soft jest idealnym uzupełnieniem dla innych 

produktów do prania z serii ARENAS®. 

Płukanie tkanin



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… 


