
Propozycja Asortymentowa
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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 hal sportowych środki chemiczne 

Johannes Kiehl KG obejmują:

1. Strefa sucha

2. Strefa sucho-mokro

3. Strefa mokra

4. Doczyszczanie trybun

5. Mycie biur

6. Mycie sanitariatów

7. Systemy dozowania

Preparaty określone w niniejszym materiale 

są  jedynie  propozycją  asortymentową. 

Propozycja Asortymentowa  



Strefa Sucha

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.

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

Okna , krzesła , biurka

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.



Strefa Sucho-Mokro

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.

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

Szfaki – mycie codzienne

Optima - jest uniwersalnym środkiem myjącym w roztworze gotowym 

do użycia do codziennego czyszczenia wszystkich wodoodpornych 

powierzchni i szkła.

Szfaki – mycie gruntowne

Tablefit -Intensywnie myjący płyn o dużej sile czyszczenia do mycia 

metodą spray. Bezproblemowo rozpuszcza trudne do usunięcia 

zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników.



Strefa Mokra

Vinox - Wysokoaktywny antykorozyjny środek czyszczący na bazie 

kwasu. Wolny od substancji zapachowych i barwników. Usuwa osady 

wapienne i kamień kotłowy oraz pozostałości tłuszczowe i oleiste 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Vinox jest neutralny zapachowo 

i lekko pieniący podczas czyszczenia maszynowego. Stosowanie 

produktu na powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do 

nieodwracalnych szkód materiału.

Santex Plus- Świeżo pachnący, intensywny środek kwasowy do 

usuwania uporczywych pozostałości wapiennych, mydła potasowego, 

kamienia moczowego, resztek cementu, rdzy i tłuszczów związanych w 

wapnie.

Liny basenowe , kratki ściekowe

Podłogi przy basenie , ściany

Szyby wewnątrz basenu

Sanpurid - Szybko działający płyn do mycia na bazie kwasu. Usuwa 

pozostałości wapienne, kamień moczowy i resztki mydła. Posiada 

świeży zapach. Resztki produktu pozostałe po zakończeniu mycia 

należy dokładnie spłukać 



Doczyszczanie trybun 

Tablefit -Intensywnie myjący płyn o dużej sile 

czyszczenia do mycia metodą spray. 

Bezproblemowo rozpuszcza trudne do usunięcia 

zabrudzenia z powierzchni odpornych na 

działanie rozpuszczalników. Do ogólnego mycia 

bieżącego powierzchni w procesie mycia metodą 

spray polecamy produkt Profless- Konzentrat. 

Tablefit posiada przyjemny zapach podczas 

stosowania. 

Doczyszczanie



Mycie biur

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.

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. 

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.

Sanpurid Citro– Płyn do mycia sanitariatów o świeżym cytrusowym 

zapachu

Szybko działający płyn do mycia sanitariatów na bazie kwasu. Usuwa 

pozostałości wapienne, kamień moczowy i resztki mydła. Posiada 

świeży zapach. Resztki produktu pozostałe po zakończeniu mycia 

należy dokładnie spłukać. Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów 

takie jak: chromowany i nie chromowany mosiądz, emalia, przedmioty z 

tworzywa sztucznego wrażliwe na działanie kwasu, aluminium 

eloksalowane oraz powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego 

wrażliwe na działanie kwasu mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem 

produktu. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących mycia i pielęgnacji 

w obszarze sanitarnym podanych przez producenta. 

Mycie bieżące

Doczyszczanie









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 



 

Strefa sucha  
 

Gdzie ? Czym ? Jak ? Ile ? Kiedy ? 

Mycie gruntowne posadzek 
podłogowych GRESS 

Corvett Mop  mikrofaza / 
bawełna 

0,5L do 1L na 10L 
wody 

W razie potrzeby 

Mycie codzienne posadzek 
podłogowych  

Veriprop 
konz 

Mop  mikrofaza / 
bawełna 

25 ml na 10L 
wody 

Codziennie 

Mycie codzienne meble , szyby , lustra Optima  
  

Ściereczki mikrofaza  Gotowy do użycia  Codziennie 

Mycie codzienne sanitariatów  Sanpurid   Mop mikrofaza / 
bawełna 
Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   

50 ml na 5 do 10L 
wody 

Codzienna  

 



Strefa sucho/mokra 
 

Gdzie ? Czym ? Jak ? Ile ? Kiedy ? 

Mycie gruntowne posadzek 
podłogowych GRESS  

Corvett Mop  mikrofaza / 
bawełna 

0,5L do 1L na 10L 
wody 

W razie potrzeby 

Mycie codzienne posadzek 
podłogowych  - W ciągu dnia !!! 

Veriprop 
konz 

Mop  mikrofaza / 
bawełna 

25 ml na 10L 
wody 

Codziennie 

Mycie codzienne posadzek 
podłogowych  - W ciągu nocy !!! 

Santex – 
Plus 
 
Corvett 

Maszyna szorująca   0,5-1L  na 10L 
wody 

Codziennie 

Mycie szafek – gruntowne  Tablefit Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   
 

Pr. Gotowy do 
użycia  

W razie porzeby 

Mycie szafek – codzienne  Optima  Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   
 

Gotowy do użycia  Codziennie 

 



 
Strefa mokra  
 

Gdzie ? Czym ? Jak ? Ile ? Kiedy ? 

Mycie w ciągu dnia   Ściąganie wody 
ściągaczkami 

  

 Veriprop 
konz 

Mop  mikrofaza / 
bawełna 

25 ml na 10L 
wody 

Codziennie 

Mycie codzienne posadzek 
podłogowych przy basenie  
- W ciągu nocy !!! 

Santex Plus 
 
Vinox 
 
Corvett 
 
Dezynfekcja  

Mop mikrofaza / 
bawełna 
Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   
Szczotka 
Szorowarka 
1 dzień zasada. 1 dzień 
kwas 

W zależności od 
zabrudzeń 

Codziennie 

Mycie codzienne sanitariatów  
- W ciągu dnia !!! 

Sanpurid   Mop mikrofaza / 
bawełna 
Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   

50 ml na 5 do 10L 
wody 

Codzienna  

Mycie codzienne sanitariatów  
- W ciągu nocy !!! 

Powerfix 
Santex Plus 
Vinox 
Duocit Eco 

Mop mikrofaza / 
bawełna 
Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   
Szczotka 

50 -200 ml na 10L 
wody 

Codziennie  

Kratki ściekowe Vinox  50 ml na 4 do 10L 
wody 

Codziennie  

Ściany  Santex Plus 
 

Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   
Szczotka 
 

50 -200 ml na 10L 
wody 

W razie potrzeby  

Szyby – Wewnątrz basenu !!! Veriprop 
konz 

Ściereczka mikrofaza 25 ml na 10L 
wody 

Codziennie 

Szyby – Wewnątrz basenu !!! Sanpurid  Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   

50 ml na  10L 
wody 

Codzienna  

Liny basenowe  Vinox Namaczanie i 
czyszczenie szczotka. 
Myjka ciśnieniowa 
wykluczona  

200 ml na 10L 
wody  

W razie potrzeby  

Krzesła trybuny  , podłogi  Veriprop 
konz 
 
 
( Tablefit ) 

Mop mikrofaza / 
bawełna 
Ściereczka mikrofaza, 
gąbka   
Szczotka 

25 ml na 10L 
wody 

Codziennie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Znamy się na rzeczy… 


