
Propozycja Asortymentowa

BIUROWIEC

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 biurowców środki chemiczne Johannes Kiehl KG do:

1. Mycie podłóg

2. Impregnacja podłóg

3. Polimeryzacja podłóg

4. Krystalizacja podłóg

5. Podłogi drewniane

6. Mycie ponad podłogowe

7. Doczyszczanie mebli

8. Mycie powierzchni

9. Pranie wykładzin

10. Mycie sanitariatów

11. Mycie parkingu podziemnego

12. Systemy dozowania

13. Kuchnia

Preparaty określone w niniejszym materiale są  jedynie propozycją  asortymentową. 

Propozycja Asortymentowa  



Mycie biura - 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.

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 biura - podłogi

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 - 1

Powerfix - Bardzo aktywny płyn do mycia gruntownego na bazie kwasu fosforowego 

do usuwania osadów zawierających wapń i rdzę z kwasoodpornych ścian, 

podłóg i powierzchni. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych 

na kwasy prowadzi do powstania nieodwracalnych szkód materiału.

Granit – doczyszczanie - 2

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.



Mycie biura - podłogi

Ambital-eco-Konzentrat - jest ekologicznym produktem do mycia 

i pielęgnacji, który uwzględnia oczekiwania przyszłości i gwarantuje 

wysokojakościową pielęgnacje podłóg oraz mycie przyjazne dla 

środowiska naturalnego. Powierzchnia umyta produktem zachowuje 

własny połysk. Ambital-eco-Konzentrat wysycha bez smug i tworzy na 

powierzchni antypoślizgowy film ochronny. Dzięki formule przyjaznej dla 

środowiska naturalnego Ambital-eco-Konzentrat został oznaczony 

ekologicznym oznakowaniem Eco-label.

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



Impregnacja podłogi

Impran - jest impregnatem do kamienia w formie preparatu gotowego 

do użycia na bazie rozpuszczalników wolnych od węglowodorów 

aromatycznych. Impran przenika głęboko w pory i kapilary kamienia, 

szybko wysycha, po czym nadaje się do użycia. W zależności od 

chłonności kamienia wymagane są 1-4 warstwy aż do nasycenia 

kamienia. Działanie hydro- i olejofobowe rozwija się podczas 

wysychania powierzchni. Po 48 h Impran jest całkowicie utwardzony 

i nadaje się do pełnej eksploatacji. Impran nie wpływa ujemnie na 

zdolność dyfuzji pary kamienia. Powierzchnie kamienne 

zaimpregnowane Impranem zachowują swój naturalny wygląd, są 

długotrwale zabezpieczone. Impran zabezpiecza powierzchnię przed 

wnikaniem brudnej wody, oleju i tłuszczu a tym samym sprawia, że 

powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości. 

Gres

Marmur

Granit – impregnacja



Polimeryzacja podłogi

Thermodur - Dyspersyjny środek polimerowy o bardzo 

dużej twardości. Posiada znakomite właściwości 

tworzenia filmu samonabłyszczającego się. Thermodur

jest wysokojakościową pielęgnacją bazową wyjątkowo 

wytrzymałą na ścieranie. Zapobiega osadzaniu się brudu, 

jest odporny na mycie i działanie środków 

dezynfekcyjnych, antypoślizgowy. 

Marmur– polimeryzacja



Polimeryzacja podłogi

Prisma - protektor do kamienia jest prostym w użyciu środkiem do 

pielęgnacji kamienia a przez to alternatywnym produktem do krystalizacji 

kamienia. Powierzchnie kamienne zabezpieczone Prismą są 

antypoślizgowe, odporne na zmywanie i odpierają brud. Polerowanie 

maszyna High-Speed i padem Multi Disc wytwarza na powierzchni 

wysoki połysk i powoduje, że jest ona odporna na ścieranie 

i antypoślizgowa. Utracony połysk w wyniku tarcia mechanicznego 

można przywrócić poprzez punktowe ulepszenie filmu pielęgnacyjnego 

metodą spray. Ślady po chodzeniu można bezproblemowo usunąć 

maszyną High-Speed i padem Multi-Disc. Przed pielęgnacja późniejszą 

filmu pielęgnacyjnego Prismy wymagane jest wyłącznie mycie 

intensywne bez zastosowania środka do usuwania polimerów. 

Odpada tym samym kosztowne i czasochłonne mycie gruntowne. 

Granit– polimeryzacja



Krystalizacja podłogi

Lithodur - Po zastosowaniu krystalizatora Lithodur wszystkie podłogi z 

kamienia naturalnego zawierające wapń stają się błyszczące, odporne 

na ścieranie, antypoślizgowe, odpierają brud i są łatwe w pielęgnacji. 

Lithodur zachowuje i podkreśla naturalny, charakterystyczny wygląd 

wszelkiego rodzaju powierzchni marmurowych. Nie wpływa ujemnie na 

właściwość przepuszczalności pary przez płytkę kamienia. Niezwykle 

ekonomiczny w użyciu. Nie obciąża środowiska naturalnego, jeżeli jest 

stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

Marmur– krystalizacja



Podłogi drewniane 

Eco Refresher - Jedyny na całym świecie tego rodzaju innowacyjny produkt. Zgłoszony do 

patentu. Podkreśla barwę drewna w zależności od jego gatunku (wydobywając naturalny 

odcień). Prosty w użyciu, tworzy film, posiada dużą zdolność wypełniania, po 2 h nadaje się do 

chodzenia, a po 2 dniach do zmywania. Spełnia normy DIN EN 71-3 (wolny od metali ciężkich). 

Parketto Clean Konzentrat - Środek myjący do parkietu i laminatu wolny od 

mydła i wosku o dużej sile czyszczenia i dużej zdolności transportowania 

brudu. Przyjazny dla materiału czyszczonego i skóry rąk, lekko perfumowany, 

nie podlega obowiązkowi oznakowania.

Drewno – olej do drewna - połysk

Drewno- mycie codzienne

Drewno – olej do drewna - matowy

PurOil - Podkreśla barwę drewna w zależności od jego gatunku (wydobywając naturalny 

odcień). Wysycha matowo, utwardza się pod wpływem powietrza, zachowuje zdolność dyfuzji, 

jest wolny od rozpuszczalników, pigmentów i formaldehydów, a po utwardzeniu całkowicie 

pozbawiony zapachu. 



Mycie biura – 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.

Meble, monitory , telefony

Pielęgnacja  meblii

Presto - jest czyszcząco- pielęgnacyjną emulsją olejowo-woskową, 

która pozostawia na powierzchni błyszczący film pielęgnujący. Presto 

usuwa plamy po alkoholu i wodzie oraz odciski palców i inne 

zabrudzenia. Po zastosowaniu środka lekkie uszkodzenia powierzchni 

stają się w dużym stopniu niewidoczne.

Szyby , lustra

Clar Glas - Środek w roztworze gotowym do użycia do usuwania brudu 

ze wszystkich powierzchni szklanych i ze szkła akrylowego. Zostawia na 

czyszczonej powierzchni film impregnujący, który chroni ją przed 

szybkim osadzaniem się brudu (Efekt Anti-Soil). 



Doczyszczanie mebli 

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. 

Tablice , biurka , 

krzesła – ślady po 

długopisach , tuszu



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.



Pranie wykładzin

Carp Deta -Szybko i bezproblemowo usuwa plamy 

rozpuszczalne wodą lub rozpuszczalnikami z 

tekstylnych wykładzin podłogowych i tapicerki.

Pranie wykładzin

Carpasol - zawiera intensywnie działające, 

niskopieniące związki powierzchniowo- czynne, 

które gwarantują gruntowne pranie włosa dywanu. 

Brud zostaje szybko rozpuszczony i usunięty w 

procesie ekstrakcji.

Odplamiacz do dywanów 



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 cytrynowym 

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



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



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 



Arcandis EcoTab – Tabletki do zmywarek, wolne od fosforanów

Tabletki do mycia naczyń w zwykłych zmywarkach domowych. Skutecznie usuwają białko i skrobię 

oraz znakomicie rozpuszczają tłuszcz i uporczywy osad po kawie i herbacie. Produkt osiąga pełną 

siłę czyszczenia nawet w programie o niskiej temperaturze mycia.

Spul Blitz– Płyn do mycia naczyń

Płyn do mycia naczyń rozpuszczający tłuszcze na bazie surowców odnawialnych. Przyjazny dla 

czyszczonego materiału i skóry rąk. Oszczędny w użyciu. Nie nadaje się do zmywarek. Wolny od 

związków powierzchniowo-czynnych ABS. 

Arcandis Salt – Sól do zmywarek

Wysoko oczyszczona, gruboziarnista, specjalna sól do użycia w dozowniku zmywarki w celu 

zmiękczania wody.

Mycie naczyń

Kuchnia



Znamy się na rzeczy… 


