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Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

www.kiehl-group.com

Technika dozowania KIEHLA 
gwarantuje: 
s	Optymalną skuteczność produktów
s	Ochronę środowiska naturalnego
s	Wysoką ekonomiczność

Profesjonalna obsługa klienta 
zapewnia:  
s	Pełną gotowość
s	Zachowanie obostrzonych wymogów
 higieny

Sprawozdanie instalacyjno-serwisowe / Dokumentacja procesu pracy

Plan mycia i dezynfekcji Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Maszynowe
mycie naczyń

KIEHL & ŻEGARSKI Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 3
PL-02-098 Warszawa
Tel: 22-823-98-65
Fax: 22-824-04-84
kiehl@kiehl-zegarski.pl

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny



Optymalny system profesjonalnego mycia
naczyń, sztućców, szkła, garnków, pojemników itp.
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

ARCANDIS®-Eco
Wysokowydajny delikatny płyn
do mycia naczyń zwykłych 
i szklanych

s	 Wolny od chloru i fosforanu, a
przez to szczególnie przyjazny 
dla środowiska naturalnego 
i czyszczonego materiału

s	 Wysoko skuteczny przy każdej
twardości wody

s	 Usuwa osady po kawie
i herbacie

s	 Duże zdolności rozpuszczania
tłuszczu

s	 Redukuje długotrwale
nawarstwianie się skrobi na 
mytych naczyniach

s	 Zapobiega nawarstwianiu się 
osadów wapiennych w 
zmywarce do naczyń, nawet 
przy wysokiej twardości wody

s	 Szczególnie ekonomiczny
dzięki niskiemu zużyciu

s	 Z Ekologicznym 
Oznakowaniem UE

ARCANDIS®-Forte
Intensywny płyn do mycia 
naczyń w zmywarkach 
przemysłowych

s Wysokoalkaliczny koncentrat 
do mycia naczyń w wodzie 
miękkiej

s Wolny od chloru i fosforanów
s Efektywnie usuwa 

nawarstwioną skrobię 
i zabrudzenia białkiem

ARCANDIS®-Presoft
Delikatny płyn do wstępnego 
mycia naczyń

s Do mycia wstępnego naczyń, sztućców,
garnków i pojemników

s Niskopieniący
s Nie podlega obowiązkowi oznakowania

ARCANDIS®-Classic
Intensywny środek do 
mycia naczyń o niewielkiej 
zawartości chloru 

s Zapewnia higieniczną 
czystość naczyń

s Wysoka skuteczność mycia 
przy każdej twardości wody

s Szczególnie dobrze usuwa 
osady po kawie i herbacie

s Duża siła rozpuszczania 
tłuszczu

s Zapobiega nawarstwianiu
się osadów wapiennych 
w zmywarce do naczyń

s Ekonomiczny ze względu na 
niskie zużycie

ARCANDIS®-Splend
Kwaśny płyn do płukania naczyń

s Szybkie wysychanie bez smug i zacieków
s Wysoki połysk naczyń i szkła 
s Przyjazny dla materiału czyszczonego
s Niskopieniący i wysokoskoncentrowany
s Przeznaczony do zastosowania szczególnie przy

wysokiej twardości wody
s Z Ekologicznym

Oznakowaniem UE

ARCANDIS®-Shine
Neutralny płyn do płukania naczyń

s Szybkie wysychanie bez
smug i plam 

s Wysoki połysk naczyń zwykłych
i szklanych

s Delikatny dla materiału
czyszczonego

s Niskopieniący i
wysokoskoncentrowany 

ARCANDIS®-System
Ściśle dopasowany do potrzeb asortyment 
oraz szerokie spektrum działania produktów 
zagwarantują znakomite efekty mycia naczyń:

s Perfekcyjna higiena kuchni w ramach
 systemu HACCP

s Olśniewający połysk

s Zastosowanie we wszystkich zmywarkach
 do naczyń

s Dokładna i pewna technika dozowania

s Wysoka ekonomiczność

s Ochrona środowiska naturalnego

s Szybki, kompetentny serwis techniczny oraz
 wyczerpujące doradztwo i pomoc w 
 świadczeniu usług

ARCANDIS®-Alufin
Płyn do mycia naczyń aluminiowych 

s Koncentrat do mycia naczyń ze specjalną 
ochroną antykorozyjną 

s Usuwa resztki tłuszczu,
skrobi i białka 

s Przeznaczony zwłaszcza
do zmywarek do garnków

ARCANDIS®-EcoTab
Tabletki do mycia naczyń wolne od fosforanów

s Szczególnie przyjazne dla środowiska
s Wolne od zapachu i konserwantów
s Z Ekologicznym Oznakowaniem UE

ARCANDIS®-Craft
Płyn do gruntownego mycia naczyń

s Do cyklicznego mycia gruntownego
naczyń w zmywarkach

s Usuwa uporczywe resztki skrobi
s Do zastosowania w zmywarkach

do naczyń

Vinox-matic
Środek odkamieniający do zastosowania 
w zmywarkach do naczyń

s Do mycia gruntownego
i bieżącego zmywarek oraz 
kwasoodpornych urządzeń 
kuchennych

s Rozpuszcza zabrudzenia
mineralne i duże osady 
wapienne

s O wysokiej zawartości środka
antykorozyjnego

ARCANDIS®-Salt
Regeneracyjna gruboziarnista sól 
do zmywarek 


