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www.kiehl-group.com

ARENAS ®
    TEX

ARENAS®-exet 1
Produkt do usuwania plam z oleju 
i tłuszczu

s Specjalistyczny produkt do usuwania
 plam z oleju i tłuszczu  z tkanin białych 
 i kolorowych

ARENAS®-exet 2
Produkt do usuwania plam 
z atramentu i flamastrów

s Do obróbki wstępnej plam na tkaninach
 białych i kolorowych

ARENAS®-exet 3
Produkt do usuwania plam z rdzy 

s Specjalistyczny produkt do usuwania 
 plam z rdzy z tkanin białych i kolorowych

ARENAS®-exet 4
Produkt do usuwania plam z farby 
i pleśni 

s Do usuwania plam z farby i pleśni oraz
 wybielania tkanin białych (bawełnianych)

ARENAS®-compact
Uniwersalny płyn do prania 

s Precyzyjne ręczne dozowanie

ARENAS®-Perla
Uniwersalny proszek 
do prania

ARENAS®-Perla-Des
Dezynfekcyjny proszek do 
prania wolny od fosforanów 

s Umieszczony w wykazie VAH

s Umieszczony w wykazie RKI
 (obszar działania A i B)

s W pełni skuteczny wobec bakterii
 włącznie z mykobakteriami,  
 grzybów włączenie z zarodnikami 
 grzybów i wirusów
Testowany zgodnie z wytycznymi
VAH/DGHM i DVV/RKI oraz normami 
europejskimi: EN 1040 i EN 1275  

Usuwanie plam

KiEhl & ŻEGARSKi Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 3
PL-02-098 Warszawa
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kiehl@kiehl-zegarski.pl

Johannes KiEhl KG
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Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

Sympatycznie świeże i higienicznie czyste tekstylia 

     to pewna gwarancja dobrego samopoczucia! 

System profesjonalnego prania
i pielęgnacji tekstyliów 



ARENAS®-avenir
Płynny, 
wysokoskoncentrowany, 
wolny od tenzydów środek 
piorący

s Wolny od tenzydów,
 fosforanów i mydła

s Bez barwników i substancji
 zapachowych

ARENAS®-wash
Płynny, 
wysokoskoncentrowany 
środek piorący

s Stosowany przy normalnych
 zabrudzeniach 

s Do zastosowania w systemie
 KIEHL-ARENAS®-System

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

ARENAS®-enzyma
Płynny enzymatyczny 
środek piorący

s Usuwa mocne zabrudzenia krwią
 i białkiem za pomocą specjalnych 
 enzymów

System ARENAS®-TEX wyczaruje promienistą czystoś  ́c i

aromatycznie wiosenną świeżoś  ́c w Twoich tekstyliach!

System ARENAS®-TEX wyczaruje promienistą czystoś  ́c i

aromatycznie wiosenną świeżoś  ́c w Twoich tekstyliach!

       Niezawodne pompy dozujące skonfigurowane specjalnie pod kątem indywidualnych 
                        potrzeb użytkownika. Pompy dozujące umożliwiają bardzo 
                dokładne dozowanie, które zwiększa znacznie 
                                                          ekonomiczność firmy. 

Produkty piorące linii ARENAS®

oferują decydujące korzyści:

s   Dokładne dozowanie produktów
piorących za pomocą techniki 
dozowania -znaczne oszczędności 
kosztów i ochrona środowiska 
w praktyce

s   Transparencja podczas dozowania
produktów piorących – wykluczenie 
ubytków

s   Profesjonalny serwis na miejscu
wykonywany przez współpracownika 
KIEHLA 

s  Wysokie bezpieczeństwo higieniczne

s   Umieszczony w wykazie VAH i
RKI system KiEhl-ARENAS®-System

Produkty piorące w płynie

•  Środki piorące i wzmacniacz
prania do normalnych i 
mocnych zabrudzeń

•  Komponenty wybielająco- 
dezynfekcyjne

•  Płyn do płukania i zmiękczania 
z formułą nadającą 
długotrwały zapach świeżości

•  Odplamiacz do białych i 
kolorowych tkanin

Ścisłe dozowanie- redukcja 
kosztów- pewna higiena- ochrona 
środowiska!

ARENAS®-excellent
Płynny wzmacniacz prania 
w procesie prania tekstyliów

s Do usuwania bardzo
 uporczywych zabrudzeń 
 w kombinacji z ARENAS®-wash

s Do zastosowania w systemie
 KIEHL-ARENAS®-System

ARENAS®-oxydes
Płynny środek 
dezynfekcyjno-wybielający 

s Umieszczony w wykazie VAH i RKI
 system KIEHL-ARENAS®-System
 (obszar działania A i B) 

s Do chemiczno-termicznej dezynfekcji
 prania w kombinacji z ARENAS®-wash
 i ARENAS®-excellent 

s W pełni skuteczny wobec bakterii
 włącznie z mykobakteriami, grzybów 
 włączenie z zarodnikami grzybów 
 i wirusów
Testowany zgodnie z wytycznymi VAH/DGHM 
i DVV/RKI oraz normami europejskimi: EN 1040 
i EN 1275

ARENAS®-bleach
Płynny koncentrat wybielający

s Usuwa plamy z farby i pleśni

s Dozowanie za pomocą pompy
 perystaltycznej

ARENAS®-ultra
Intensywny płynny wzmacniacz 
skuteczności prania

s Przeznaczony do białych tekstyliów
 mocno poplamionych i znacznie 
 obciążonych przykrym zapachem

Produkty biobójcze stosować zgodnie 
z przeznaczeniem. Przed użyciem zawsze 
zapoznać się z oznakowaniem i ulotką produktu.

ARENAS®-soft
Płyn do płukania i zmiękczania 
z formułą nadającą tkaninom 
długotrwały zapach

ARENAS®-starch
Płynny krochmal do tekstyliów

s Zawiera naturalną skrobię


