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Pozostałe profesjonalne dozowniki:

Ophardt ingo-man® plus iMP T e/24
Dozownik 1 L na mydło i środki dezynfekcyjne 

● Krótka dźwignia obsługi
● Stal szlachetna
● Na butelki prostokątne KIEHLA (format Euro) 
● Możliwość sterylizacji w autoklawie
● Z cyfrowym licznikiem

Ophardt ingo-man® plus
iMP TlS e/24
Dozownik 1 L na mydło i środki dezynfekcyjne 

● Długa dźwignia obsługi
● Stal szlachetna
● Na butelki prostokątne KIEHLA (format Euro) 
● Możliwość sterylizacji w autoklawie
● Z cyfrowym licznikiem

Ophardt ingo-man® plus
iMP TlS e/24
Dozownik 500 ml na mydło i środki 
dezynfekcyjne 

● Długa dźwignia obsługi
● Stal szlachetna
● Możliwość sterylizacji w autoklawie
● Z cyfrowym licznikiem

Ociekacz
dla Ophardt ingo-man® plus

Marina Kiehl:
„Seria produktów marina KC zasługuje
na złoty medal za swój wręcz olimpijski wynik 
w dziedzinie pielęgnacji“

(mistrzyni olimpijska w zjeździe, Calgary 1988 r.)

Produkty z serii marina KC pomagają rękom,
które są codziennie mocno w użyciu!

ManoDos-soft
Dozownik ścienny na mydła 
i kremy w miękkich 
opakowaniach

● Solidna budowa dozownika na butelki
1 i 2 L 

● Obudowa wzmocniona włóknami
szklanymi

● Elementy ze stali nierdzewnej
● Ilość dozowanego produktu

ustawiana stopniowo
● Dozowanie produktów płynnych

oraz lepkich

Dozownik manualny 
do pojemników 1 i 5 l 

●	 Solidna konstrukcja
● Prostota obsługi
● Funkcjonalny design Mycie rąk

Dezynfekcja i pielęgnacja
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Opysat
Lotion do mycia rąk

● Wysokojakościowy lotion do mycia rąk
o lepkiej konsystencji z komponentami 
chroniącymi skórę

● Czyści łagodnie i pielęgnuje 
● Krótki czas działania powoduje

oszczędność czasu 
● Ochrona skóry dzięki optymalnej

wartości pH i komponentom 
nawilżającym 

● Polecany przede wszystkim
przy częstym myciu rąk

● Oszczędny w użyciu

Opytec
Mydło do mycia rąk przy 
dużych zabrudzeniach 

● Wysokojakościowe mydło o lepkiej 
konsystencji do mycia rąk przy 
oleistych, tłuszczowych i zaschniętych 
zabrudzeniach 

● Mycie intensywne skutecznymi
substancjami myjącymi i łagodnymi 
składnikami 

● Ochrona skóry dzięki optymalnej
wartości pH  i zawartym emolientom

● Przyjemne, dobrze tolerowane
substancje zapachowe
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Opysafe 
Uniwersalny lotion ochronny

● Wysokojakościowy gęsty lotion
ochronny

● Wszechstronna ochrona skóry bez 
pozostawienia tłustego filmu

● Chroni przed zabrudzeniami wodnymi
i olejowymi

● Ułatwia czyszczenie rąk po pracy
● Wolny od substancji zapachowych-

przeznaczony do stosowania we 
wszystkich obszarach

● Optymalny efekt pielęgnacji skóry
● Zawiera surowce odnawialne
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Zalety: ●	 Wysoka skuteczność mycia
● Łagodność przy częstym stosowaniu
● Formuła pielęgnacyjna chroniąca skórę

● Pewna dezynfekcja
● Optymalna tolerancja przez skórę
● Długotrwała redukcja zarazków 

  Przyjazność w użytkowaniu dzięki praktycznemu 
zamknięciu dozującemu, które jest dostarczane 
każdorazowo z nową butelką, co zapobiega 
przenoszeniu zarazków

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

Produkty z serii marina KC pomagają rękom,
które są codziennie mocno w użyciu!

● Ochrona przed zabrudzeniem
● Prostota obsługi
● Rozpieszczenie skóry efektem pielęgnacji

Opybac
Płynny lotion do higienicznego 
mycia rąk, redukuje bakterie

● Testowany wg EN 1499, EN 1276
i umieszczony w wykazie VAH 

● Usuwa zabrudzenia i jednocześnie
redukuje bakterie 

● Krótki czas działania powoduje
oszczędność czasu 

● Ochrona skóry dzięki optymalnej
wartości pH  i komponentom 
nawilżającym 

● Polecany przede wszystkim przy
częstym myciu rąk

● Oszczędny w użyciu 

Opydes
Gotowy do użycia żel 
do dezynfekcji rąk

● Testowany wg EN 1500, EN 1276
i umieszczony w wykazie VAH

● Wysoce skuteczny wobec bakterii
(włącznie z MRSA, EHEC), drożdży, 
wirusów osłoniętych (ograniczone 
działanie wirusobójcze) i norowirusów

● Dobra tolerancja ze strony skóry
także przy częstym i długotrwałym 
stosowaniu

● Wolny od substancji zapachowych
i barwników 

● Wysokie nawilżenie i pielęgnacja
skóry zawartymi 
komponentami ochronnymi

● Oszczędny w użyciu

Opycare
Uniwersalny lotion 
pielęgnacyjny dla wszystkich 
typów skóry

● Wysokojakościowy gęsty lotion do
pielęgnacji skóry 

● Łatwy do rozprowadzania, szybko się
 wchłania 

● Całkowicie się wchłania bez
pozostawienia na skórze tłustego filmu

● Optymalny efekt pielęgnacji skóry 
● Wycisza skórę, łagodzi podrażnienia
● Zapobiega chorobom skóry
● Chroni skórę przed szorstkością

i pękaniem 
● Niezwykle wydajny
● Zawiera surowce odnawialne 
● Wolny od rozpuszczalników i alkoholi

Opyman
Pielęgnacyjny krem do rąk

● Wysokojakościowa pielęgnacja skóry
● Łatwy do rozprowadzenia, szybko się 

wchłania
● Nie pozostawia niepożądanego tłustego

filmu na skórze
● Optymalny efekt pielęgnacji skóry


