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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Aktiv-Duft
Perfumowany koncentrat 
do sanitariatów

s Długotrwały efekt działania
s Zapach klasyczny kwiatowy

Pacific-fresh
Perfumowany koncentrat 
do sanitariatów 

s Długotrwały efekt działania
s Zapach gorzkich cytrusów

Pinoset
Perfumowany koncentrat 
do sanitariatów

s Długotrwały efekt działania
s Zapach leśnej świeżości

www.kiehl-group.com

Mycie sanitariatów /
Higiena toalet

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

DosiJet 16
s Urządzenie do dozowania 1 produktu,
 do montażu ściennego, maks. szybkość 

przepływu 16 L / min.
s Art.-Nr. z 12 21 06

DosiJet 4
s Urządzenie do dozowania 1 produktu,
 do montażu ściennego, maks. szybkość 

przepływu 4 L / min.
s Art.-Nr. z 12 21 04

Przykładowy montaż
DosiJet 4 w połączeniu ze skrzynką
na produkty

Kiehl-Dosiexpress
s 25 ml z 12 15 12
s 30 ml z 12 15 13
s 40 ml z 12 15 14
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Powerfix
Bardzo aktywny płyn do 
mycia gruntownego na 
bazie kwasu

s Wyjątkowa siła czyszczenia
s Rozpuszcza zabrudzenia

nieorganiczne takie jak: 
cement, wapń, kamień 
moczowy

Kiehl-Desisan Konzentrat
Płyn myjąco-dezynfekcyjny 
dla obszaru sanitarnego, wolny 
od kwasu

s Umieszczony w wykazie VAH i RK
s Nie zawiera ani kwasu ani chloru
s W pełni skuteczny wobec bakterii,

wirusów osłoniętych i rotawirusów 
s Wyjątkowo oszczędny w użyciu dzięki

dokładnemu dozowaniu
s 33 x roztworu gotowego do użycia w

butelce 500 ml, tzn. aż 16,5 L z jednej 
jednolitrowej butelki koncentratu

s Metoda spray-mycie pianą
s Bardzo przyjazny dla materiału
Testowany wg wytycznych VAH/DGHM i  DVV/RKI oraz
norm europejskich: EN 1040, EN 1275, EN 1276, 
EN 1650, EN 13697. 

Patronal-eco
Płyn do mycia sanitariatów 
z formułą ochronną 

s Intensywne działanie czyszczące
s Kombinacja nowoczesnych

ekologicznych kwasów
s Przyjazny dla materiału
s Z Ekologicznym Oznakowaniem UE

s Świeży zapach
s Siła czyszczenia
s Biodegradowalność

Powerfix-Gel
Płyn do mycia WC o silnym 
działaniu

s Przedłużony czas działania
dzięki dużej lepkości płynu

s Do usuwania trudno
rozpuszczalnych osadów 
w muszlach WC i pisuarach

Oxycal
Płyn do mycia sanitariatów 
z efektem świeżości 

s Szybkie czyszczenie z efektem
wybielania dzięki innowacyjnej 
mieszaninie kwasów w połączeniu ze 
składnikami rozszczepiającymi tlen

s Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów 
dzięki oksydacyjnemu działaniu tlenu 

s Poprawa jakości powietrza

Duocit-eco
Płyn do mycia sanitariatów 
o świeżym pomarańczowym 
zapachu 

s Szybkie i higieniczne mycie całego
obszaru mokrego

s Z Ekologicznym Oznakowaniem UE
s Zapobiega nawarstwianiu się wapnia

Sanpurid-Citro
Płyn do mycia sanitariatów 
o świeżym cytrusowym zapachu 

s Intensywne działanie czyszczące
s Szybkie działanie
s Świeży zapach

AvenisFoam
Pianowy środek do mycia 
sanitariatów

s Kombinacja nowoczesnych
ekologicznych kwasów

s Ergonomiczna praca bez tworzenia 
aerozolu dzięki zastosowaniu 
spryskiwacza pianowego

s Minimalne zużycie produktu dzięki
dużej objętości piany 

s Z Ekologicznym Oznakowaniem UE 

Kiehl-Saneco Konzentrat
Płyn do mycia sanitariatów 
o świeżym zapachu 

s Aktywnie czyszczący, szybko działający
s Nowoczesna kombinacja kwasu
s Z Ekologicznym Oznakowaniem UE
s Efekt perlenia zapobiega zbieraniu się 

osadów wapiennych

Pozostałe wysokojakościowe produkty 
myjąco-pielęgnacyjne do profesjonalnego 
czyszczenia sanitariatów:

Clarida Sani
Płyn do mycia sanitariatów

Duocit-eco balance

Płyn do mycia sanitariatów wolny od 
barwników i substancji zapachowych

Patronal-Classic
Płyn do mycia sanitariatów z formułą ochronną

Sanikal-Konzentrat
Higiena w sanitariatach

Santex
Intensywny płyn do mycia sanitariatów

Wszystkie produkty są do nabycia także w innych 
opakowaniach (patrz: cennik lub ulotka produktu).

Santex-plus
Płyn do mycia gruntownego 
sanitariatów i pływalni 

s Usuwa uporczywe osady wapienne,
kamień moczowy, resztki cementu 
i rdzę

s Łatwy w obróbce

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

Sanikal-eco
Higiena w sanitariatach

s Wolny od kwasu i chloru
s Do wszystkich powierzchni w obszarze 

sanitariatów z wyjątkiem 
marmuru

s Szczególnie przyjazny dla
materiału czyszczonego

s Z Ekologicznym
Oznakowaniem UE

Kiehl-AciDés
Płynny środek czyszcząco- 
dezynfekcyjny na bazie kwasu 

s Umieszczony w wykazie VAH i RK
s Do szybkiej dezynfekcji i usuwania

zanieczyszczeń wapiennych oraz 
pozostałości kosmetyków i mydła 
w całym obszarze mokrym 

s Wolny od aldehydów
s Szczególnie krótki czas

działania
s W pełni skuteczny wobec

bakterii włącz. z MRSA, 
drożdży i wirusów osłoniętych 

Testowany wg wytycznych VAH/DGHM
i DVV/RKI oraz norm europejskich: 
EN 13624, EN 13727 i EN 13697.

Kiehl-AciDés-plus
Płyn do mycia i dezynfekcji 
obszarów sanitarnych i pływalni

s Umieszczony w wykazie VAH i RK
s Czyszczenie i dezynfekcja w jednym 

procesie pracy  
s Szybkie działanie już przy zastosowaniu 

niskiego stężenia 
s W pełni skuteczny wobec bakterii, 

drożdży, grzybicy skóry i wirusa 
brodawczaka ludzkiego

Testowany wg wytycznych VAH /DGHM i DVV/RKI oraz
norm europejskich: EN 1040, EN 1275, EN 1276, 
EN 1650 i EN 13697.


