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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

www.kiehl-group.com

Clar-Glas
Płyn do mycia szyb

▲ Szybkie wysychanie bez smug
z efektem Anti-Soil

Optima
Płyn do mycia powierzchni 
i szkła

▲ W roztworze gotowym do użycia
▲ Nadaje się do powierzchni z tworzyła 

sztucznego i z plexi
▲ Z Ekologicznym Oznakowaniem UE

Profless-Konzentrat
Płyn do mycia powierzchni

▲ Do wodoodpornych powierzchni
▲ Szybko rozpuszcza brud
▲ Niezwykle ekonomiczny w użyciu

dzięki dokładnemu dozowaniu
▲ 33 x roztworu gotowego do użycia

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

▲ Wysycha bez smug

Resinex
Płyn do usuwania wosku 
i żywicy pozostałych po piłkach 
do gry

▲ Idealny do hal sportowych
▲ Rozpuszcza także zaschnięte warstwy 

żywicy i wosku
▲ Nadaje się również do zastosowania na 

powłokach

Kiehl-Omni-fresh
Mikrobiologiczny neutralizator 
zapachu- aktywnie myjący

▲ Usuwa wszystkie nieprzyjemne
zapachy

Mycie bieżące
Mycie z pielęgnacją

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

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



Keradet-Konzentrat-Aktiv
Uniwersalny płyn do mycia na 
bazie alkoholu

▲ Higieniczny, aktywnie czyszczący,
alkoholowy środek myjący  

▲ Uniwersalne zastosowanie do
wszystkich błyszczących powierzchni 
i przedmiotów

econa-Konzentrat
Płyn myjący ogólnego 
zastosowania

▲ Wszechstronne zastosowanie
▲ Przyjazny dla czyszczonego materiału, 

przeznaczony do wszystkich powierz-
chni, przedmiotów i wykładzin podło-
gowych

▲ Z Ekologicznym Oznakowaniem UE
▲ Związki powierzchniowo-czynne

wyprodukowano na 
bazie surowców 
roślinnych

Procur-Konzentrat
Specjalistyczny płyn 
myjąco- pielęgnacyjny

▲ Znakomita optyka o matowo-
jedwabistym połysku

▲ Dobre właściwości polerowania
▲ Zapobiega przylepianiu się do

powierzchni gum do żucia i etykietek 
samoprzylepnych

▲ Spełnia normy DIN 18032, a tym 
samym nadaje się do podłóg w halach 
sportowych

Tornado
Mocny płyn myjący 

▲ Rozpuszcza tłuszcz, brud i nikotynę
▲ Posiada przyjemny zapach
▲ Doskonale nadaje się do

profesjonalnego mycia szkła
Klaronet-Konzentrat
Klarowny płyn myjąco- 
pielęgnacyjny 

▲ Nie dochodzi do nawarstwiania się 
filmu pielęgnacyjnego

▲ Wysokomolekularna struktura- nie 
zawiera ani mydła ani wosku 

▲ Zachowuje naturalną
optykę powierzchni

Profekt-Konzentrat
Nabłyszczający płyn myjąco- 
pielęgnacyjny

▲ Wspaniały połysk
▲ Znakomity efekt pielęgnacyjny
▲ Dobre właściwości

polerowania

Veriprop
Ultra-zwilżający płyn do mycia 

▲ Wysoce aktywny płyn do mycia
bieżącego elastycznych wykładzin 
podłogowych mocno odpierających 
wodę oraz do podłóg 
z kamionki szlachetnej

Pozostałe wysokojakościowe produkty 
myjąco- pielęgnacyjne do profesjonalnego 
mycia bieżącego i mycia z pielęgnacją:

Clarida Uni
Uniwersalny środek myjący

econa-Konzentrat balance

Płyn myjący ogólnego zastosowania 
(bez barwników i substancji zapachowych)

Keradet Aktiv
Uniwersalny płyn do mycia na bazie alkoholu

Rivas
Intensywny płyn myjący wolny 
od tenzydów

Tornado-Konzentrat
Mocny płyn myjący

Veriprop-Konzentrat
Ultra- zwilżający płyn myjący

Torvan-Konzentrat
Aktywny płyn myjący

▲ Działa szybko i skutecznie na
wszystkich powierzchniach 
wodoodpornych

▲ Dobra rozdzielczość w ściekach
▲ Nadaje się także znakomicie do

mycia intensywnego

Fiora-Clean
Zapachowy płyn myjący

▲ Aktywne działanie czyszczące
▲ Pozostawia przyjemny, długotrwały, 

świeży zapach

▲ Wysychanie bez smug
▲ Przyjemny zapach
▲ Mycie 1- stopniowe
▲ Biodegradowalne

składniki
▲ Zachowanie wartości

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

Profloor-Konzentrat
Do mycia 1-stopniowego

▲ Mycie i pielęgnacja w jednym procesie 
pracy

▲ Znakomita optyka
▲ Nie nawarstwia się
▲ Dobre właściwości

polerowania

Ambital-eco-Konzentrat
Eko- Mycie z pielęgnacją

▲ Wysokowartościowa pielęgnacja 
podłóg i mycie przyjazne dla 
środowiska naturalnego 

▲ Technologia przyszłości z 
Ekologicznym Oznakowaniem UE

▲ Związki powierzchniowo-czynne
wyprodukowane na bazie surowców 
roślinnych

▲ Spełnia normy DIN 18032, 
a tym samym nadaje się do 
podłóg w halach sportowych
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Pozostałe wysokojakościowe 
produkty myjąco- pielęgnacyjne do 
profesjonalnego mycia bieżącego 
i mycia z pielęgnacją:

Ambital-eco-Konzentrat 
balance
 
Eco- Mycie z pielęgnacją (wolny od 
barwników i substancji zapachowych)

Ariston
Nabłyszczający płyn do mycia na bazie 
polimerów

Clarida Care
Uniwersalny środek do 
mycia i pielęgnacji

DIN 18032


