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Pozostałe prospekty tematyczne kierujemy do    
profesjonalistów pracujących w obszarach …

Przykładowy plan higieny

Santex-plus
Płyn do gruntownego mycia sanitariatów     
i pływalni 

Kiehl-AciDés
Płynny środek czyszcząco-dezynfekcyjny 
na bazie kwasu                                                            
Umieszczony w wykazie VAH i IHO 

Sanikal-eco
Higiena w sanitariatach

Kiehl-RapiDés
Płyn myjący do szybkiej dezynfekcji
Umieszczony w wykazie VAH i IHO 

  … Obszary wellness

Topowe, profesjonalne produkty 
do perfekcyjnego utrzymania 
czystości, pielęgnacji i higieny 
w zakładach hotelarskich

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

H.A.C.C.P

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

ARCANDIS®-System
Optymalny system                                   
profesjonalnego mycia naczyń,                 
sztućców, szkła, garnków, pojemników itp.

Maszynowe mycie naczyń

Sensacyjnie łatwy 
w obsłudze -  

KIEHL-App

Doradztwo i serwis 
Pracownik KIEHLA doradzi Państwu 
w wyborze ekonomicznego i przyjaznego 
dla środowiska produktu.

Postawione przed Państwem zadania 
opracujemy razem i zgodnie 
z zapotrzebowaniem dobierając optymalny 
zestaw produktów.

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

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

KIEHL & ŻEGARSKI Sp. z o.o.
Ul. Wolnej Wszechnicy 3 
PL-02-098 Warszawa
Tel:  + 48 22-823-98-65
Fax: + 48 22-824-04-84
kiehl@kiehl-zegarski.pl 

… Transport publiczny … Biurowce

… Szpitale

… Domy spokojnej 
starości i instytucje 
opieki społecznej… Szkoły

… Zakłady
przemysłowe… Galerie handlowe



Perfekcyjne, profesjonalne utrzymanie czystości 
oraz pielęgnacja i higiena w obszarach ...

Gwarancja precyzyjnego 
dozowania!

Econa-Konzentrat
Płyn myjący ogólnego zastosowania

Ambital-eco-Konzentrat
Eco-mycie z pielęgnacją                           
          DIN 18032

Optima
Płyn do mycia powierzchni i szkła

Veriprop
Ultra-zwilżający płyn do mycia 

Torvan-Konzentrat
Aktywny płyn myjący

Profless-Konzentrat
Płyn do mycia powierzchni

Carpasol
Płyn do ekstrakcyjnego prania dywanów

… Pokoje 
i apartamenty

Econa-Konzentrat
Płyn myjący ogólnego zastosowania

Ambital-eco-Konzentrat
Eco-mycie z pielęgnacją  
           DIN 18032

Optima
Płyn do mycia powierzchni i szkła

Veriprop
Ultra-zwilżający płyn do mycia

Torvan-Konzentrat
Aktywny płyn myjący

Profless-Konzentrat
Płyn do mycia powierzchni

… Hole wejściowe, bary 
i restauracje

System produktów ARENAS®                 
do prania tekstyliów 

… Pranie tekstyliów 
hotelowych oraz tekstyliów 
gości

  

Kiehl-Parketto-clean-
Konzentrat
Płyn myjący do podłóg drewnianych              
i laminowanych 

Kiehl-Parketto-care                              
Produkt myjąco-pielęgnacyjny do parkietu  
          DIN 18032

Kiehl-Parketto-care-satina                             
Mycie z pielęgnacją podłóg drewnianych, 
matowy 

Kiehl-Parkettin-Konzentrat                              
Mycie z pielęgnacją podłóg drewnianych  
          DIN 18032  

Kiehl-Eco-Refreher                              
Olej do pielęgnacji drewna na bazie       
wodnej, tworzący film             

 

… Drewniane podłogi 
i meble

Optima
Płyn do mycia powierzchni i szkła

Tablefit
Płyn do mycia tworzywa sztucznego i biurek

Eloxa prima
Pielęgnacja metalu

Kiehl-RapiDés
Płyn myjący do szybkiej dezynfekcji
Umieszczony w wykazie VAH i IHO

Profless-Konzentrat
Płyn do mycia powierzchni

Carpasol
Płyn do ekstrakcyjnego prania dywanów

… Sale konferencyjne, 
obszar recepcji i punkty 
informacyjne

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

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

… Łazienki i obszar 
sanitarny

AvenisFoam
Pianowy środek do mycia                         
sanitariatów

Patronal-eco
Płyn do mycia sanitariatów                          
z formułą ochronną 

Kiehl-Desisan Konzentrat
Płyn do mycia i dezynfekcji w obszarze 
sanitarnym, wolny od kwasu
Umieszczony w wykazie VAH i IHO

Oxycal
Płyn do mycia sanitariatów z efektem 
świeżości

Duocit-eco
Płyn do mycia sanitariatów o świeżym 
pomarańczowym zapachu

Sanikal-eco
Higiena w sanitariatach

Die Lagerung von Mopp-
Bezügen und Reinigungstü-
chern ist ohne Verkeimung 
bis zu 72 Stunden gutach-
terlich bestätigt.

Blutoxol
Płynny koncentrat myjąco-dezynfekcyjny 
dla obszaru spożywczego 
Testowany zgodnie z wytycznymi EN 
13697 i umieszczony w wykazie IHO 

Grasset
Płyn rozpuszczający tłuszcze

Torvan-Konzentrat FD
Płyn aktywnie myjący dla obszaru 
spożywczego  

Kiehl-RapiDés
Płyn myjący do szybkiej dezynfekcji
Testowany zgodnie z wytycznymi EN 
13697 i umieszczony w wykazie IHO 

Disoman
Wysokowydajny superkoncentrat             
do ręcznego mycia naczyń 

Vinoxin
Płyn myjący do stali szlachetnej                  
i powierzchni kwasoodpornych  

Vinox-eco
Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu  

   
   

   
   

           

… Obszar kuchenny 
i strefa spożywania  
posiłków


