
Pozostałe prospekty tematyczne kierujemy do    
profesjonalistów pracujących w obszarach ...
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Produkty biobójcze stosować zgodnie 
z przeznaczeniem. Przed użyciem zawsze 
zapoznać się z oznakowaniem i ulotką 
produktu.

www.kiehl-group.com

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

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

…. Do maszynowego 
mycia naczyń

H.A.C.C.P

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny
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Specjalistyczne topowe produkty  
do perfekcyjnego utrzymania 
czystości oraz pielęgnacji i higieny 
w szkołach

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 

Sensacyjnie łatwy 
w obsłudze -  

KIEHL-App

… Transport publiczny … Biurowce

… Szpitale

… Domy spokojnej 
starości i instytucje 
opieki społecznej

… Hotele
… Zakłady
przemysłowe

… Galerie handlowe



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

… Wyposażenie i okna 

Optima
Płyn do mycia powierzchni i szkła

Econa-Konzentrat
Płyn myjący ogólnego zastosowania

Profless-Konzentrat
Płyn do mycia powierzchni

Tablefit
Płyn do mycia tworzywa sztucznego i biurek

Doradztwo i serwis
Nasz technolog doradzi Państwu w wyborze 
ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska 
produktu.

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

… Obszar sanitariatów              
i baseny 

AvenisFoam
Pianowy środek do mycia sanitariatów

Patronal-eco
Płyn do mycia sanitariatów                            
z formułą ochronną
  
Oxycal
Płyn do mycia sanitariatów z efektem 
świeżości

Sanikal-eco
Higiena w sanitariatach

Duocit-eco
Płyn do mycia sanitariatów                            
o świeżym pomarańczowym zapachu

 
… Kuchnie i punkty                      
wydawania posiłków

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

Torvan-Konzentrat FD
Płyn aktywnie myjący dla obszaru 
spożywczego

Disoman
Wysokowydajny superkoncentrat do 
ręcznego mycia naczyń 

Grasset
Płyn rozpuszczający tłuszcze

Vinoxin
Płyn myjący do stali szlachetnej i powierzchni 
kwasoodpornych

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

Frigosan
Środek myjący do zamrażarek

Jet
Płynne mleczko do szorowania 

Vinox-eco
Płyn do usuwania wapnia i tłuszczu

… Hale sportowe

Trend
Emulsja pielęgnacyjna wolna od soli
metalicznych                                  DIN 18032

Dopomat-secur
Płyn do mycia automatem z pielęgnującymi 
komponentami antypoślizgowymi 
             DIN 18032

Procur-Konzentrat
Specjalistyczny płyn myjąco-pielęgnacyjny     
             DIN 18032

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

Econa-Konzentrat
Płyn myjący ogólnego zastosowania

Copex-eco
Płyn do mycia gruntownego                     
ogólnego zastosowania

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

… Ciągi komunikacyjne

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

Econa-Konzentrat
Płyn myjący ogólnego zastosowania

Copex-eco
Płyn do mycia gruntownego                     
ogólnego zastosowania

Ceradur-eco
Pielęgnacyjny środek dyspersyjny             
wolny od soli metalicznych

Procur-Konzentrat
Specjalistyczny płyn myjąco-pielęgnacyjny 
           DIN 18032

Torvan-Konzentrat
Aktywny płyn myjący

Corvett
Płyn do mycia gruntownego płytek           
gresowych
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