ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ETΑΙΡΙΑΣ

Ιστορικό - Δραστηριότητα - Σκοπός
Η Α2Ζ Advanced Hygiene Solutions ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 και είναι εμπορική εταιρία, που
εστιάζει στην παροχή λύσεων καθαρισμού & υγιεινής σε επαγγελματίες χρήστες των κλάδων
φιλοξενίας, υγείας, μαζικής εστίασης μέσω:
• εξειδικευμένου δικτύου διανομής
• μεγάλων εταιριών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
Η Α2Ζ αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο την Induquim, κορυφαία Ισπανική εταιρία,
που διαθέτει πλήρη, υψηλής ποιότητας και οικονομική στη χρήση γκάμα προϊόντων για όλες τις
κατηγορίες του επαγγελματικού καθαρισμού.
Επιπλέον, αποτελεί εξουσιοδοτημένο διανομέα της 3Μ στα εργαλεία επαγγελματικού καθαρισμού
χώρων μαζικής εστίασης και συντήρησης δαπέδων (Scotch-BriteTM Professional).
Στόχος μας είναι να απαντήσουμε στις επιταγές των καιρών, παρέχοντας τις βέλτιστες λύσεις,
που αυξάνουν την παραγωγικότητα και οδηγούν στο πλέον ανταγωνιστικό κόστος καθαρισμού &
υγιεινής με ταυτόχρονη:
• αύξηση της συνολικής κερδοφορίας των πελατών μας μέσω:
- ευχαριστημένων πελατών τους
- προστασίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους
- ελέγχου του συνολικού κόστους καθαρισμού τους
• προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος

Τα δυνατά μας σημεία
• Βαθιά γνώση της επαγγελματικής αγοράς
• Εμπορική και τεχνική εμπειρία, ειδικότερα στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού & υγιεινής
• Γνώση των αναγκών της αγοράς, των πελατών και του ανταγωνισμού
• Κατανόηση της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα
• Ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα μέσω επιλεγμένων εμπορικών συνεργατών με
αποδεδειγμένη εμπειρία και κύρος στην τοπική αγορά

H προσέγγισή μας
• Οι πελάτες μας στο επίκεντρο
• Διάγνωση – Κατανόηση αναγκών
• Καινοτόμες λύσεις υψηλής κερδοφορίας
• Υψηλή ποιότητα προϊόντων – εξυπηρέτησης
• Αξιοπιστία / Ασφάλεια
• Συνεχής παρακολούθηση
• Σχέσεις εμπιστοσύνης

Ο ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ ΜΑΣ INDUQUIM

Διαθέτει πλήρη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος χρήσης.
Προϊοντικές κατηγορίες :
• Masslimp : Καθαρισμός & Φροντίδα Κτιρίων (Καθαρισμός & Συντήρηση
Δαπέδων – Γενικός Καθαρισμός – Καθαρισμός χώρων υγιεινής – Απόσμηση
χώρων – Προσωπική υγιεινή)
• Masschef : Καθαρισμός & Υγιεινή Κουζίνας (Πλυντήριο Πιάτων – Πλύσιμο
σκευών στο χέρι – Καθαρισμός επιφανειών & Εξοπλισμού κουζίνας)
• Massplus : Σειρά υπερσυμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού κτιρίων &
κουζίνας
• Massnature : Σειρά οικολογικών προϊόντων καθαρισμού κτιρίων & κουζίνας
• Masswash : Καθαρισμός & Υγιεινή Υφασμάτων
• Massfood : Καθαρισμός Βιομηχανίας Τροφίμων
• Massauto : Καθαρισμός Αυτοκινητοβιομηχανίας & Συνεργείων αυτοκινήτων
• Masstech : Καθαρισμός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ISO 9001.
Διαθέτει το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Ecolabel για τη σειρά
οικολογικών προϊόντων Massnature, που έχει αναπτύξει.
Η σχέση τιμής/ποιότητας και η πελατοκεντρική προσέγγιση
της Induquim οδηγούν σε σαφή υπεροχή των προϊόντων
της έναντι του ανταγωνισμού.
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MASSCHEF

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΟΥΖΊΝΑΣ
Πλήρης σειρά προϊόντων καθαρισμού & υγιεινής της Induquim, που παρέχει τέλεια
αποτελέσματα σε όλα τα πεδία εφαρμογής εναρμονισμένα με τα σύγχρονα πρότυπα
υγιεινής (HACCP), με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους και εγγύηση της
ασφάλειας του προσωπικού.

1. Απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων
2. Στεγνωτικά πλυντηρίων πιάτων
3. Υγρά απορρυπαντικά για πλύσιμο σκευών στο χέρι
4. Καθαριστικά επιφανειών & εξοπλισμού κουζίνας
4a. Αλκαλικά
4b. ‘Όξινα
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
1. Α Π Ο Ρ Ρ Υ Π Α Ν Τ Ι Κ Α Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ω Ν Π Ι Α Τ Ω Ν
BIMAT SP+
Απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων για μέτρια - σκληρά νερά
Αλκαλικό απορρυπαντικό, ειδικό για την εξάλειψη οργανικών κατάλοιπων, πρωτεϊνών, λευκωμάτων και
λιπαρών ρύπων από πιάτα, γυαλικά και μαχαιροπίρουνα, για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων.
Περιέχει συμπλοκοποιητές για τη δέσμευση του ασβεστίου και του μαγνησίου στο νερό, αποτρέποντας
επικαθίσεις αλάτων στα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E1102760

E1102730

1x12 Κg

4x6 Kg

pH:12,5 (1%)

CLORMAT
Χλωριωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων
Χλωριωμένο αλκαλικό απορρυπαντικό ειδικό για την εξάλειψη οργανικών κατάλοιπων, πρωτεϊνών,
λευκωμάτων και λιπαρών ρύπων, από πιάτα, γυαλικά και μαχαιροπίρουνα σε επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων. Χάρη στη χλωριωμένη σύνθεσή του απομακρύνει αποτελεσματικά χρωστικές (όπως καφεΐνης,
τεΐνης), αμυλούχα υπολείμματα και εξαφανίζει τις οσμές. Περιέχει συμπλοκοποιητές για τη δέσμευση του
ασβεστίου και του μαγνησίου στο νερό, αποτρέποντας επικαθίσεις αλάτων στα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου.
Κατάλληλο και για σκληρά νερά.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0201260

pH:12,5 (1%)

1x12 Kg

BIMAT AD+
Απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων για σκληρά νερά
Αλκαλικό απορρυπαντικό ειδικό για την εξάλειψη οργανικών κατάλοιπων, πρωτεϊνών, λευκωμάτων και
λιπαρών ρύπων από πιάτα, γυαλικά και μαχαιροπίρουνα σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Είναι πλούσιο
σε συμπλοκοποιητές για τη δέσμευση του ασβεστίου και του μαγνησίου στο νερό, αποτρέποντας επικαθίσεις
αλάτων στα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0202160

H0202130

1x12 Kg

4x6 Kg

pH:12,5 (1%)

BIMAT EX
Απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων για πολύ σκληρά νερά
Αλκαλικό απορρυπαντικό ειδικό για την εξάλειψη οργανικών κατάλοιπων, πρωτεϊνών, λευκωμάτων και
λιπαρών ρύπων από πιάτα, γυαλικά και μαχαιροπίρουνα σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Είναι πολύ
πλούσιο σε συμπλοκοποιητές για τη δέσμευση του ασβεστίου και του μαγνησίου στο νερό, αποτρέποντας
επικαθίσεις αλάτων στα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου. Ιδανικό για την πλύση ποτηριών. Οικονομικό στη
χρήση λόγω της συμπυκνωμένης σύνθεσής του.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0202760

H0202730

1x12 Kg

4x6 Kg

pH:12,5

2. Σ Τ Ε Γ Ν Ω Τ Ι Κ Α Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ω Ν Π Ι Α Τ Ω Ν
BRILMAT ECO
Ουδέτερο στεγνωτικό πλυντηρίων πιάτων για μαλακά νερά
Στεγνώνει και γυαλίζει πιάτα, γυαλικά και μαχαιροπίρουνα σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Δεν αφήνει
θαμπάδες και στίγματα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2103050

E2103025

1x10 Lt

4x5 Lt

pH:7,0
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MASSCHEF
2. Σ Τ Ε Γ Ν Ω Τ Ι Κ Α Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ω Ν Π Ι Α Τ Ω Ν
BRILMAT XP
Όξινο στεγνωτικό πλυντηρίων πιάτων για σκληρά νερά
Στεγνώνει και γυαλίζει γρήγορα πιάτα, γυαλικά και μαχαιροπίρουνα σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων.
Εμποδίζει την εναπόθεση των ρύπων και περιέχει αντιαφριστικούς παράγοντες. Δεν αφήνει θαμπάδες και
στίγματα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E1104051

E1104025

1x10 Lt

4x5 Lt

pH:3,0

BRILMAT EX
Συμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό πλυντηρίων πιάτων για πολύ σκληρά νερά
Στεγνώνει και γυαλίζει γρήγορα πιάτα, γυαλικά και μαχαιροπίρουνα σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων.
Εμποδίζει την εναπόθεση των ρύπων και περιέχει αντιαφριστικούς παράγοντες. Δεν αφήνει θαμπάδες και
στίγματα. Ιδανικό για το στέγνωμα ποτηριών. Οικονομικό στη χρήση λόγω της συμπυκνωμένης σύνθεσής του.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0205050

H0205025

1x10 Lt

4x5 Lt

pH:3,0

3. Υ Γ Ρ Α Α Π Ο Ρ Ρ Υ Π Α Ν Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Π Λ Υ Σ Ι Μ Ο Σ Κ Ε Υ Ω Ν Σ Τ Ο Χ Ε Ρ Ι
SELMAN PLUS
Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών στο χέρι
Προϊόν υψηλής συμπύκνωσης ιδανικό για πλύσιμο πιάτων και σκευών στο χέρι. Καθαρίζει και αφαιρεί
τα λίπη από όλα τα είδη επιφανειών κουζίνας, όπως πλακάκια και πάγκους εργασίας, αφαιρώντας όλα τα
οργανικά κατάλοιπα. Ιδανικό για χρήση σε πολύ σκληρά νερά. Χάρη στο ουδέτερο pH και τα περιποιητικά
συστατικά του δεν ερεθίζει ούτε τα πιο ευαίσθητα χέρια.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0206025
4x5 Lt

pH:7,0

SELMAN
Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών στο χέρι
Προϊόν ιδανικό για πλύσιμο πιάτων και σκευών στο χέρι. Καθαρίζει και αφαιρεί τα λίπη από όλα τα είδη
επιφανειών κουζίνας, όπως πλακάκια και πάγκους εργασίας, αφαιρώντας όλα τα οργανικά κατάλοιπα, χωρίς
να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά του από τη σκληρότητα του νερού. Χάρη στο ουδέτερο pH και τα
περιποιητικά συστατικά του δεν ερεθίζει ούτε τα πιο ευαίσθητα χέρια.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2106025
4x5 Lt

pH:7,0

4a. Α Λ Κ Α Λ Ι Κ Α Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν & Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α Σ
GLEAM
Συμπυκνωμένο καθαριστικό - απολιπαντικό
Υπερσυμπυκνωμένο προϊόν για τη διάλυση κάθε είδους λιπών και λαδιών. Κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα,
επιφάνειες και εξοπλισμό κουζίνας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βαμμένες επιφάνειες, επιφάνειες αλουμινίου
και σε επιφάνειες με ελαστικές προσθήκες. Περιέχει διαλύτες και επιφανειοδραστικές ουσίες, που ενισχύουν την
απολιπαντική ισχύ των αλκαλικών συστατικών. Οικονομικό στη χρήση λόγω της υψηλής συμπύκνωσής του.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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H0300925
4x5 Lt

pH: 12,5 (1%)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
4a. Α Λ Κ Α Λ Ι Κ Α Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν & Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α Σ
GALE
Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για καμένα λίπη
Προϊόν με μεγάλη απολιπαντική ισχύ. Ιδανικό για καθαρισμό καμένων λιπών και καρβουνίλας από φούρνους –
σχάρες – εστίες ψησίματος. Με τέλεια μελετημένη σύνθεση, που εμποδίζει τη διάβρωση των σχαρών ψησίματος.
Διαλυμένο καθαρίζει αποτελεσματικά φριτέζες, τηγάνια και σκεύη βαριάς λάντζας. Υψηλή συμπύκνωση για υψηλή
απόδοση και οικονομία. Τα μη εύφλεκτα συστατικά του το κάνουν ιδανικό για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0300525
4x5 Lt

pH:12,5

DEGRASS ECO
Απολιπαντικό γενικής χρήσης
Αλκαλικό προϊόν με μεγάλη ισχύ στην αφαίρεση λαδιών και λιπών. Κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα, επιφάνειες
και εξοπλισμό κουζίνας. Σαπωνοποιεί και απομακρύνει κάθε είδους λιπαρή ουσία. Περιέχει επιφανειοδραστικές
ουσίες και διαλύτες, που ενισχύουν τη δράση των αλκαλικών συστατικών και απομακρύνουν και τα πιο καμένα
λίπη.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2201125
4x5 Lt

pH:11,0 (1%)

4b. Ο Ξ Ι Ν Α Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν & Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α Σ
DESCAL PLUS
Ισχυρό προϊόν αφαίρεσης αλάτων ταχείας δράσης
Αφαιρετικό αλάτων και απολιπαντικό ταχείας δράσης. Ειδική σύνθεση, που εμποδίζει τη διάβρωση σε
μεταλλικά εξαρτήματα, σωληνώσεις και λέβητες. Περιέχει συμπλοκοποιητές για τη δέσμευση των ιόντων
ασβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου, που δημιουργούν επικαθίσεις αλάτων. Ιδανικό για την αφαλάτωση
πλυντηρίων πιάτων σε περιοχές με πολύ σκληρά νερά.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0208125
4x5 Lt

pH:1,5

DESCAL
Προϊόν αφαίρεσης αλάτων ταχείας δράσης
Αφαιρετικό αλάτων και απολιπαντικό ταχείας δράσης. Ειδική σύνθεση, που εμποδίζει τη διάβρωση σε
μεταλλικά εξαρτήματα, σωληνώσεις και λέβητες. Περιέχει συμπλοκοποιητές για τη δέσμευση των ιόντων
ασβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου, που δημιουργούν επικαθίσεις αλάτων. Αποτελεσματικό στην αφαίρεση
αλάτων από πλυντήρια πιάτων.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0208025
4x5 Lt

pH:1,5

ACID DEGRASS
Όξινο απολιπαντικό – αφαλατικό επιφανειών κουζίνας
Όξινο προϊόν σχεδιασμένο για τον περιοδικό καθαρισμό επίμονων και σκληρών λιπών, σε περιοχές με σκληρά
νερά, όπου τα συμβατικά απολιπαντικά δεν είναι αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα σέβεται την επιφάνεια, που
καθαρίζει. Αποτελείται από ένα μίγμα οξέων που υδρολύουν το λίπος για να αφαιρεθεί χωρίς προσπάθεια.
Κατάλληλο για επιφάνειες από χρώμιο.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H9300825
4x5 Lt

pH: 2,1 (1%)
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MASSLIMP

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ & ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΤΙΡΊΩΝ
Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας κτιρίων της Induquim , που
καλύπτει κάθε τύπο υλικού κατασκευής. Η πρόταση της Α2Ζ οδηγεί σε ένα καθαρό, ασφαλές
και ελκυστικό περιβάλλον για τους πελάτες σας, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη φήμη και την
απόδοση της επένδυσής σας.

1. Καθαρισμός & συντήρηση δαπέδων
1a. Αφαιρετικά παρκετίνης
1b. Προστασία δαπέδων –
παρκετίνες
1c. Καθαριστικά – συντηρητικά
δαπέδων
1d. Ισχυρά καθαριστικά δαπέδων –
επιφανειών
1e. Καθημερινό σφουγγάρισμα
δαπέδων
1f. Καθαριστικά χαλιών
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2. Προϊόντα γενικού καθαρισμού
2a. Καθαριστικά επιφανειών
2b. Καθαριστικά – αποσμητικά
επιφανειών
2c. Καθαριστικά τζαμιών – γυάλινων
επιφανειών
2d. Προϊόντα ειδικής χρήσης
3. Καθαρισμός χώρων υγιεινής
4. Αποσμητικά χώρου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
1. Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ & Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Δ Α Π Ε Δ Ω Ν
1a. Α φ α ι ρ ε τ ι κ ά Π α ρ κ ε τ ί ν η ς
STRIP FORTE
Ισχυρά αλκαλικό αφαιρετικό παρκετίνης
Ισχυρά αλκαλικό προϊόν, που συνδυάζει ένα μίγμα συστατικών, που το κάνουν ιδανικό για δύο χρήσεις:
αφαίρεση παρκετίνης και βαθύ καθαρισμό. Ως αφαιρετικό παρκετίνης μαλακώνει και αφαιρεί γρήγορα και
αποτελεσματικά όλες τις επιστρώσεις κεριών και πολυμερών.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H9103802
4x5 Lt

pH:12,5 (1%)

STRIP
Αφαιρετικό παρκετίνης ασφαλές και για δάπεδα linoleum
Αλκαλικό προϊόν κατάλληλο για την αφαίρεση παλιών στρωμάτων παρκετίνης από συνθετικά και πέτρινα
δάπεδα. Ασφαλές για δάπεδα linoleum. Περιέχει ουσίες, που απομακρύνουν γρήγορα κεριά και πολυμερή.
Χαμηλό επίπεδο αφρισμού, που επιταχύνει και διευκολύνει το ξέβγαλμα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0103525
4x5 Lt

1b. Π ρ ο σ τ α σ ί α Δ α π έ δ ω ν - Π α ρ κ ε τ ί ν ε ς

pH:12,5

DIAMOND
Αυτογυάλιστη ακρυλική παρκετίνη υψηλής αντοχής
Συμπυκνωμένο προϊόν, ειδικό για το παρκετάρισμα δαπέδων. Κατάλληλη για όλους τους τύπους πέτρινωνελαστικών δαπέδων. Με ειδική σύνθεση κεριών, που προσδίδουν μεγάλη αντοχή σε δάπεδα χώρων με
πολύ αυξημένη κίνηση (super markets, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα κ.λπ.). Πολύ ανθεκτική σε σημάδια
από τακούνια. Περιέχει ειδικά συστατικά, που της προσδίδουν αντιολισθητικές ιδιότητες και υψηλή
γυαλάδα. Απλώνεται εύκολα και ομοιόμορφα καλύπτοντας μεγαλύτερη επιφάνεια και στεγνώνει γρήγορα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0103025
4x5 Lt

pH:8,0

AMBAR
Αυτογυάλιστη ακρυλική παρκετίνη
Κατάλληλη για όλους τους τύπους πέτρινων δαπέδων. Με ειδική σύνθεση κεριών, που προσδίδουν μεγάλη
αντοχή σε δάπεδα χώρων με πολλή κίνηση (μπαρ, εστιατόρια, γραφεία κ.λπ.). Πολύ ανθεκτική σε σημάδια
από τακούνια. Περιέχει ειδικά συστατικά, που της προσδίδουν αντιολισθητικές ιδιότητες και υψηλή γυαλάδα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0102525
4x5 Lt

pH:8,0

PLASTIC
Αυτογυάλιστη ακρυλική παρκετίνη υψηλής αντοχής για πλαστικά δάπεδα και linoleum
Προϊόν υψηλής συμπύκνωσης, ειδικό για το γυάλισμα συνθετικών δαπέδων και ιδιαίτερα για επιφάνειες
από PVC και linoleum. Με ειδική σύνθεση κεριών, που προσδίδουν μεγάλη αντοχή σε δάπεδα χώρων με
πολύ αυξημένη κίνηση (super markets, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα κ.λπ.). Πολύ ανθεκτική σε σημάδια
από τακούνια. Περιέχει ειδικά συστατικά, που της προσδίδουν αντιολισθητικές ιδιότητες και υψηλή
γυαλάδα. Απλώνεται εύκολα και ομοιόμορφα καλύπτοντας μεγαλύτερη επιφάνεια και στεγνώνει γρήγορα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0103325
4x5 Lt

pH:8,0
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MASSLIMP
1b. Π ρ ο σ τ α σ ί α Δ α π έ δ ω ν - Π α ρ κ ε τ ί ν ε ς
TAP
Επικαλυπτικό πορωδών δαπέδων (μάρμαρο-μωσαϊκό-linoleum)
Προϊόν με βάση από ακρυλικές ρητίνες, που προστατεύει την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται, διατηρώντας
τα χαρακτηριστικά και την εμφάνισή της. Χάρη στις ιδιότητές του, διευκολύνει τη μετέπειτα προστασία της
επιφάνειας με παρκετίνη.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0101225
4x5 Lt

pH:7,0

CRYSTALL
Υγρό κρυσταλλοποίησης για ασβεστολιθικά δάπεδα (μάρμαρο-μωσαϊκό)
Ειδικό προϊόν για κρυσταλλοποίηση ασβεστολιθικών πέτρινων δαπέδων, όπως μάρμαρο, μωσαϊκό. Χαρίζει
έντονη γυαλάδα και αντοχή στην επιφάνεια. Προστατεύει τα δάπεδα και διευκολύνει τον καθημερινό
καθαρισμό τους.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0103225
4x5 Lt

pH:2,1

1c. Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά - Σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ά Δ α π έ δ ω ν
LAVIX APPLE
Καθαριστικό-συντηρητικό-γυαλιστικό δαπέδων με άρωμα μήλου
Καθαρίζει και γυαλίζει τα δάπεδα, διατηρώντας τη φυσική γυαλάδα τους, χάρη στις ακρυλικές ρητίνες που
περιέχει. Αφήνει ευχάριστο άρωμα πράσινου μήλου. Δε γλιστράει και δεν αφήνει σημάδια από πατημασιές.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0102625
4x5 Lt

pH:9,5

SPRAYBRILL
Προϊόν συντήρησης γυαλάδας δαπέδων με μηχανές υψηλών στροφών
Συμπυκνωμένο προϊόν, ειδικό για το γυάλισμα δαπέδων. Χρησιμοποιείται με ψεκασμό και τρίψιμο με μηχανές
υψηλών στροφών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπο επιφάνειας παρκεταρισμένης ή μη. Αποτελείται από
ειδικά κεριά, που προσδίδουν υψηλότατη αντοχή σε δάπεδα κτιρίων με πολλή κίνηση και προστασία σε σημάδια
από τακούνια. Περιέχει ειδικά συστατικά, που του προσδίδουν αντιολισθητικές ιδιότητες και υψηλή γυαλάδα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H9103029
4x5 Lt

pH:8,0

WOOD
Καθαριστικό για ξύλινες επιφάνειες με σαπούνι
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό επιφανειών από ξύλο και φελλό. Σέβεται τη φυσική λάμψη
του ξύλου δημιουργώντας προστατευτικό φιλμ στην καθαρισμένη επιφάνεια. Αφήνει ευχάριστο άρωμα
εσπεριδοειδών.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0101025
4x5 Lt

pH:10,0
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
1c. Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά - Σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ά Δ α π έ δ ω ν
MOPASS
Γυαλιστικό επιφανειών, που δεσμεύει τη σκόνη
Εγκλωβίζει τη σκόνη από όλα τα είδη επιφανειών. Με ένα μόνο πέρασμα συλλέγει τη σκόνη και τους ρύπους
αφήνοντας την επιφάνεια καθαρή, γυαλιστερή και προστατευμένη. Ιδανικό για τη συντήρηση ευαίσθητων στο
νερό δαπέδων με χρήση παρκετέζας.
KΩΔΙΚΟΣ

H0101114

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

1d. Ι σ χ υ ρ ά Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά Δ α π έ δ ω ν - Ε π ι φ α ν ε ι ώ ν
ACID FL
Όξινο καθαριστικό δαπέδων
Υπερσυμπυκνωμένο όξινο προϊόν για αρχικούς καθαρισμούς. Αφαιρεί αποτελεσματικά υπολείμματα τσιμέντου
και γύψου από δάπεδα, τοίχους, προσόψεις κ.λπ. Περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες, που διαλύουν τους
ρύπους. Αφαιρεί αποτελεσματικά σκληρές επικαθίσεις αλάτων από επιφάνειες.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

I4200325
4x5 Lt

pH:1,5

DEGRASS SUPREME
Ισχυρά αλκαλικό καθαριστικό, χαμηλού αφρισμού
Δραστικό προϊόν με ενεργά συστατικά, που αφαιρούν κάθε είδος ρύπου, ακόμα και τους πιο σκληρούς. Η
σύνθεσή του με διαλύτες και αλκαλικά συστατικά, απομακρύνει εύκολα οργανικούς και ανόργανους ρύπους,
όπως λάδια, λίπη, ορυκτέλαια, αιθάλη, ίχνη ελαστικών κ.λπ. Φιλικό για κάθε τύπο επιφάνειας. Χαμηλού
αφρισμού, κατάλληλο για καθαρισμό μεγάλων βιομηχανικών χώρων με μηχανές πλύσεως-στεγνώσεως.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H9302025
4x5 Lt

pH:11,5

1e. Κ α θ η μ ε ρ ι ν ό Σ φ ο υ γ γ ά ρ ι σ μ α Δ α π έ δ ω ν
PASSION
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων με άρωμα φρούτων του πάθους
Καθαρίζει, γυαλίζει και περιποιείται κάθε είδος επιφάνειας. Αρωματίζει ευχάριστα το περιβάλλον.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2000180
4x5 Lt

pH:7,0

NUTS ATTRACTION AVELLANA-NUEZ
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων με βιοαλκοόλη και άρωμα φουντουκιού - καρυδιού
Καθαριστικό δαπέδων με βιοαλκοόλη, ουδέτερο pH και άρωμα φουντουκιού - καρυδιού, που διαρκεί.
Αφαιρεί τους ρύπους χωρίς προσπάθεια. Στεγνώνει γρήγορα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E3000025
4x5 Lt

pH:8,0
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MASSLIMP
1e. Κ α θ η μ ε ρ ι ν ό Σ φ ο υ γ γ ά ρ ι σ μ α Δ α π έ δ ω ν
BIOFRESH LIMA
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων με βιοαλκοόλη και άρωμα μοσχολέμονου
Καθαριστικό δαπέδων με βιοαλκοόλη, ουδέτερο pH και άρωμα μοσχολέμονου, που διαρκεί. Αφαιρεί τους
ρύπους χωρίς προσπάθεια. Στεγνώνει γρήγορα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2000085
4x5 Lt

pH:8,0

BIOFRESH MORA
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων με βιοαλκοόλη και άρωμα βατόμουρου
Καθαριστικό δαπέδων με βιοαλκοόλη, ουδέτερο pH και άρωμα βατόμουρου, που διαρκεί. Εξαλείφει τους
ρύπους χωρίς προσπάθεια. Στεγνώνει γρήγορα.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2000028

E2000018

4x5 Lt

12x1 Lt

pH:7,0

BIOFRESH MARSEILLE
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων με βιοαλκοόλη και άρωμα σαπουνιού Μασσαλίας
Καθαρίζει, γυαλίζει και περιποιείται κάθε είδος επιφάνειας. Αρωματίζει ευχάριστα το περιβάλλον.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2000151
4x5 Lt

pH:7,5

BIOFRESH CERAMICA
Ουδέτερο καθαριστικό, ειδικό για κεραμικά δάπεδα
Καθαριστικό με βιοαλκοόλη και ουδέτερο pH, ασφαλές για όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων ανθεκτικών
στο νερό. Ιδανικό για κρυσταλλοποιημένα μάρμαρα. Προσδίδει γυαλάδα στην επιφάνεια και αρωματίζει
ευχάριστα το χώρο με άρωμα πράσινου μήλου, που διαρκεί. Διαλύει τους ρύπους χωρίς προσπάθεια,
στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει κατάλοιπα γιατί όλα τα συστατικά του είναι ιδιαίτερα πτητικά. Υψηλή
απόδοση και οικονομία στη χρήση λόγω της υψηλής του συμπύκνωσης.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E1000425
4x5 Lt

pH:7,0

1f. Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά Χ α λ ι ώ ν
CARPET
Καθαριστικό χαλιών-μοκετών υψηλού αφρισμού
Ειδικό προϊόν υψηλού αφρισμού για αποτελεσματικό στεγνό καθάρισμα σε κάθε τύπο χαλιού και μοκέτας. Δε
βλάπτει κανένα είδος ίνας. Περιέχει συστατικά, που ξαναζωντανεύουν τα χρώματα και επιτυγχάνουν γρήγορο
στέγνωμα. Εφαρμόζεται με περιστροφική μηχανή ή χειρωνακτικά.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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H0102025
4x5 Lt

pH:7,5

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
1f. Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά Χ α λ ι ώ ν
CARPET BL
Καθαριστικό χαλιών-μοκετών χαμηλού αφρισμού για χρήση με μηχανές ψεκασμού-απορρόφησης
Ειδικό προϊόν για βαθύ καθαρισμό κάθε τύπου χαλιού και μοκέτας με μηχανή ψεκασμού-απορρόφησης.
Δε βλάπτει κανένα είδος ίνας. Χάρη στα συστατικά χαμηλού αφρισμού είναι ιδανικό για τον καθαρισμό με
μηχανή. Περιέχει συστατικά, που ξαναζωντανεύουν τα χρώματα και στεγνώνει γρήγορα.
KΩΔΙΚΟΣ

H9102125

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4x5 Lt

pH:6,0

CARPET SR
Αφαιρετικό λεκέδων χαλιών-μοκετών
Προϊόν ταχείας δράσης, που αφαιρεί εύκολα τους λεκέδες από χαλιά και μοκέτες. Μίγμα επιφανειοδραστικών
ουσιών και διαλυτών, που αφαιρούν τους δύσκολους λεκέδες χωρίς να καταστρέφουν τις ίνες. Ξεβγάζεται
εύκολα και στεγνώνει γρήγορα.
KΩΔΙΚΟΣ

H0102213

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

pH:9,0

GUM
Αφαιρετικό τσίχλας και αυτοκόλλητων
Προϊόν σύνθεσης διαλυτών από εντελώς φυσικά εκχυλίσματα εσπεριδοειδών, για την αφαίρεση τσιχλών και
αυτοκόλλητων από κάθε είδους επιφάνειες. Μην το εφαρμόζετε σε ελαστικές ή πλαστικές επιφάνειες, μη
ανθεκτικές σε διαλύτες.
KΩΔΙΚΟΣ

A2200809

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x0,65 Lt

2. Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ
2a. Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά E π ι φ α ν ε ι ώ ν
BLUE
Συμπυκνωμένο προϊόν γενικού καθαρισμού με άρωμα λουλουδιών
Απομακρύνει τους λιπαρούς ρύπους σε βάθος και γυαλίζει την επιφάνεια, ακόμα και χωρίς ξέβγαλμα.
Μοναδικό άρωμα λουλουδιών με μεγάλη διάρκεια. Ήπια αλκαλικό προϊόν με εξαιρετική ικανότητα διαβροχής
επιφανειών και υψηλή απόδοση σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.
KΩΔΙΚΟΣ

H0101725

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4x5 Lt

pH:8,5

TENSICLOR
Χλωριωμένο καθαριστικό - απολιπαντικό
Υψηλής απόδοσης προϊόν, που συνδυάζει τη δύναμη λεύκανσης και απολύμανσης της χλωρίνης, με την
απορρυπαντική ισχύ των επιφανειοδραστικών ουσιών. Αποτελεσματικό στην αφαίρεση μούχλας. Εξαλείφει
τις δυσάρεστες οσμές. Κατάλληλο για χρήση με όλα τα εργαλεία καθαρισμού, που δεν περιέχουν μικροΐνες.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E1000325
4x5 Lt

pH:11,4 (1%)
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MASSLIMP
2b. Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά - Α π ο σ μ η τ ι κ ά Ε π ι φ α ν ε ι ώ ν
BIOFRESH PRIMAVERA
Ουδέτερο καθαριστικό - αποσμητικό γενικής χρήσης με βιοαλκοόλη και άρωμα λουλουδιών
Καθαριστικό επιφανειών με βιοαλκοόλη, ουδέτερο pH και άρωμα λουλουδιών μεγάλης διάρκειας.
Εξαλείφει τους ρύπους χωρίς προσπάθεια. Στεγνώνει γρήγορα. Οικονομικό στη χρήση χάρη στην εξαιρετική
καθαριστική του ικανότητα σε χαμηλή δοσολογία.
KΩΔΙΚΟΣ

H0101325

H0101318

4x5 Lt

12x1 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

pH:7,0

2c. Κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ά Τ ζ α μ ι ώ ν - Γ υ ά λ ι ν ω ν Ε π ι φ α ν ε ι ώ ν
SHINEGLASS
Αντιστατικό καθαριστικό γυάλινων επιφανειών πολλαπλών χρήσεων
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για να καθαρίζονται τζάμια, καθρέπτες, πλακάκια, ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές, τηλεοράσεις, υπολογιστές κ.λπ. Εξατμίζεται γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα και θαμπάδες.
Κάνει τα τζάμια και τους καθρέπτες διαφανείς και αστραφτερούς. Οι αντιστατικές του ιδιότητες το κάνουν
ιδανικό για τον καθαρισμό τηλεοράσεων και υπολογιστών. Παράλληλα προσδίδει στις καθαρές επιφάνειες
αντιθαμβωτικές ιδιότητες.
KΩΔΙΚΟΣ

H9403425

H9403413

4x5 Lt

12x0,75 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

pH:7,5

MULTIGLASS
Καθαριστικό για τα τζάμια
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για να καθαρίζονται τζάμια, καθρέπτες, πλακάκια, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές,
τηλεοράσεις, υπολογιστές κ.λπ., με αντιστατικές ιδιότητες. Εξατμίζεται γρήγορα χωρίς να αφήνει θαμπάδες
και κατάλοιπα. Τα τζάμια και οι καθρέπτες είναι απόλυτα διαφανείς και χωρίς στίγματα.
KΩΔΙΚΟΣ

E1300625

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4x5 Lt

pH:7,0

MULTI ECO
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων
Προϊόν με ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό χωρίς ξέβγαλμα πολλών τύπων επιφανειών. Κατάλληλο για
προϊόντα απομίμησης δέρματος, πλαστικά, τζάμια, καθρέπτες, εξωτερικές επιφάνειες απορροφητήρων,
πάγκους κουζίνας, τηλεοράσεις, τραπέζια, οθόνες υπολογιστών κ.λπ. Προϊόν που συνιστάται για τον
καθαρισμό κάθε είδους σύγχρονης επιφάνειας.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2300725
4x5 Lt

pH:7,0

2d. Π ρ ο ϊ ό ν τ α Ε ι δ ι κ ή ς Χ ρ ή σ η ς
INK
Καθαριστικό για μελάνι από λείες επιφάνειες
Αλκαλικό προϊόν το οποίο δε βλάπτει καμία λεία επιφάνεια εκτός από το αλουμίνιο. Περιέχει ειδικούς
διαλύτες, που εξαλείφουν το μελάνι χωρίς προσπάθεια, ακόμα και όταν έχει στεγνώσει.
KΩΔΙΚΟΣ

H0301210

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

pH:11,4
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2d. Π ρ ο ϊ ό ν τ α Ε ι δ ι κ ή ς Χ ρ ή σ η ς
STEEL BRILL
Γυαλιστικό υγρό ανοξείδωτων επιφανειών
Προϊόν κατάλληλο για το γυάλισμα επιφανειών ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου, επιχρωμιωμένων,
επισμαλτωμένων κ.λπ. Ενισχύει την επιφάνεια με ένα ομοιόμορφο και γυαλιστερό προστατευτικό στρώμα.
Έχει αντιστατική δράση, ώστε να επιβραδύνει την εναπόθεση σκόνης και λιπαρών λεκέδων. Στιλβώνει
αποτελεσματικά,”σβήνοντας” δαχτυλιές και στίγματα νερού.
KΩΔΙΚΟΣ

H0404115

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

BRASS
Καθαριστικό μετάλλων
Προϊόν με ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό και το γυάλισμα οποιουδήποτε μετάλλου. Περιέχει συστατικά,
που διατηρούν για περισσότερο καιρό τη γυαλάδα της πρώτης μέρας. Ξεχωρίζει για την ιδιότητά του να
επαναφέρει σε καλή κατάσταση μεταλλικές επιφάνειες, που έχουν υποστεί επιλεκτική διάβρωση.
KΩΔΙΚΟΣ

H0403709

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6x0,65 Lt

pH:11,0

MOBEL BRILL
Καθαριστικό, γυαλιστικό επίπλων
Συνδυασμός ειδικών κεριών και σιλικονών που θρέφουν, ομορφαίνουν την εμφάνιση κάθε είδους επίπλου
και βοηθούν στη συντήρηση του ξύλου και του βερνικιού. Περιέχει αντιστατικά συστατικά, που εμποδίζουν
την εναπόθεση της σκόνης στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Αφήνει ευχάριστη αίσθηση οσμής μελιού,
που διαρκεί.
KΩΔΙΚΟΣ

H0404911

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

pH:5,0

3. Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ω Ρ Ω Ν Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ
BATHROOM ULTRA
Καθαριστικό μπάνιου, ελαφρά αλκαλικό
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για τον αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ρύπων και ειδικά των λιπαρών σε
χώρους υγιεινής. Αρωματίζει ευχάριστα το χώρο. Επιβραδύνει την εναπόθεση αλάτων. Κατάλληλο για ευρύ
φάσμα εφαρμογών σε χώρους υγιεινής ξενοδοχείων, εστιατορίων, εκπαιδευτηρίων κ.λπ.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E1303425
4x5 Lt

pH:10,5

LIME DS
Υψηλής απόδοσης καθαριστικό - αφαλατικό για μπάνια
Όξινο καθαριστικό-αφαλατικό καθημερινής χρήσης για επιφάνειες ανθεκτικές σε οξέα. Απομακρύνει
αποτελεσματικά άλατα, λιπαρούς ρύπους και υπολείμματα σαπουνιού σε χώρους υγιεινής. Καθαρίζει χωρίς
να αφήνει γραμμές και θαμπάδες. Η σύνθεσή του από ήπιο οργανικό οξύ (κιτρικό) το καθιστά φιλικό για τους
χρήστες και τα υλικά κατασκευής. Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των χρωμιωμένων
επιφανειών. Αρωματίζει ευχάριστα το χώρο. Ιδανική σχέση ποιότητας-κόστους.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0401425

H0401413

4x5 Lt

12x0,75 Lt

pH:2,2
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3. Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ω Ρ Ω Ν Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ
ACTIVE
Ενεργός αφρός για την αφαίρεση αλάτων σε μπάνια
Ισχυρά όξινο καθαριστικό και αφαιρετικό αλάτων μπάνιου και επιφανειών ανθεκτικών σε οξέα με ευχάριστο
άρωμα λουλουδιών. Ιδανικό για αρχικούς καθαρισμούς και για περιοδική χρήση σε συσσωρευμένα άλατα.
Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των μετάλλων.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0401525

H0401513

4x5 Lt

12x0,75 Lt

pH:1,0

PACIFIC
Αρωματικό προϊόν αφαίρεσης αλάτων W.C.
Αρωματικό προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό, την αφαίρεση των αλάτων και την εξυγίανση
λεκανών W.C. και ουρητηρίων. Αφαιρεί τις επικαθίσεις αλάτων και σκουριάς, καθαρίζοντας αποτελεσματικά
τα υπολείμματα σκληρών ρύπων στα είδη υγιεινής. Η σύνθεσή του με υψηλό ιξώδες, επιτρέπει την έντονη
επαφή του προϊόντος με τους ρύπους, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του.
Διαθέτει ευχάριστο άρωμα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H9402116
15x1 Lt

pH:1,0

4. Α Π Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Α Χ Ω Ρ O Y
AIRMATIC CARIBE
Αποσμητικό χώρου με άρωμα Caribe
Προϊόν που συνδυάζει την ευχάριστη αίσθηση αρωματισμού του χώρου, με την ικανότητα να εξουδετερώνει
τις οσμές. Συμπυκνωμένη σύνθεση, που αρωματίζει με μεγάλη διάρκεια το περιβάλλον. Διαθέτει δροσερό
άρωμα Καραϊβικής.
KΩΔΙΚΟΣ

H0503813

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

pH:7,0

AIRMATIC LAVANDA
Αποσμητικό χώρου με άρωμα λεβάντας
Προϊόν που συνδυάζει την ευχάριστη αίσθηση αρωματισμού του χώρου, με την ικανότητα να εξουδετερώνει
τις οσμές. Συμπυκνωμένη σύνθεση, που αρωματίζει με μεγάλη διάρκεια το περιβάλλον. Διαθέτει αυθεντικό
άρωμα λεβάντας.
KΩΔΙΚΟΣ

H0500913

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

pH:8,0

AIRMATIC VANILLA

AIRMATIC PARADISE

Αποσμητικό χώρου με άρωμα βανίλιας

Αποσμητικό χώρου με άρωμα Paradise

Προϊόν που συνδυάζει την ευχάριστη
αίσθηση αρωματισμού του χώρου, με την
ικανότητα να εξουδετερώνει τις οσμές.
Συμπυκνωμένη σύνθεση, που αρωματίζει
με μεγάλη διάρκεια το περιβάλλον.
Διαθέτει ευχάριστο άρωμα βανίλιας.

Προϊόν που συνδυάζει την ευχάριστη
αίσθηση αρωματισμού του χώρου, με την
ικανότητα να εξουδετερώνει τις οσμές.
Συμπυκνωμένη σύνθεση, που αρωματίζει
με μεγάλη διάρκεια το περιβάλλον.
Αφήνει διακρικό άρωμα κολώνιας.

pH:7,0

KΩΔΙΚΟΣ

Η9500513

KΩΔΙΚΟΣ

H9504013

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt
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4. Α Π Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Α Χ Ω Ρ O Y
SUMMER SENSATION FRESH PASSION
Αποσμητικό χώρου με άρωμα φρούτων του πάθους
Προϊόν που συνδυάζει την ευχάριστη αίσθηση αρωματισμού του χώρου, με την ικανότητα να εξουδετερώνει
τις οσμές. Συμπυκνωμένη σύνθεση, που αρωματίζει με μεγάλη διάρκεια το περιβάλλον. Αφήνει μεθυστικό
άρωμα φρούτων του πάθους.
KΩΔΙΚΟΣ

H0504013

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

pH:8,0

SUMMER SENSATION MALIBU
Αποσμητικό χώρου με άρωμα ανανά και καρύδας
Προϊόν που συνδυάζει την ευχάριστη αίσθηση αρωματισμού του χώρου, με την ικανότητα να εξουδετερώνει
τις οσμές. Συμπυκνωμένη σύνθεση, που αρωματίζει με μεγάλη διάρκεια το περιβάλλον. Αφήνει εξωτικό
άρωμα ανανά και καρύδας.
KΩΔΙΚΟΣ

H0504113

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

pH:8,0

ODOFRESH SENSATION
Συμπυκνωμένο αποσμητικό χώρων και W.C.
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την καταπολέμηση της δυσοσμίας και τον αρωματισμό του χώρου του
μπάνιου. Πολύ δραστικό αποσμητικό χώρου χάρη στα ενεργά συστατικά του. Τα πτητικά συστατικά
του αποτρέπουν τη δημιουργία κατάλοιπων του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται ξέβγαλμα. Αρωματίζει
οποιονδήποτε χώρο και απομακρύνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δυσοσμία.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H9501517
15x1 Lt

pH:6,5

ODOFRESH + MANZANA
Υπερσυμπυκνωμένο αποσμητικό χώρου με άρωμα μήλου
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη της δυσοσμίας και τον αρωματισμό του χώρου. Τα πτητικά
συστατικά του δεν αφήνουν κατάλοιπα του προϊόντος και δε χρειάζεται επομένως ξέβγαλμα. Αρωματίζει
ελαφρά οποιονδήποτε χώρο και απομακρύνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δυσοσμία.
KΩΔΙΚΟΣ

H0501406

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,25 Lt

pH:7,0

ODOFRESH + MAGNOLIA

ODOFRESH + NECTARINA

Υπερσυμπυκνωμένο αποσμητικό χώρου με
άρωμα μανόλιας

Υπερσυμπυκνωμένο αποσμητικό χώρου με
άρωμα ροδάκινου

Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη
της δυσοσμίας και τον αρωματισμό του
χώρου. Τα πτητικά συστατικά του δεν αφήνουν
κατάλοιπα του προϊόντος και δε χρειάζεται
επομένως ξέβγαλμα. Αρωματίζει ελαφρά
οποιονδήποτε χώρο και απομακρύνει για
μεγάλο χρονικό διάστημα τη δυσοσμία.

pH:6,0

Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη
της δυσοσμίας και τον αρωματισμό του
χώρου. Τα πτητικά συστατικά του δεν
αφήνουν κατάλοιπα του προϊόντος και δε
χρειάζεται επομένως ξέβγαλμα. Αρωματίζει
ελαφρά οποιονδήποτε χώρο και απομακρύνει
για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δυσοσμία.

KΩΔΙΚΟΣ

H0504017

KΩΔΙΚΟΣ

H0501306

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,25 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,25 Lt

pH:7,0
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Η σειρά προϊόντων προσωπικής υγιεινής της Induquim αποτελείται από
καλλυντικά κρεμοσάπουνα υψηλής ποιότητας. Η σύνθεσή τους με περιποιητικά συστατικά και το κατάλληλο pH καθαρίζει και ενυδατώνει το δέρμα,
αφήνοντας διακριτικό ευχάριστο άρωμα.

DF ROSE
Υγρό κρεμοσάπουνο για πλύσιμο χεριών με άρωμα τριαντάφυλλου
Συμπυκνωμένο προϊόν για τον καθαρισμό και την περιποίηση των χεριών σε κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο,
γραφείο, εστιατόριο, νοσοκομείο κ.λπ. Το ουδέτερο pH και η υψηλή του περιεκτικότητα σε προστατευτικά
για την επιδερμίδα συστατικά αποτρέπουν τους ερεθισμούς και την αφυδάτωση και προλαμβάνουν τη
δερματίτιδα, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H0400225
4x5 Lt

pH:6,0

DF ALOE VERA
Υγρό κρεμοσάπουνο για πλύσιμο χερών με Aloe Vera
Προϊόν κατάλληλο για τον καθαρισμό και την περιποίηση των χεριών. Το ουδέτερο pH και η υψηλή του
περιεκτικότητα σε προστατευτικές ουσίες (κύρια σε αλόη) για την επιδερμίδα προφυλάσσουν από ερεθισμούς
και αφυδάτωση και προλαμβάνουν τη δερματίτιδα, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα. Προσφέρει στα χέρια τις
ευεργετικές ιδιότητες της αλόης.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E2300130
4x5 Lt

pH:6,0

DF FOAM
Καλλυντικός αφρός για πλύσιμο χεριών
Υγρό για δημιουργία καλλυντικού αφρού πλυσίματος χεριών. Περιέχει καλλυντικές ουσίες που του προσδίδουν
κρεμώδη υφή, που προστατεύει και μαλακώνει τα χέρια, ενώ παράλληλα τα καθαρίζει επιμελώς. Αρωματίζει
ευχάριστα τα χέρια χωρίς να τα ερεθίζει λόγω της περιεκτικότητάς του σε υποαλλεργικές αρωματικές ουσίες.
Χρησιμοποιήστε το με συσκευή δοσολόγησης, που παράγει αφρό.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H9400525
4x5 Lt

pH:6,0

LIQUID GEL DISPENSER

FOAM GEL DISPENSER NEW

Συσκευή δοσολόγησης υγρού
κρεμοσάπουνου

Συσκευή δοσολόγησης καλλυντικού
αφρού για πλύσιμο χεριών

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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C0100106
1 τεμ.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

C0100144
1 τεμ.

MASSPLUS

ΣΕΙΡΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η σειρά υπερσυμπυκνωμένων προϊόντων της Induquim έχει σχεδιαστεί
για χρήση μέσω αξιόπιστων δοσομετρικών συστημάτων, εξασφαλίζοντας
τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού σε συνδυασμό με πολύ οικονομικό κόστος
χρήσης. Η μείωση των συχνών παραγγελιών, η μικρή απαίτηση αποθηκευτικού χώρου καθώς και η ελαχιστοποίηση της απόρριψης πλαστικών
συσκευασιών αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης
κατηγορίας.

FG+
Υπερσυμπυκνωμένο ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων
Προϊόν με ουδέτερο pH, που δε βλάπτει κανένα είδος επιφάνειας, εκτός του φελλού και του ξύλου. Γυαλίζει το
δάπεδο και χαρίζει πολύ ευχάριστο άρωμα, που διαρκεί. Στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει κατάλοιπα γιατί
περιέχει πτητικά συστατικά. Υπερσυμπυκνωμένο προϊόν – οικονομικό στη χρήση.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

CC050024
6x2 Lt

pH:8,5

BG+
Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό - αφαλατικό μπάνιου
Υπερσυμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό - αφαλατικό για όλες τις επιφάνειες του μπάνιου. Απομακρύνει
αποτελεσματικά τους λιπαρούς ρύπους και αφαιρεί άλατα από μπανιέρες, πλακάκια, νιπτήρες, ντουζιέρες
κ.λπ. Δεν επηρεάζει τις μεταλλικές επιφάνειες. Δε συνιστάται η χρήση του σε μάρμαρα. Αρωματίζει ευχάριστα
το χώρο με άρωμα λουλουδιών, που διαρκεί. Λόγω της πολύ υψηλής του συμπύκνωσης είναι οικονομικό
στη χρήση.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

CC030024
6x2 Lt

pH:1,0

MG+
Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων
Προϊόν με ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό κάθε είδους ρύπου και λιπαρής ουσίας, χωρίς να
χρειάζεται ξέβγαλμα. Περιέχει πτητικά συστατικά, που δεν αφήνουν υπολείμματα στην καθαρή επιφάνεια.
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό τζαμιών, καθρεπτών, επιφανειών φορμάικα και απομίμησης δέρματος,
πλαστικών, γυάλινων και ανοξείδωτων επιφανειών, τηλεοράσεων, τραπεζιών, οθονών υπολογιστών κ.λπ.
Συνιστάται για τον καθαρισμό οποιασδήποτε σύγχρονης επιφάνειας. Πολύ οικονομικό στη χρήση χάρη στην
υψηλή του αραίωση.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

CC070024

pH:8,0

6x2 Lt
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ΠΛΎΣΙΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΎ
Η κατηγορία προϊόντων πλύσης ιματισμού της Induquim καλύπτει κάθε επαγγελματική
εφαρμογή (OPL, Industrial Laundries) με ολοκληρωμένες λύσεις, παρέχοντας
εκπληκτικά αποτελέσματα με παράλληλη:
• μείωση του διαχειριστικού κόστους (εργατικό, ενεργειακό, κατανάλωση νερού)
• επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ιματισμού και του μηχανολογικού εξοπλισμού
μέσω πρωτοποριακών συστημάτων πλύσης και την πλούσια εμπειρία των ανθρώπων
της A2Z.

1. Απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων σε σκόνη
2. Υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων
3. Μαλακτικά πλυντηρίων ρούχων
4. Ειδικά προϊόντα πλυντηρίων ρούχων
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ΠΛΥΣΙΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1. Α Π Ο Ρ Ρ Υ Π Α Ν Τ Ι Κ Α Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ω Ν Ρ Ο Υ Χ Ω Ν Σ Ε Σ Κ Ο Ν Η
THOR
Πλήρες απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων σε σκόνη με TAED και ένζυμα
Πλήρες απορρυπαντικό σε σκόνη, υψηλής ποιότητας με TAED και ένζυμα. Πλούσιο σε επιφανειοδραστικές
ουσίες και λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο για τέλεια πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων. Έχει εξαιρετική απόδοση σε μεγάλο εύρος λεκέδων και
ρύπων. Αποτρέπει το γκριζάρισμα του ιματισμού. Συνδυάζει άριστα αποτελέσματα με οικονομικό κόστος.
KΩΔΙΚΟΣ

S0200062

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x10 Κg

pH:11,0 (1%)

COSMO DF
Υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων σε σκόνη
Βασικό απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων σε σκόνη πολύ υψηλής συμπύκνωσης, ειδικά σχεδιασμένο
για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σε σύγχρονες εφαρμογές πλύσης ιματισμού. Διαθέτει
συστατικά τελευταίας τεχνολογίας. Εξαιρετική απόδοση για χρήση σε σκληρά νερά και σε οποιαδήποτε
θερμοκρασία. Εξουδετερώνει τους δύσκολους λεκέδες και αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων ασβεστίου
και σιδήρου στα ρούχα. Μπορεί να εφαρμοστεί με χειρωνακτική ή αυτόματη δοσολόγηση, σε όλους τους
τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων. Κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων. Βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα άλλων προϊόντων ως πρόσθετο πλύσης.
KΩΔΙΚΟΣ

S0200045

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x10 Κg

pH:12,5

OXITRON
Λευκαντικό πλυντηρίων ρούχων σε σκόνη με ενεργό οξυγόνο
Λευκαντικό σε σκόνη με ενεργό οξυγόνο και TAED για λευκά - χρωματιστά υφάσματα. Ειδικά σχεδιασμένο
για χρήση σε όλους τους τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων. Ιδανικό για την αφαίρεση χρωματικών
λεκέδων - όπως κρασί, σάλτσες κ.λπ. - από τα ρούχα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων εκτός
από μάλλινα και νάιλον. Πολύ αποτελεσματικό για λεύκανση και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
KΩΔΙΚΟΣ

S0200033

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x10 Κg

pH:12,5

BLANCOL
Λευκαντικό πλυντηρίων ρούχων σε σκόνη με ενεργό χλώριο
Λευκαντικό σε σκόνη με ενεργό σταθεροποιημένο οργανικό χλώριο. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε
όλους τους τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων. Ιδανικό για την αφαίρεση χρωματικών λεκέδων - όπως
κρασί, σάλτσες κ.λπ. - από τα ρούχα. Κατάλληλο μόνο για λευκά υφάσματα και βαφών συμβατών με το
χλώριο. Συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής 30oC έως 60oC ανάλογα με το pH της πλύσης.
KΩΔΙΚΟΣ

S0200032

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x10 Κg

pH:12,5

2. Υ Γ Ρ Α Α Π Ο Ρ Ρ Υ Π Α Ν Τ Ι Κ Α Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ω Ν Ρ Ο Υ Χ Ω Ν
DETERQUID
Υψηλής απόδοσης υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό ιδανικό για την πλύση ιματισμού σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και βιομηχανικά
πλυντήρια. Περιέχει τασιενεργά για την αποκόλληση και εναιώρηση των ρύπων αποτρέποντας το γκριζάρισμα
των ρούχων. Περιέχει συμπλοκοποιητές και είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις σκληρότητες νερού. Η
σύστασή του προστατεύει τις ίνες των ρούχων.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

E1500067
1x20 Lt

pH:8,5
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2. Υ Γ Ρ Α Α Π Ο Ρ Ρ Υ Π Α Ν Τ Ι Κ Α Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ω Ν Ρ Ο Υ Χ Ω Ν
ALKAN EXTRA
Ενισχυτικό αλκαλικότητας πλυντηρίων ρούχων
Ειδικό προϊόν για την ενίσχυση της αλκαλικότητας του διαλύματος πλύσης ιματισμού με υψηλή επιβάρυνση
από οργανικούς ρύπους. Περιέχει δεσμευτικά σκληρότητας για χρήση σε σκληρά νερά. Εξουδετερώνει τα
άλατα ασβεστίου και μαγνησίου του νερού εμποδίζοντας την εναπόθεσή τους στις ίνες των ρούχων και στα
μηχανικά μέρη του πλυντηρίου. Ενισχύει τη δράση του απορρυπαντικού κατά των λιπαρών λεκέδων.
KΩΔΙΚΟΣ

L0100468

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x25 Κg

pH:12,5 (1%)

HUMECTA NEO
Ενισχυτικό πλύσης πλυντηρίων ρούχων για λαδωμένο ιματισμό
Συμπυκνωμένο πολύ δραστικό ενισχυτικό πλύσης για λαδωμένο ιματισμό. Είναι πλούσιο σε
επιφανειοδραστικές ουσίες που διεισδύουν στις ίνες των ρούχων, διαλύουν τους δύσκολους λιπαρούς
ρύπους και τους απομακρύνουν αποτελεσματικά. Κατάλληλο για χρήση και σε χρωματιστά υφάσματα.
Εξαιρετική απόδοση σε υψηλές και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
KΩΔΙΚΟΣ

L9100868

L9100830

1x20 Κg

4x5 Κg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

pH:6,5

BLANQUIOX
Υγρό λευκαντικό χαμηλών θερμοκρασιών με ενεργό οξυγόνο για πλυντήρια ρούχων
Συμπυκνωμένο λευκαντικό σε υγρή μορφή με υπεροξικό οξύ για λευκά - χρωματιστά υφάσματα. Ειδικά
σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων. Ιδανικό για την αφαίρεση
χρωματικών λεκέδων - όπως κρασί, σάλτσες κ.λπ. - από τα ρούχα. Κατάλληλο για όλους τους τύπους
υφασμάτων εκτός από μάλλινα και νάιλον. Πολύ αποτελεσματικό για λεύκανση σε χαμηλές και μέτριες
θερμοκρασίες.
KΩΔΙΚΟΣ

L0500269

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x25 Κg

pH:0,5(1%)

CLORACTIV
Υγρό λευκαντικό πλυντηρίων ρούχων με ενεργό χλώριο
Συμπυκνωμένο λευκαντικό σε υγρή μορφή, σταθεροποιημένου υποχλωριώδους νατρίου με υψηλή
συγκέντρωση ενεργού χλωρίου. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε όλους τους τύπους επαγγελματικών
πλυντηρίων. Ιδανικό για την αφαίρεση χρωματικών λεκέδων - όπως κρασί, σάλτσες κ.λπ. - από τα ρούχα.
Κατάλληλο μόνο για λευκά υφάσματα και βαφών συμβατών με το χλώριο. Πολύ αποτελεσματικό για λεύκανση
σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής: 30oC - 60oC ανάλογα με το pH της πλύσης.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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L0600068
1x23 Κg

pH:13,0 (1%)

ΠΛΥΣΙΜΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
3. Μ Α Λ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

NEUFLOR
Μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων
Υγρό μαλακτικό υφασμάτων με ευχάριστο άρωμα μεγάλης διάρκειας. Κατάλληλο για χρήση σε όλους
τους τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων. Μαλακώνει τις ίνες και εξουδετερώνει το στατικό ηλεκτρισμό
διευκολύνοντας το σιδέρωμα.

KΩΔΙΚΟΣ

E1501425

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4x5 Lt

pH:3,0

NEUFLOR NATUR
Μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων
Υγρό μαλακτικό υφασμάτων με διακριτικό άρωμα μεγάλης διάρκειας. Κατάλληλο για χρήση σε όλους
τους τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων. Μαλακώνει τις ίνες και εξουδετερώνει το στατικό ηλεκτρισμό
διευκολύνοντας το σιδέρωμα.

KΩΔΙΚΟΣ

E9501450

E9501425

1x10 Lt

4x5 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

pH:3,0

NEUFLOR MANZANA
Μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων με άρωμα πράσινου μήλου
Υγρό μαλακτικό υφασμάτων με ευχάριστο άρωμα πράσινου μήλου μεγάλης διάρκειας. Κατάλληλο για χρήση
σε όλους τους τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων. Μαλακώνει τις ίνες και εξουδετερώνει το στατικό
ηλεκτρισμό διευκολύνοντας το σιδέρωμα.

KΩΔΙΚΟΣ

E1501550

E1501525

1x10 Lt

4x5 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

pH:3,0

NEUFLOR ROSA
Μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων με άρωμα λουλουδιών
Υγρό μαλακτικό υφασμάτων με ευχάριστο άρωμα λουλουδιών μεγάλης διάρκειας. Κατάλληλο για χρήση
σε όλους τους τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων. Μαλακώνει τις ίνες και εξουδετερώνει το στατικό
ηλεκτρισμό διευκολύνοντας το σιδέρωμα.
KΩΔΙΚΟΣ

E1501125

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4x5 Lt

pH:3,0

SUAX 2000
Μαλακτικό και εξουδετερωτικό αλκαλικότητας και χλωρίου σε πλυντήρια ρούχων
Συμπυκνωμένο μαλακτικό και εξουδετερωτικό των υπολειμμάτων απορρυπαντικού και λευκαντικού από τη
διαδικασίας πλύσης. Μαλακώνει και ξεμπερδεύει τις ίνες των ρούχων προσθέτοντας όγκο και ελαστικότητα.
Διευκολύνει το σιδέρωμα. Πολύ μεγάλη διάρκεια αρώματος και οικονομία στη χρήση λόγω της υψηλής του
συμπύκνωσης.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

L0400168
1x20 Lt

pH:2,0
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4. Ε Ι Δ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ω Ν Ρ Ο Υ Χ Ω Ν
RECOVER
Προϊόν επαναφοράς γκριζαρισμένου ιματισμού
Ισχυρό αφαιρετικό αλάτων διπλής δράσης. Απομακρύνει τα συσσωρευμένα άλατα από το γκριζαρισμένο
ιματισμό επαναφέροντάς τον καθώς και από τα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου. Ιδανικά αποτελέσματα σε
θερμοκρασίες από 60οC και άνω συνδυαζόμενο με το Secal.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

L0300468
1x25 Κg

pH:1,5 (1%)

SECAL
Δεσμευτικό σκληρότητας νερού για πλυντήρια ρούχων
Υγρό πρόσθετο για τη δέσμευση υψηλής συγκέντρωσης μετάλλων από το διάλυμα πλύσης. Βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα δράσης των απορρυπαντικών, αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και επιμηκύνει το
χρόνο ζωής του ιματισμού χρησιμοποιούμενο στο τελευταίο ξέβγαλμα μαζί με το μαλακτικό. Σε συνδυασμό
με το Recover επαναφέρει το γκριζαρισμένο ιματισμό.
KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

L0600070
1x20 Κg

pH:2,0

FERROSIN
Αφαιρετικό λεκέδων σιδήρου - σκουριάς
Ειδικό πρόσθετο υγρό για την αφαίρεση λεκέδων σιδήρου και σκουριάς από τον ιματισμό.

KΩΔΙΚΟΣ

L0600313

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12x0,75 Lt

pH:3,0 (1%)
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Η 3M είναι η εταιρία, που εφαρμόζει την επιστήμη για να δημιουργεί προϊόντα, που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας συχνά χωρίς καν να το γνωρίζουμε.
3 από τις 46 τεχνολογικές πλατφόρμες της 3M (λειαντικά, κόλλες, nonwoven) συναντιούνται στα σφουγγάρια κουζίνας και στους δίσκους ScotchBrite™ Professional, εξασφαλίζοντας αξεπέραστη απόδοση και διάρκεια.
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Ά Ρ Ι S C O T C H - B R I T E TM N O 7 2

Π Ε Τ Σ Ε Τ Ά Κ Ι S C O T C H - B R I T E TM N O 9 6

Σφουγγάρι Πράσινο-Κίτρινο για χρήση στην κουζίνα. Πολύ δυνατό,
πολύ ανθεκτικό, διαρκεί πολύ, δεν ξεφτίζει και δε σκουριάζει.
Διαστάσεις: 7,5 x 11,5 cm

Λεπτό πετσετάκι Πράσινο για χρήση στην κουζίνα. Απομακρύνει
ακόμα και τη σκληρή βρωμιά από τα καμένα λίπη εύκολα και
γρήγορα. Πολύ δυνατό, πολύ ανθεκτικό, διαρκεί πολύ, δεν ξεφτίζει
και δε σκουριάζει. Να αποφεύγεται η χρήση σε ευαίσθητες
επιφάνειες.
Διαστάσεις: 16 x 23 cm

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A2Z.ΝΝ000224539
18x6 τεμ

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A2Z.ΝΝ000224638
8x10 τεμ

Σ Φ Ο Υ Γ Γ Ά Ρ Ι S C O T C H - B R I T E TM N O 7 4

Σ Φ Ο Υ Γ Γ Ά Ρ Ι S C O T C H - B R I T E TM N S 2 0 2 0

Σφουγγάρι Πράσινο-Κίτρινο για χρήση στην κουζίνα. Πολύ δυνατό,
πολύ ανθεκτικό, διαρκεί πολύ, δεν ξεφτίζει και δε σκουριάζει.
Διαστάσεις: 9,5 x 15,8 cm

Σφουγγάρι Μπλέ & Μωβ με αντιχαρακτικές ιδιότητες για χρήση
στην κουζίνα. Πολύ δυνατό, πολύ απορροφητικό, διαρκεί πολύ,
δεν ξεφτίζει και δε σκουριάζει. Διαθέτει εργονομική λαβή για
καλύτερο κράτημα.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A2Z.ΝΝ000224547
12x6 τεμ

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A2Z.RΝ000981654
8x6 τεμ

Σ Φ Ο Υ Γ Γ Ά Ρ Ι S C O T C H - B R I T E TM N O 7 5

Σ Φ Ο Υ Γ Γ Ά Ρ Ι S C O T C H - B R I T E TM N S 2 0 3 0

Σφουγγάρι αντιβακτηριδιακό Πράσινο-Πράσινο για χρήση στην
κουζίνα. Πολύ δυνατό, πολύ ανθεκτικό, διαρκεί πολύ, δεν ξεφτίζει
και δε σκουριάζει.
Διαστάσεις: 9,5 x 15,8 cm

Σφουγγάρι Hi-Pro Μαύρο για χρήση στην κουζίνα. Κατάλληλο
για πολύ σκληρή χρήση. Απομακρύνει αποτελεσματικά ακόμα
και τη σκληρή βρωμιά από τα καμένα λίπη. Πολύ δυνατό, πολύ
απορροφητικό, διαρκεί πολύ, δεν ξεφτίζει και δε σκουριάζει.
Διαθέτει εργονομική λαβή για καλύτερο κράτημα.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A2Z.ΝΝ000224562
12x6 τεμ

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A2Z.RΝ000981647
8x6 τεμ

Σ Φ Ο Υ Γ Γ Ά Ρ Ι S C O T C H - B R I T E TM N O 6 3
Σφουγγάρι Λευκό-Ροζ ιδανικό για το μπάνιο και για τις ευαίσθητες
επιφάνειες, που χρειάζονται ειδική φροντίδα στο καθάρισμα,
όπως νιπτήρες, μπαταρίες, μπανιέρες, λεκάνες κ.α. Δε χαράζει
και κάνει τα πλακάκια, τα μάρμαρα και τα είδη υγιεινής να
λάμπουν. Υδρόφιλο για μεγαλύτερη απορροφητικότητα.
Διαστάσεις: 9,5 x 15,8 cm

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A2Z.ΝΝ000224554
12x6 τεμ
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2010 ΠΕΤΣΈΤΑ ΜΙΚΡΟΪΝΏΝ SCOTCH B R I T E TM Υ Ψ Η Λ Ή Σ Α Π Ό Δ Ο Σ Η Σ

2012 ΠΕΤΣΈΤΑ ΜΙΚΡΟΪΝΏΝ SCOTCH B R I T E TM

Υψηλής απόδοσης πετσέτα μικροϊνών για εξαιρετικά αποτελεσματικό
καθαρισμό χωρίς να αφήνει χνούδι
σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
Υψηλής ποιότητας αποτελέσματα
καθαρισμού ακόμη και όταν χρησιμοποιείται χωρίς νερό. Εξαιρετικά
ανθεκτική. Μπορεί να αντέξει έως
και 500 κύκλους πλυσίματος. Πλένεται στο πλυντήριο μέχρι τους 95°C.
Διαστάσεις: 32 x 36 cm

Απομακρύνει αποτελεσματικά τα λάδια, το λίπος, τη βρωμιά, το νερό και
τη σκόνη από όλες τις συνήθεις επιφάνειες καθαρισμού, ακόμη και τις
ευαίσθητες όπως καθρέφτες και μάρμαρα. Είναι μαλακή και εύχρηστη, με
ευχάριστη υφή. Έχει επίσης υψηλή
αντοχή ακόμη και στη χρήση της με
κοινά απορρυπαντικά. Πλένεται στο
πλυντήριο έως τους 95°C μέχρι και
200 φορές. Διαστάσεις: 36 x 36 cm

KΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΆΣΙΝΗ
A2Z.XA004837226

ΚΌΚΚΙΝΗ
A2Z.XA004837242

ΚΊΤΡΙΝΗ
A2Z.XA004837234

ΜΠΛΕ
A2Z.XA004837176

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

KΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΆΣΙΝΗ
A2Z.UU004228480

ΚΌΚΚΙΝΗ
A2Z.UU004228514

ΚΊΤΡΙΝΗ
A2Z.UU004228506

ΜΠΛΕ
A2Z.UU004228498

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x5 τεμ

10x5 τεμ

2 0 6 0 Π Ε Τ Σ Έ Τ Α Μ Ι Κ Ρ Ο Ϊ Ν Ώ Ν S C O T C H - B R I T E TM
Πετσέτα πολλαπλών χρήσεων για γρήγορο και
αποτελεσματικό καθαρισμό με ή χωρίς χημικά.
Καθαρίζει χωρίς να αφήνει χνούδι σχεδόν σε
οποιαδήποτε επιφάνεια. Ελαχιστοποιεί τη χρήση
απορρυπαντικών σε πολλές περιπτώσεις. Ιδανική για τον καθαρισμό επίπλων, ειδών υγιεινής
και όλων των τύπων επιφανειών, ακόμα και των
πιο ευαίσθητων.
Διαστάσεις: 36 x 40 cm

KΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΆΣΙΝΗ
A2Z.FN510065397

ΚΌΚΚΙΝΗ
A2Z.FN510065371

ΚΊΤΡΙΝΗ
A2Z.FN510065389

ΜΠΛΕ
A2Z.FN510065363

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10x10 τεμ

Μ Α Υ Ρ Ο Σ Δ Ί Σ Κ Ο Σ S C O T C H - B R I T E TM

Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Σ Δ Ί Σ Κ Ο Σ S C O T C H - B R I T E TM

Χρησιμοποιείται για την απόξεση παλιών
επιστρώσεων παρκετίνης από δάπεδα ή για
βαθύ καθαρισμό αυτών. Αφαιρεί αποτελεσματικά τις επιστρώσεις, τα μαύρα σημάδια
και τους λεκέδες από τα δάπεδα.

Χρησιμοποιείται για το τρίψιμο μη προστατευμένων σκληρών δαπέδων. Επίσης είναι κατάλληλος για τη διαδικασία προετοιμασίας επίστρωσης παρκετίνης σε σκληρά δάπεδα και για
την αφαίρεση παρκετίνης από μαλακά δάπεδα.

KΩΔΙΚΟΣ

17’
A2Z.FN510023115

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

18’
A2Z.FN510023123

20’
A2Z.FN510081949

KΩΔΙΚΟΣ

17’
A2Z.FN510030755

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1x5 τεμ

18’
A2Z.FN510030763

20’
A2Z.FN510081964

1x5 τεμ

Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ Δ Ί Σ Κ Ο Σ S C O T C H - B R I T E TM

Λ Ε Υ Κ Ο Σ Δ Ί Σ Κ Ο Σ S C O T C H - B R I T E TM

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό με ψεκασμό δαπέδων με επίστρωση προστασίας.
Καθαρίζει με νωπή εφαρμογή και γυαλίζει
με στεγνή. Είναι επίσης κατάλληλος για
ελαφρύ τρίψιμο.

Είναι ιδανικός για ξηρή στίλβωση και λείανση
μη προστατευμένων δαπέδων με περιστροφικές μηχανές σταθερής ταχύτητας. Είναι
επίσης κατάλληλος για ελαφρύ καθαρισμό με
ψεκασμό.

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

26

17’
A2Z.FN510022869

18’
A2Z.FN510022877
1x5 τεμ

20’
A2Z.FN510082004

KΩΔΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

17’
A2Z.FN510020806

18’
A2Z.FN510020814
1x5 τεμ

20’
A2Z.FN510081980

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Γιατί να μας επιλέξετε
Σας παρέχουμε ασφάλεια γιατί:
• Οι άνθρωποί μας γνωρίζουν την αγορά, τον ανταγωνισμό και μπορούν να
καταρτίσουν ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στην πλήρη κάλυψη των
αναγκών των πελατών σας, διασφαλίζοντάς σας ότι θα διαθέτετε τις καλύτερες
λύσεις καθαρισμού & υγιεινής με το μικρότερο αριθμό προϊόντων
• Ο συνεργάτης μας, Induquim, είναι μια κορυφαία Ισπανική εταιρία, που
διαθέτει πλήρη, υψηλής ποιότητας και οικονομική στη χρήση γκάμα προϊόντων
για όλες τις κατηγορίες του επαγγελματικού καθαρισμού. Η πρότασή μας
συμπληρώνεται αρμονικά με εργαλεία υψηλής απόδοσης και διάρκειας της 3M
• Η σχέση τιμής/ποιότητας είναι ιδανική και υπερτερεί σαφώς έναντι του
ανταγωνισμού
• Η A2Z, απευθυνόμενη στο δίκτυο διανομής, επιλέγει τους εμπορικούς
συνεργάτες της με αυστηρά κριτήρια, που διασφαλίζουν την τήρηση της
τιμολογιακής της πολιτικής και ταυτόχρονα τη δική σας κερδοφορία
Σας παρέχουμε λύσεις, που αυξάνουν την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας
και συνεπώς την κερδοφορία σας
Μπορούμε να σας παρέχουμε λύσεις, που θα σας διαφοροποιήσουν από τον
ανταγωνισμό (υπερσυμπυκνωμένες σειρές προϊόντων με χαμηλό κόστος χρήσης –
οικολογικά προϊόντα – προϊόντα για εξειδικευμένες χρήσεις)
Σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου υποστήριξη (σε εκπαίδευση – πωλήσεις –
τεχνικό service) χάρη στη μοναδική εμπειρία των ανθρώπων μας
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ

A2Z Advanced Hygiene Solutions
Ορθοδόξου Χριστιανικής Ενώσεως 6
12134, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5750397
E-mail: info@a2z-solutions.gr
www.a2z-solutions.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

