
CORMEN s.r.o.
593 01 V!chnov 73

Provozovna: 
Pr"myslová 1420
593 01 Byst#ice nad Pern$tejnem
%eská republika

tel.: +420 565 400 300
e-mail: info@cormen.cz
www.cormen.cz

I%: 255 47 593
DI%: CZ25547593
KB: 27-3946650227/0100

Vá$ distributor:

RL000164WWW.CORMEN.CZ

ÚKLIDOVÁ CHEMIE
PRACOVNÍ KOSMETIKA

Zm!ny vyhrazeny.

2022 – 2023



JAK OBJEDNÁVAT

Distributo!i a smluvní partne!i mohou objednávat zbo"í p!ímo 
u v#robce. Nejefektivn$j%í formou je B2B rozhraní na internetov#ch 
stránkách www.cormen.cz, kde jsou neustále k dispozici aktuální 
stavy v#robk& na sklad$ a obchodní dokumenty, v'etn$ historie 
objednávek. Dal%í variantou je objednávání elektronickou po%tou na 
e-mailové adrese: objednavky@cormen.cz. Pokud si s objednávkou 
nevíte rady, na%e objednávková linka je vám k dispozici v pracovních 
dnech od 8 do 16 hodin na telefonním 'ísle +420 565 400 303. 
Alternativním zp&sobem objednávání je pou"ití mobilní aplikace 
Pomocník úklidu.

Není nad osobní setkání. Máte-li jak#koliv dotaz, 
neváhejte se obrátit na na%e odborné poradce, 

kte!í vám rádi pomohou.

Nejjednodu%%í a nejrychlej%í zp&sob objednávky pro spot!ebitele 
je prost!ednictvím na%ich smluvních distributor&. Ty pravideln$ 
zásobujeme, mají tedy cel# sortiment v#robk& skladem. 
V ka"dém regionu (eské i Slovenské republiky najdete mnoho 
velkoobchodních partner&. Svého dodavatele si m&"ete vybrat p!ímo 
na internetov#ch stránkách www.cormen.cz.

OBCHODNÍ T!M

U smluvních distributor!
Vá% distributor:

U v"robce

www.cormen.cz

Vedoucí prodeje "R a SR: +420 777 593 025
Asistentka obchodního odd#lení: +420 565 400 351

EKOLOGICKÁ
U" p!i v#voji nov#ch receptur tekut#ch i pevn#ch mycích past 
jsme se zam$!ili na jejich %etrnost v&'i "ivotnímu prost!edí. 
Po umytí rukou tyto prost!edky odte'ou spolu s ne'istota-
mi do odpadu a následn$ do p!írody. Proto je jejich rychlá 
rozlo"itelnost velmi d&le"itá a pro "ivotní prost!edí neznamená 
prakticky "ádnou zát$". Pro rozpou%t$ní ne'istot jsme zvolili 
zcela p!írodní produkty. Jako abrazivum pou"íváme mlet# 
kámen nebo d!evité piliny a úpln$ jsme odstranili um$lá 
barviva. Podstatn$ jsme sní"ili hmotnosti obal& a zavedli velká 
skupinová balení.

PRAKTICKÁ
V%echny druhy past a p$nov#ch i tekut#ch dílensk#ch m#del 
vyrábíme v n$kolika velikostech a také v r&zn#ch dávkovacích 
systémech. Z nich si doká"e vybrat ka"d# kutil, !emeslník, 
mal# podnik i velk# závod s mnoha zam$stnanci. Z malého 
i z nejv$t%ího obalu je mo"né dávkovat praktickou pumpi'kou 
nebo pomocí dávkova'e. Pro správn# v#b$r druh& a odpo-
vídajícího !e%ení je mo"né se obrátit na na%eho odborného 
poradce, kter# nesedí pouze za stolem, ale pom&"e p!edev%ím 
Vám p!ímo na míst$.

NOVÁ ISOFA

P$EHLEDNÁ
Cel# sortiment mycích past 
a dílensk#ch m#del jsme 
sjednotili do krátk#ch, lehce 
zapamatovateln#ch názv& FOAM, SOAP, PRO, HARD a MAX. 
Ka"d# z t$chto druh& má jinou mycí sílu a svou vlastní barvu etikety. 
V%echny jsou p!ehledn$ uspo!ádány podle tachometru ú'innosti.

MODERNÍ
Nová ISOFA se vyvíjela také po stránce vzhledové. Nové logo, umíst$né do 
'ern#ch ploch, na 'erné láhve a kelímky, je neokoukané a originální. )ada 
ISOFA je tak snadno rozeznatelná od ostatních 'isti'& na ruce. V tomto 
designu ji" b$"í internetové stránky www.isofa.cz, jsou polepena na%e fi rem-
ní vozidla a u na%ich prodejc& stojí stejn$ provedené prodejní regály. 
S logem ISOFA m&"ete získat i praktické dílenské tu"ky a dal%í dárky.

Ú"INNÁ
Za v%ech okolností je ISOFA p!edev%ím ú'inná. P!i v#voji receptur se prak-
ticky stále testuje p!ímo v autodílnách, pneuservisech i v lakovnách. Ka"dá 
ne'istota se zvlá%* posuzuje a zkou%í se její %etrné odstran$ní z poko"ky 
rukou. Vyzkou%ejte si v#robky ISOFA na vlastní k&"i a uvidíte, "e po t$"ké 
práci ji" nebudete mít "ádné starosti. +PÍNU NE)E+!

www.isofa.cz

TIP
Produkty #ady ISOFA
– str. 12

EDNÁÁ

�
+420 777 593 024

�
+420 777 593 017

�
+420 727 808 524

�
+420 777 593 004

Brno

Praha

�
+421 915 7 6 760

Pingu
WWW.GASTROBOX.SK

OBJEDNÁVKY: 0910 866 123

Pingu

Pingu
0910 866 123
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s Krystalem a Tongem
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54 Cleamen 
Kompletní systém pro vysoce ú!inn" a efektivní úklid ve v#ech 
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Tekutá m#dla a &ampon Vakavo
Cenov' v"hodná m"dla a #ampon.
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WWW.ISOFA.CZ
Produkty Isofa se v leto#ním roce 
do!kaly sv"ch vlastních internetov"ch 
stránek. Na www.isofa.cz najdete 
v#echny v"robky, v#echny zp$soby 
dávkování, a p&edev#ím virtuální 
tachometr, kter" pomáhá p&i v"b'ru 
správné mycí pasty.

NOVINKY
V"znamnou novinkou v na#í nabídce 
jsou v"robky zna!ky Isofa. Nov" design, 
receptury, uspo&ádání a spojení s r$zn"mi 
dávkovacími systémy posunují tyto produkty 
na #pici ve svém oboru.

OZNA"ENÍ
V#echny na#e produkty spl(ují p&ísné 
parametry v"roby a distribuce, proto 
sm'jí pou%ívat presti%ní ozna!ení 
)esk" v"robek.

O NÁS
Spole#nost Cormen byla zalo$ena v roce 1994 a produkuje 
v%robky vlastních zna#ek ISOLDA, ISOFA, KRYSTAL, CLEAMEN, 
TONGO a VAKAVO. 

Ty se dodávají p&edev#ím na profesionální trh po celé Evrop'. Poctiv"m v"vojem 
a neustál"m zlep#ováním slu%eb pat&íme na #pici mezi !esk"mi v"robními fi rmami 
ve svém oboru. Spole!nost Cormen dodr%uje zásady správné v"robní praxe a #etrného 
hospoda&ení, proto má zavedené ISO 9001 a ISO 14001.

VLASTNÍ V&VOJ
Stál"m zlep#ováním a testováním 
na#ich v"robk$ ve vlastních 
laborato&ích vyvíjíme nové receptury. 
V"sledky se sna%íme ihned aplikovat 
do v"robních postup$ a do slo%ení 
v#ech produkt$, které vyrábíme.

Vedle Isofy najdete v na#em sortimentu dal#í 
novinku – luxusní m"dlo Isolda Bronze 
s neot&el"m parfémem. Jist' oceníte i nová 
balení v lahvích s pumpi!kou u krému na 
ruce Isolda V!elí vosk a tekut"ch rukavic 
Isolda Guard. 

Pro ty z vás, kte&í pou%ívají funk!ní oble!ení, 
jsme vyvinuli nov" prací gel Tongo Sport. 
Roz#í&ili jsme i &adu prost&edk$ na mytí 
podlah Cleamen 144 a Cleamen 147. 



'KOLICÍ PROGRAM 
SPOLE"NOSTI CORMEN

ZÁKLADNÍ 'KOLENÍ A WEBINÁ(E
Základní jednodenní #kolení probíhá pravideln' v sídle spole!nosti 
Cormen. Jednotlivé termíny jsou vyhla#ovány pr$b'%n', dle po%adavk$ 
na#ich zákazník$ a partner$.

Termíny:
Aktuální termíny sledujte na www.cormen.cz/skoleni

Téma:
• P&edstavení Cormen Academy
• Úvod do úklidové chemie a problematiky úklidu
• Produktivita práce a její d$le%itost v úspo&e náklad$
• *e#ení problém$ p&i úklidu
• Dávkovací technika a její vyu%ití
• Úklidová mechanizace v praxi
• Dezinfekce a její pou%ívání
• Mo%nosti podpory od Cormenu
• Individuální konzultace

SPECIÁLNÍ 'KOLENÍ NA CORMENU
Speciální #kolení je zam'&ené na ur!itou konkrétní oblast a je 
vhodn"m dopln'ním základního #kolení. Nabízí mo%nost získat 
dal#í odborné informace a dovednosti. Spole!nost Cormen 
má #kolící centrum p&ímo ve v"robním závod' v Byst&ici nad 
Pern#tejnem, kde je pot&ebné zázemí pro organizaci, ukázky 

K na)í profesionální *ad+ produkt! Cleamen nabízíme ve)kerá pot*ebná )kolení, poradenství 
a servis na vysoké úrovni. Tím pomáháme na)im zákazník!m nejen správn+ a efektivn+ pou$ívat 
na)e prost*edky, ale i usnad,ujeme a uleh#ujeme práci p*i úklidu. Sekundárn+ tak zaji)-ujeme 
bezpe#nost práce a dodr$ování v)ech p*edpis! a norem. Zákazník se tak m!$e lépe zam+*it na své 
vlastní aktivity a starosti se správn%m nastavením úklidu nechat na nás.

úklidové techniky a ú!innosti mycích prost&edk$. Sou!ás-
tí tohoto #kolení m$%e b"t i prohlídka v"robního závodu.

ODBORNÁ 'KOLENÍ
• Produktové &ady (Cleamen, Krystal, Isolda, Isofa)
• Aplika!ní a dávkovací technika
• Základy úklidu
• Postavební úklid
• P&ehled základních úklidov"ch !inností
• Pokládka polymer$ a vosk$
• Úklid wellness a bazén$
• O#et&ování r$zn"ch druh$ podlahov"ch krytin
• Úklid hotelov"ch za&ízení
• Strojní mytí nádobí a sanitace ve stravování
• Úklidové pom$cky a spot&ební materiál
• Legislativa
• Jak usp't na trhu s produkty Cleamen

'KOLENÍ, PORADENSTVÍ A SERVIS 
V.DY VE VA'Í BLÍZKOSTI
Cormen Academy je nová forma #kolení, která se zam'&uje 
na pot&eby zákazník$ a distributor$. Je organizována ve 
v#ech regionech )eské i Slovenské republiky. Za pomoci 
na#ich odborn"ch seminá&$ vás na#i specialisté pro#kolí, 
jak správn' nastavit úklidovou chemii a pracovní procesy. 
Umo%níme vám postupn' dosáhnout profesionální úrovn' 
v oblasti úklidu a sanitace v r$zn"ch odv'tvích pr$mys-
lového trhu. Nau!íme vás, p&edev#ím, jak se dají u#et&it 
náklady a sou!asn' provád't kvalitní úklid. 

Na#e Cormen Academy je ur!ena pro v#echny zájemce 
nejen z &ad distributor$, ale i koncov"ch zákazník$. Od-
borná #kolení budou probíhat v r$zn"ch krajích, ale jsme 
p&ipraveni je uspo&ádat i p&ímo u vás. 

PODROBNÉ
INFORMACE

www.cormen.cz/skoleni



ODBORNÁ PODPORA

ZNÁTE Z TV REKLAMY
V"robky na#í spole!nosti zna!ek Isolda, 
Cleamen, Krystal a Isofa si získávají 
ka%doro!n' nové zákazníky. Objem jejich 
v"roby se zv"#il natolik, %e m$%eme jejich 
marketingovou podporu roz#i&ovat o propagaci 
formou televizní reklamy. Po úsp'#né 
"tleskající" reklam' na krémy Isolda p&i#el na 
&adu Cleamen. Nato!ili jsme sérii reklamních 
spot$, které doprovázely televizní p&enosy 
na sportovním kanále )T 4 sport. Pokud se 
chcete na tyto reklamní spoty podívat, najdete 
je na na#em YouTube kanále. M$%ete si je 
umístit i na va#e fi remní stránky nebo eshopy 
pro podporu prodeje na#ich v"robk$.

VIDEO

ODBORNÍ PORADCI SPECIFICK&CH OBLASTÍ
Jsou k dispozici jak samotn"m distributor$m, tak i jejich koncov"m zákazník$m pro &e#ení specifi ck"ch zále%itostí v+oblastech gastro 
provoz$, potraviná&ské v"roby, !i pracovní osobní hygieny. Pot&ebujete-li vy&e#it nap&íklad nastavení pr$myslov"ch my!ek nádobí nebo 
kompletní &e#ení hygieny ve velk"ch pr$myslov"ch provozech.

GASTRO
Provoz stravovacích za&ízení:
)R – tel.: +420 725 588 962  
SR – tel.: +421 914 330 450

PRACOVNÍ HYGIENA
Profesionální pé!e o poko%ku 
a dávkovací systémy:
)R, SR – tel.: +420 702 058 754

Technologická vybavení
sm'#ova!e a dávkova!e úklidové chemie
vybavení koupelen a um"váren.

Vzorky v#robk%
Poskytujeme na vyzkou#ení cel" sortiment 
na#ich v"robk$ v optimálním mno%ství.

ZÁP/J"KY

'KOLENÍ V NA'EM V&ROBNÍM 
ZÁVOD0 NEBO P(ÍMO U ZÁKAZNÍKA

TVORBA HYGIENICK&CH A SANITA"NÍCH PLÁN/ 

(E'ENÍ SLO.IT&CH ÚKLID/ NA MÍST0

P(ÍPRAVA V&B0ROV&CH (ÍZENÍ

PORADENSTVÍ



PODPORA PRODEJE
VIDEOKANÁL CORMEN
Najdete zde rady odborník$ i pracovní postupy ve form' 
srozumiteln"ch videonávod$.

https://www.youtube.com/channel/UC66cLHd-drcgV7WkV5F1CPQ

Reklamní polepy a tabule
Nabízíme prodejní regály, stojany, polep v"loh, reklamní 
p&edm'ty, !i vybavení prodejen.

PRODEJNÍ DNY
Podporujeme v#echny prodejní a marketingové akce na#ich 
distribu!ních partner$. Poskytujeme celou &adu reklamního 
vybavení a zabezpe!íme také ú!ast na#ich produktov"ch 
mana%er$ a odborn"ch poradc$.

MOBILNÍ APLIKACE

Poradí s ka%d"m povrchem 
i pracovním postupem. Doporu!í 
vhodn" v"robek, o kterém se dozvíte 
podrobnosti, jak s ním pracovat 
a jak jej optimáln' dávkovat. 
V aplikaci najdete rady a tipy 
odborníka. Integrovanou !te!kou 
EAN kód$ si m$%ete na!íst 
vlastnosti v"robku p&ímo z jeho 
obalu. Jako bonus máte mo%nost 
p&ímo z aplikace v"robky 
online objednat. 

POMOCNÍK ÚKLIDU

STAHUJTE ZDARMA 

POVINNÁ LEGISLATIVA A CERTIFIKACE

SOCIÁLNÍ SÍT0

Podle platn"ch zákon$ a vyhlá#ek je povinnost v"robc$ vydávat 
ke sv"m v"robk$m dokumentaci, se kterou uvádí své v"robky 
na trh. Také na#e spole!nost ke ka%dému produktu vydává 
bezpe!nostní i datové listy a p&ihla#uje své v"robky 
v mezinárodních registrech CPNP, PCN, CHLAP. V#echny 
dokumenty, které p&edepisuje platná legislativa, najdete na 
na#ich internetov"ch stránkách v%dy u konkrétního v"robku. 
Tyto dokumenty jsou pravideln' aktualizovány a jsou pro 
spot&ebitele p&ístupné po celou dobu p$sobení v"robku na trhu, 
p&esn' podle po%adavk$ zákon$ Evropské unie, Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva %ivotního prost&edí 
a v#ech zainteresovan"ch institucí.

FIKACE



PROFESIONÁLNÍ 
PÉ)E O POKO*KU
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Práce je nedílnou sou!ástí na#eho %ivota. Dodr%ovat hygienu v mnohdy velmi zne!i#t'n"ch 
podmínkách je velmi slo%ité, ale nezbytné. Po práci je nutné si ruce nejen um"t, ale dokázat 
je také správn' regenerovat. Pracovní kosmetika v podob' m"del, mycích past, suspenzí, gel$, 
ochrann"ch a regenera!ních krém$ je samoz&ejmostí ka%dé v"robní spole!nosti, kde dbají 
o zdraví sv"ch zam'stnanc$.



V na#em sortimentu myslíme na ochranu poko%ky b'hem celého 
pracovního procesu. Správnou volbou v#ech typ$ mycích prost&edk$ 
doká%eme zabezpe!it vysok" hygienick" standard pé!e o ruce. 
Ucelenou nabídku dopl(ují aplika!ní pom$cky a dávkova!e.

KOMPLETNÍ PROGRAM

Ochrana p"ed zahájením práce
P&ed zahájením práce s velkou mírou zne!i#t'ní poko%ky 
je vhodné pou%ít tekuté rukavice Isolda Guard. Tento krém 
slou%í jako prevence p&ed ú!inky olej$, rozpou#t'del apod. 
O#et&ené ruce lze po práci daleko snáze zbavit #píny. 

Mytí b('n#ch ne!istot
Pro b'%nou ka%dodenní pé!i nabízíme #irokou #kálu m"del 
a #ampon$ Isolda. Na v"b'r jsou m"dla pevná, tekutá i p'nová. Regenerace poko'ky po práci

Nezbytnou sou!ástí pé!e o poko%ku musí b"t její regenerace. 
Jsme nejv't#ím !esk"m v"robcem ochrann"ch pracovních krém$ 
v )esku, tak%e se m$%ete spolehnout na obsah v#ech krém$ 
a pou%ívání nejmodern'j#ích a nej#etrn'j#ích látek. Nabízíme dva 
mastné a sedm rychle vst&ebateln"ch krém$.

Mytí siln#ch ne!istot
Pro siln' zne!i#t'nou poko%ku je ur!ena &ada Isofa. Jedná se 
o velmi zdatného bojovníka proti ne!istotám, jako jsou oleje, maziva, 
asfalt, akryláty apod. Ú!inky jsou odstup(ovány v jednotliv"ch 
v"robcích od st&edn' odoln"ch ne!istot a% po velmi odolné. 

Dezinfekce
N'které oblasti pr$myslu a slu%eb vy%adují zv"#ené hygienické 
po%adavky. A, u% se jedná o zdravotnictví, potraviná&skou v"robu, 
!i kosmetické slu%by, v%dy je nutná dezinfekce poko%ky. 

T%m na)ich odborn%ch poradc! doká$e 
navrhnout *e)ení na míru, p*esn+ podle 

po$adavk! klienta, v$dy s ohledem na dan% 
prostor, po#et u$ivatel! a zne#i)t+ní, 

které se v dané oblasti vyskytuje. „

„
2

3

APLIKA"NÍ POM/CKY
Koupelny a um#várny 
vybavujeme dávkova!i tekut"ch a p'nov"ch m"del ve dvou 
velikostech a dvou barevn"ch provedeních. Ve stejném designu 
dodáváme i zásobníky papírov"ch ru!ník$ a toaletního papíru.  

T('ké provozy 
doká%eme vybavit dávkova!i tekut"ch past i dílensk"ch m"del 
ve velkém balení, které jsou jednoduché na obsluhu, a p&itom doká%í 
odolávat i ne#etrnému zacházení. 

Hotelové a domácí koupelny 
si zaslou%í velmi hezké pokovené dávkova!e systému Click&Go!. 
Jedná se o &e#ení s nejvy##ím hygienick"m standardem.

4

1
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TIP
Dávkova!e pro 5 l – str. 29
Pákov# dávkova! Medispender 
pro 500 ml – str. 35

der 

ISOLDA +ALV,J 

100 ml VPKRD001094

rychle se
vst"ebává

rychle se
vst"ebává ATEST

Jemn" krém s velmi dobr"mi zvlá!(ujícími ú!inky a obsahem 
#alv'jového extraktu. Snadno se vst&ebává a nezanechává na poko%ce 
pocit mastnoty. V+podmínkách zv"#ené zát'%e, jako jsou kosmetické 
salony, potraviná&ské provozy a+jiné oblasti, je t&eba antibakteriálních 
ú!ink$ v#ech kosmetick"ch p&ípravk$. Jedine!ná kombinace jemného 
krémového základu s+antibakteriální slo%kou je vhodn"m dopl(kem 
hygienick"ch postup$. 

regenera#ní krém
s1panthenolem

ochrann% krém 
s1antibakteriální p*ísadou 

a biotinem

hydrata#ní krém 
s1mate*ídou)kou

Práv' spojení dvou ú!inn"ch látek extraktu z+aloe a+D–panthenolu dává vzniknout 
vyvá%enému krému s+vynikajícími vlastnostmi. Díky zv"#enému 5% obsahu aloe 
vera a+D–panthenolu má krém v"borné regenera!ní a+ochranné vlastnosti, dob&e se 
vst&ebává a+zanechává poko%ku jemnou a+vlá!nou. Nezanechává pocit mastn"ch rukou. 
Vynikající vlastnosti v#ech ú!inn"ch látek &adí tento krém k nejoblíben'j#ím.

ISOLDA ALOE VERA 

100 ml VPKRA001094

500 ml Medispender VPKRA005099

rychle se
vst"ebává

Klinicky testovan" krém pro ú!innou hydrataci poko%ky 
s+obsahem v!elího vosku a+v"ta%kem z+mate&ídou#ky. P&i 
pravidelné aplikaci z$stává poko%ka vlá!ná a+hebká bez pocitu 
mastn"ch rukou. Pro své vlastnosti na#el tento krém #iroké 
vyu%ití v r$zn"ch oblastech v"roby i slu%eb, a proto je dodáván 
také v obalech pro dávkova!e a zásobníky.

ISOLDA V)ELÍ VOSK 

100 ml VPKRV001093

500 ml Medispender VPKRV005097

500 ml X VPKRV005096

5 l sá!ek VPKRV050098

info / cena

info / cena

info / cena
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Krém, ve kterém se vzájemn' spojuje olivov" olej a+!i#t'n" 
esenciální olej z !ajovníku (TTO). Spole!n' zjem(ují a zklid(ují 
poko%ku velmi namáhan"ch rukou. Krém napomáhá 
regeneraci poko%ky a díky rychlému vst&ebávání 
nezanechává pocit mastn"ch rukou.

ISOLDA OLIVA 

100 ml VPKRO001092

rychle se
vst"ebává

Velmi p&íjemn" krém, kter" p&i pravidelné aplikaci 
zklid(uje a zjem(uje poko%ku rukou, na kterou p$sobí 
ln'n" olej a extrakt m'sí!ku léka&ského. Díky t'mto 
tradi!ním látkám je krém v#eobecn' oblíben". Není 
ur!en k aplikaci na otev&ené rány, ale s úsp'chem jej 
lze pou%ívat na podrá%d'nou poko%ku. Krém se 
rychle vst&ebává a nezanechává pocit mastn"ch rukou.

ISOLDA M,SÍ)EK 

100 ml VPKRM001092

rychle se
vst"ebává

regenera#ní krém
s1#ajovníkov%m olejem

zklid,ující krém 
s ln+n%m olejemVXBAL000192

TIP
Dárková krabice Isolda 
se v&emi druhy krém% 

Krém s vysok"m obsahem konopného a pupalkového oleje, 
které se vyzna!ují sv"mi blahodárn"mi ú!inky p&i pé!i o+ple,. 
Dlouhodob' pomáhá pe!ovat o k$%i se sklonem k+podrá%d'ní 
a+vysu#ení. Krém se snadno vst&ebává a+nezanechává pocit 
nadm'rn' proma#t'n"ch rukou. P&íjemn" pocit je umocn'n 
jemnou parfemací zeleného !aje.

ISOLDA KONOPÍ 

100 ml VPKRC001095
rychle se
vst"ebává

regenera#ní krém
s1pupalkov%m 

olejem

plikaci 
ou p$sobí 
y t'mto 

Není 
hem jej 

rukou.

%m olejem

info / cena

info / cena

info / cena

PROFESIONÁLNÍ PÉ)E O POKO*KU
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ISOLDA HE-MÁNEK 

100 ml VPKRH001095

Krém na ruce s obsahem arganového oleje a extraktu z he&mánku 
pravého. Spojuje ú!inky he&mánku se zvlá!(ujícími a+vy%ivujícími 
vlastnostmi arganového oleje. Pravidelnou aplikací poko%ka získává 
zp't svoji vitalitu a+odolnost. Krém se snadno vst&ebává a+je velmi 
p&íjemn" pro celodenní pou%ívání. Není ur!en k aplikaci na otev&ené 
rány, ale jeho pravidelné pou%ívání zklid(uje podrá%d'nou poko%ku.

rychle se
vst"ebává

ISOLDA LANOLIN 

100 ml VPKRL001094

Mastn" krém, díky své jedine!né kombinaci 
!i#t'ného farmaceutického lanolinu, 
rakytníkového a+sójového oleje, vytvá&í bohatou 
konzistenci. Tato kombinace pomáhá poko%ku 
chránit p&ed nep&ízniv"mi vlivy prost&edí, 
zejména proti vlhku. Díky vysokému podílu 
olej$ a+vosk$ z$stává poko%ka po aplikaci 
p&íjemn' vlá!ná. Krém je vhodn" pro extrémn' 
namáhanou poko%ku rukou, p&i práci ve vlhku 
s+!istidly a+rozpou#t'dly. Krém je mo%né 
pou%ívat i+pro regenera!ní zábaly.

mastn#

Luxusní v"%ivn" krém, kter" spojuje bohat" krémov" základ 
s+vysok"m obsahem p&idaného keratinu a+mandlového oleje. 
Díky slo%ení pat&í mezi na#e nejlep#í krémy. Originální receptura 
napomáhá k+udr%ení elasticity, zvlá!n'ní a+v"%iv' poko%ky rukou 
i+nehtov"ch l$%ek. P&i pravidelné aplikaci se stává poko%ka hebkou 
a+pevnou. Krém je mo%né pou%ívat i+pro regenera!ní zábaly.

ISOLDA KERATIN 

100 ml VPKMZ001094

mastn#

zklid,ující krém 
s1arganov%m olejem

v%$ivn% krém 
s1mandlov%m olejem

ochrann% krém
s1rakytníkov%m olejem

info / cena

info / cena

info / cena

10



VAKAVO MEDU.KA 

100 ml VPKRE001099

Pracovní krém na ruce, kter" se lehce roztírá, vst&ebává a zanechává 
poko%ku vlá!nou. Jemn" krémov" základ s glycerinem a extraktem 
z medu(ky léka&ské spojuje ov'&enou kvalitu se zajímav"mi aktivními 
látkami, které pomáhají poko%ku chránit a zjem(ovat. Nezanechává pocit 
mastn"ch rukou. Pro svoji dostupnost a stabilní kvalitu je tento krém 
úsp'#n" ve v"b'rov"ch &ízeních. 

Preventivní emulze pro t'%ce namáhané ruce. Aplikuje se na ruce jako krém 
je#t' p&ed za!átkem práce a+p&ed jejich zne!i#t'ním. Obsahuje silikonovou 
bázi, která chrání poko%ku p&ed ú!inky olej$, ne!istot, rozpou#t'del, lak$, 
barev, ale i+p&ed dlouhodob"m p$sobením vody a+!isticích prost&edk$. 
Takto o#et&ené ruce lze snáze zbavit #píny a+poko%ka z$stává dlouhodob' 
zdravá a+vlá!ná.

ISOLDA GUARD TEKUTÉ RUKAVICE 

100 ml VPTRG001098

500 ml VPTRG005099

obsahuje 
silikon

VAKAVO GINKGO BILOBA 

100 ml VPKRG001098

Pracovní krém na ruce, kter" se lehce roztírá, vst&ebává a zanechává 
poko%ku vlá!nou. Jemn" krémov" základ s glycerinem a extraktem 
z jinanu dvoulalo!ného spojuje ov'&enou kvalitu se zajímav"mi aktivními 
látkami, které pomáhají poko%ku chránit a zjem(ovat. Nezanechává 
pocit mastn"ch rukou. Pro svoji dostupnost a stabilní kvalitu je úsp'#n" 
ve v"b'rov"ch &ízeních. 

pracovní krém 
na ruce

pracovní krém 
na ruce

ú#inná ochrana 
p*ed zahájením práce

NOVINKA
info / cena

info / cena

info / cena

PROFESIONÁLNÍ PÉ)E O POKO*KU
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ISOFA FOAM 
Dermáln' nejp&ízniv'j#í z &ady Isofa jsou bezabrazivní dílenská 
m"dla. FOAM je p'nové, ur!ené na b'%n' odolné ne!istoty tam, 
kde selhávají klasická kosmetická m"dla. FOAM a SOAP mají stejnou 
mycí schopnost, li#í se pouze po!tem dávek v ka%dém obalu. FOAM 
je na dla( dávkováno v podob' velkého kopce mycí p'ny.

ISOFA SOAP 
Dermáln' nejp&ízniv'j#í z &ady Isofa jsou bezabrazivní 
dílenská m"dla. Tekuté SOAP je ur!ené na b'%n' odolné 
ne!istoty tam, kde selhávají klasická kosmetická m"dla. 
FOAM a SOAP mají stejnou mycí schopnost, li#í se pouze 
po!tem dávek v ka%dém obalu. SOAP vyniká intenzivní v$ní.

ISOFA PRO 
Profesionální mycí pasta, tekutá pasta a gel na ruce s p&írodními abrazivy. 
V"robek je ur!en" k odstran'ní st&edn' odoln"ch ne!istot p&evá%n' 
ve stavebnictví, ale i v dal#ích oborech, jako jsou automobilov" pr$mysl, 
opravárenství a dal#í.

ISOFA HARD 
Profesionální mycí gel a tekutá pasta ur!ená k odstran'ní siln' odoln"ch ne!istot z poko%ky. 
Dokonale smyje #pínu, kterou s sebou nese práce v autoservisech, technick"ch slu%bách, 
!i t'%kém pr$myslu. Poradí si ov#em i s dal#ími ne!istotami z jin"ch obor$. Mycími 
schopnostmi p&evy#uje v't#inu past na trhu. 

ISOFA MAX 
Nejú!inn'j#í profesionální mycí gel a tekutá pasta na ruce z na#í nabídky. 
Je ur!ená pro pou%ití v náro!n"ch podmínkách. P$sobí na extrémn' odolné 
ne!istoty z tiska&ského pr$myslu, lakoven, servis$ t'%ké techniky atd. Abrazivní 
slo%ku p&edstavuje sm's drcen"ch nerost$.

TACHOMETR ú#innosti mycích past
Isofa myje ruce tam, kde nesta!í b'%ná m"dla. Na odolné ne!istoty 

je ideální &ada dílensk"ch m"del SOAP a FOAM, postupn' se ú!innost 
mytí zvy#uje s pastami PRO, p&es HARD a% po nejsiln'j#í MAX. 

Pro snadnou orientaci je na etiketách tachometr, kter" ti uká%e sílu 
ú!inku. Vyzkou#ej si na vlastní k$%i, která &ada ti bude nejvíce 
vyhovovat. Pamatuj, %e !ím slab#í mycí síla, tím v't#í dermální 
sná#enlivost poko%ky.

hu
stá

 • aktivní

P!NAP!NA

NEOBSAHUJE 

ABRAZIVA

NEOBSAHUJE 

ABRAZIVA

OBSAHUJE P-ÍRODNÍ  

ABRAZIVA

OBSAHUJE P-ÍRODNÍ  

ABRAZIVA

OBSAHUJE P-ÍRODNÍ  

ABRAZIVA

neobsahuje 
barviva

neobsahuje 
barviva

neobsahuje 
barviva

PROFESIONÁLNÍ PÉ)E O POKO*KU
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(E'ENÍ GEAR 
kelímek se )roubovacím uzáv+rem
Tradi!ní balení past v kelímcích – i klasika m$%e b"t posunuta dále. Vyzkou#ej 
#roubovací kelímek, nebude# se u% chtít vrátit k zastaralému v"klopnému 
ví!ku. Ví!ko na závit sta!í pooto!it pouze o jednu !vrtinu a kelímek je 
okam%it' otev&en". Navíc díky hrubému vzoru neklou%e v dlaních. U% %ádné 
nepohodlné vykláp'ní a pracné zavírání. Kompaktní kelímek se pohodln' 
vejde na ka%dé umyvadlo.

450 g PRO VPPPP004599

500 g HARD VPPPH005099

450 g MAX VPPPM004595

5 kg kbelík PRO VPPPP050099 

pohodlné otevírání

550 g SOAP VPPTS005599

sada SOAP VPPTSS05599 sada obsahuje láhev a dr$ák

550 g PRO VPPTP005599

sada PRO VPPTPS05599 sada obsahuje láhev a dr$ák

550 g HARD VPPTH005599

sada HARD VPPTHS05599 sada obsahuje láhev a dr$ák

550 g MAX VPPTM005599

sada MAX VPPTMS05599 sada obsahuje láhev a dr$ák

1 dávka = 2,7 ml

220 x

(E'ENÍ X pro men)í dílny
Sou!ástí ka%dé X láhve je pumpa, díky které si Isofu 
dávkuje# pohodln' a hygienicky. X láhev si m$%e# 
pomocí jednoduchého dr%áku p&ipevnit i na ze-. 
Snadno vym'ní# za star#í typ dr%áku „Click&Go!“.

NOVINKA

jednoduchost

sada X
Obsahuje: 1x mycí pasta, 

1x dr'ák na ze/, vruty 
a hmo'dinky

O

info / cena

info / cena
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1 dávka = 0,5 ml

1000 x

500 g FOAM VPPTF005099

(E'ENÍ SOLO pro jednotlivce 
Kompaktní, pohodlné balení dílenského p'nového m"dla, které 
je pou%itelné v jak"chkoliv podmínkách. P&es mal" rozm'r láhve 
m$%ete získat a% 1000 dávek velmi ú!inného mycího prost&edku. 
M"dlo FOAM neobsahuje abrazivní !ástice, a proto je velmi 
ohleduplné k jemné poko%ce. P'nové m"dlo tak dopl(uje celou 
&adu mycích past, tekut"ch past i dílensk"ch m"del Isofa.

hu
stá

 • aktivní

P!NAP!NA

dílenská p+na 
na ruce

3,5 kg FOAM VPPTF035099

3,5 kg SOAP VPPTS035099

4,2 kg PRO VPPTP042098

3,5 kg HARD VPPTH035099

3,5 kg MAX VPPTM035098

pumpa tekutá VPDPS000199

pumpa p(nová VPDPP000199

dr'ák se zámkem ZPNDD000198

dr'ák bez zámku ZPNDD000199

(E'ENÍ COMP pro velké spole#nosti 
Pokud mycí pasty pou%ívá# pravideln', nebo má# hodn' koleg$, je pro tebe nejlep#í 
volbou láhev COMP. Velké mno%ství dávek a jejich velké objemy t' brzy p&esv'd!í. 
Dokup si pumpu, která je v'!ná, m$%e# ji pak pou%ívat opakovan' i s dal#ími láhvemi. 
Dr%ák COMP na ze- p$sobí díky nerezovému provedení surov' a hodí se tak do ka%dé 
dílny. K v"b'ru má# dr%ák bez zámku i uzamykateln". Pozor! Pumpa na p'nové m"dlo 
FOAM je odli#ná jak u ostatních druh$.

p!nová m"dla

1 dávka = 0,7 ml

5000 x

1 dávka = 2 – 8  ml

a! 1750 x

tekuté pasty
tekutá m"dla

velká klasika

hu
stá

 • aktivní

P!NAP!NA

AKCE
P"i nákupu celého balení Isofa 
FOAM 3,5 kg získáte p(novou 
pumpu ZDARMA

-E+ENÍ TEAM A GROUP:
info u odborného poradce – tel.: +420 702 058 754 a na www.isofa.cz

info / cena

info / cena

PROFESIONÁLNÍ PÉ)E O POKO*KU
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VAKAVO GREEN 

500 g kelímek VPPVG005098 

600 g X láhev VPPTG006099 

5 kg kbelík VPPTG050098

Profesionální mycí prost&edky na siln' za#pin'né ruce. 
Jedná se o pevnou i tekutou mycí pastu, které obsahují 
drcen" p&írodní vápenec, nebo d&ev'né piliny. Odstra(ují 
odolné ne!istoty, jako jsou rzi, tuky, saze, oleje 
a dal#í. V"robky jsou dermatologicky p&íznivé.

p"írodní
abraziva

pevná mycí pasta 
na ruce s d*ev+n%mi 

pilinami

D$le%itou sou!ástí sm'si p&írodních abraziv obsa%en"ch v+tomto 
produktu je speciální druh drceného vápence, kter" dokonale 
napomáhá k+odstra(ování odoln"ch ne!istot z poko%ky. Pasta 
je vhodná pro pracovníky ve stavebnictví, zem'd'lství a také 
pro domácí kutily. Dermatologicky p&íznivou slo%kou je lanolin.

VAKAVO ORANGE 

600 g kelímek VPPVO006098

p"írodní
abraziva

pevná mycí pasta na ruce 
s p*írodním vápencem

VAKAVO BLUE MYE 
Profesionální tekutá mycí pasta na siln' za#pin'né ruce, která 
obsahuje drcen" p&írodní vápenec. Její nespornou v"hodou je pou%ití 
p&írodní abrazivní slo%ky. Odstra(uje odolné ne!istoty, jako jsou rzi, 
tuky, saze, oleje a dal#í. V"robek je dermatologicky p&ízniv".

600 g VPPVM006099
p"írodní
abraziva

tekutá mycí pasta 
s p*írodním vápencem

tekutá mycí pasta 
na ruce s p*írodním 

vápencem

info / cena

info / cena

info / cena

sta 
n%mi 
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info / cena

VAKAVO HERBAL, INTENSIVE, OCEAN 
Tekutá m"dla s tradi!ními v$n'mi pro 
ka%dodenní pou%ívání. V"robky jsou
dermatologicky p&íznivé a dlouhodob' 
oblíbené pro svou kvalitu a cenovou 
dostupnost. Velká balení jsou vhodná 
zejména pro pln'ní dávkova!$ 
tekut"ch m"del.

HERBAL - v!n+ kv+tin

OCEAN 
- chladivá v!n+

Herbal 5 l VKVMH050098

Intensive 5 l VKVMI050098

Ocean 5 l VKVMO050097

TIP
Dávkova!e tekut#ch 
m#del – str. 29

VAKAVO B-ÍZA A0KOP-IVA 
Vlasov" #ampon s+v"ta%ky z+kop&ivy a+b&ízy. Vysoce koncentrovan" 
s+dobrou mycí schopností. Aktivn' o#et&uje povrch vlas$ a+usnad(uje jejich 
roz!esávání. Díky vhodn' kombinovanému pom'ru jednotliv"ch slo%ek 
vytvá&í bohatou p'nu, která d$kladn', av#ak #etrn' sm"vá ne!istoty 
z+vlas$. V"ta%ky z+kop&ivy a+b&ízy dodávají vlas$m sametov" lesk.

500 ml VKISB005097

INTENSIVE - v!n+ t*e)ní

NOVINKA

info / cena

info / cena

info / cena

PROFESIONÁLNÍ PÉ)E O POKO*KU
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ISOLDA SILVER LINE 
hair&body shampoo
Dal#í luxusní t'lov" a vlasov" #ampon s kondicionérem. Dodává poko%ce i vlas$m 
hebkost. Kvalitní krémov" #ampon s vyvá%enou recepturou a v"bornou dermální 
sná#enlivostí pro náro!ného spot&ebitele. Je praktick" pro pou%ití ve wellness 
centrech, bazénech, hotelech apod. Díky slo%ení a p&íjemné parfemaci je vhodn" 
pro mu%e i %eny. Decentní grafi ka etiket neru#í designov" zám'r architekta a skv'le 
ladí se st&íbrn"m dr%ákem Click&Go! a ostatními dopl(ky v koupeln'.

500 ml Click&Go! VKISS005097

5 l VKISS050098

500 mml

TIP
Dávkova!e tekut#ch 
m#del – str. 29

Luxusní t'lov" a vlasov" #ampon s kondicionérem. Dodává 
poko%ce i vlas$m hebkost. Kvalitní krémov" #ampon 
s vyvá%enou recepturou a v"bornou dermální sná#enlivostí 
pro náro!ného spot&ebitele. Je praktick" pro pou%ití ve 
wellness centrech, bazénech, hotelech apod. Díky slo%ení 
a p&íjemné parfemaci je vhodn" pro mu%e i %eny. Decentní 
grafi ka etiket neru#í designov" zám'r architekta a skv'le ladí 
se zlat"m dr%ákem Click&Go! a ostatními dopl(ky v koupeln'.

ISOLDA GOLD LINE  
hair&body shampoo

500 ml Click&Go! VKIGS005097

nejluxusn+j)í t+lové 
a vlasové )ampony 

z na)í produkce

n
a

ISOLDA BRONZE LINE cream soap
Luxusní krémové m"dlo pro ka%dodenní pou%ití s vysok"m obsahem 
#etrn"ch aktivních látek, které p&ispívají ke zvlá!n'ní poko%ky. Díky 
svému slo%ení a parfemaci je vhodné pro %eny i pro mu%e. Moderní 
receptura a krémová konzistence m"dla napomáhá dlouhodobé hydrataci 
poko%ky a dodává jí p&irozenou vlá!nost.

500 ml Click&Go! VKIBS005099

krémové m%dlo

VIDEO
Instalace dr%áku

NOVINKA

info / cena

info / cena

info / cena
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LUXUSNÍ
'AMPONY A M&DLA

sprchové 
)ampony a m%dla

s moderní 
recepturou

GOLD SILVER BRONZE



info / cena

info / cena
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)ir" sprchov" gel ur!en" pro ka%dodenní pé!i o+poko%ku. Parfemace 
ve sportovních tónech navodí sv'%í pocit a+podpo&í p&íjemn" smyslov" 
pro%itek. Vitamin E je znám" antioxida!ními ú!inky.

500 ml Click&Go! VKIEE005099

5 l VKIEE050099

ISOLDA ENERGY 

TIP
Dr'ák na ze/ Click&Go! 
pro dávkování z0500 ml láhve
– str. 34

hve

sprchov% gel 
    s pánskou sportovní v!ní

ISOLDA BLACK CHERRY 
Krémové sprchové m"dlo ur!ené pro mytí celého t'la. Vyniká 
vysokou p'nivostí a+krémovou jemností, se kterou umyje a+o#et&í 
poko%ku. Osobitá dlouhotrvající parfemace !erné t&e#n' navodí 
p&íjemn" pocit !istoty. V"robek je dermatologicky p&ízniv" 
a+v+p&írod' lehce odbourateln".

500 ml Click&Go! VKIGB005099

1 l VKIGB010099

5 l VKIGB050099

10 l VKIGB100099

sprchové krémové m%dlo 
s v!ní #erné t*e)n+
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Dermatologicky testované tekuté krémové m"dlo s avokádov"m 
mlékem a sv'%í parfemací zeleného jablka je #etrné ke v#em 
druh$m poko%ky. P&ípravek je ur!en" pro pravidelnou denní pé!i 
o+poko%ku. Vyniká dokonal"mi o#et&ujícími schopnostmi, které 
jej &adí, v+porovnateln"ch cenov"ch relacích, na #pi!ku mezi 
dostupn"mi krémov"mi m"dly.

500 ml Medispender VKIMJ005098

500 ml Click&Go! VKIMJ005099

1 l VKIMJ010099

5 l VKIMJ050099

ISOLDA GREEN APPLE 

krémové m%dlo 
s v!ní zelen%ch jablek

krémové m%dlo s v!ní 
granátového jablka

Dermatologicky testované tekuté krémové m"dlo 
s+kokosov"m mlékem a exotickou parfemací 
granátového jablka je #etrné ke v#em druh$m poko%ky. 
M"dlo je ur!ené pro pravidelnou denní pé!i o+poko%ku. 
Vyniká dokonal"mi o#et&ujícími schopnostmi, které jej 
&adí, v+porovnateln"ch cenov"ch relacích, na #pi!ku mezi 
dostupn"mi krémov"mi m"dly.

500 ml Click&Go! VKIMK005099

1 l VKIMK010099

5 l VKIMK050099

ISOLDA POMEGRANATE 

krémové m%dlo 
s v!ní mandarinek

Dermatologicky testované tekuté krémové m"dlo se sójov"m mlékem 
a+ovocnou parfemací mandarinky je #etrné ke v#em typ$m poko%ky. 
P&ípravek je ur!en" pro pravidelnou denní pé!i o+poko%ku. Vyniká 
dokonal"mi o#et&ujícími schopnostmi, které jej &adí, v+porovnateln"ch 
cenov"ch relacích, na #pi!ku mezi dostupn"mi krémov"mi m"dly.

500 ml Click&Go! VKIMG005099

1 l VKIMG010099

5 l VKIMG050099

ISOLDA MANDARINE 

info / cena

info / cena

info / cena
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500 ml Medispender VKIMN005099

5 l VKIMN050099

ISOLDA NEUTRAL 

ISOLDA TEKUTÉ M1DLO 
S ANTIBAKTERIÁLNÍ 
P-ÍSADOU 
Tekuté m"dlo s antibakteriální p&ísadou k b'%né 
a preventivní hygien' rukou. Vyvá%ená receptura 
s extraktem #alv'je a chlorhexidin glukonátem má 
v"bornou dermální sná#enlivost a p&edur!uje toto m"dlo 
pro nejnáro!n'j#ího spot&ebitele. M"dlo je decentn' 
parfemováno. 

500 ml Medispender VPDRM005097

5 l VPDRM050098

Tekuté m"dlo s obsahem sójového mléka bez barviv a parfému. Je ur!ené pro 
provozy, kde jsou tyto p&ísady ne%ádoucí. Jedná se zejména o potraviná&skou 
v"robu, kuchy(ské provozy a zdravotnická za&ízení. M"dlo je ur!ené pro 
ka%dodenní pé!i a je dermatologicky p&íznivé.

sv+$í v!n+ )alv+je

bez parfému

TIP
Pumpi!ka na láhev 
Medispender – str. 355

info / cena

info / cena
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100 g VKIPG000199

HOTELOVÉ M1DLO 

ISOLDA PEVNÉ M1DLO 
GREEN TEA 

Malé, praktické, pevné toaletní m"dlo ur!ené 
ke ka%dodennímu pou%ívání. Díky svojí velikosti 
a+neutrální parfemaci je ideální pro pou%ití 
v+hotelech, penzionech, lázních a+ostatních 
ubytovacích za&ízeních.

Jemné toaletní m"dlo ur!ené ke ka%dodennímu pou%ívání. 
Sv'%í parfemace zeleného !aje jej &adí do kategorie 
luxusních m"del. Jemná konzistence zanechává p&íjemn" 
pocit po umytí. M"dlo je dermáln' p&íznivé k poko%ce.

15 g VKIPH000199

100 g VKIPA000197

ISOLDA 
PEVNÉ M1DLO ALOE VERA 
Jemné toaletní m"dlo ur!ené ke ka%dodennímu pou%ívání. 
Sv'%í parfemace aloe vera jej &adí do kategorie luxusních 
m"del. Jemná konzistence zanechává p&íjemn" pocit po 
umytí. M"dlo je dermáln' p&íznivé k poko%ce.

v!n+ aloe vera 

nová p*íjemná 
parfemace

v!n+ zeleného #aje

info / cena

info / cena

info / cena
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ISOLDA P,NOVÉ M1DLO BÍLÉ luxury 
Luxusní bílé p'nové m"dlo se speciáln' vybran"m 
parfémem+zaru!uje exkluzivní pocit p&i mytí rukou, 
a+to díky jemné, delikátní v$ni kv'tin a+husté bílé p'n'. 
M"dlo je ur!ené pro pou%ití ve zp'(ovacích dávkova!ích. 
P&i aplikaci z+dávkova!e je uvoln'no ve form' nad"chané 
p'ny. Spolehliv' spl(uje po%adavky na ka%dodenní 
b'%nou hygienu rukou a+t'la. V"robek obsahuje vysoce 
ú!innou dermatologickou p&ísadu, která zanechává 
po umytí poko%ku hebkou a+vlá!nou. P'nové m"dlo je 
dermatologicky p&íznivé a+v+p&írod' lehce odbouratelné. 
Z+jednoho kanystru lze vytvo&it ve zp'(ovacím dávkova!i 
cca 10 000 dávek. Velké balení za nízké náklady ocení 
zejména frekventované provozovny.

5 l VKIPB050099

luxusní 
kv+tinov% parfém

decentní 
v!n+ fi alek

ISOLDA P,NOVÉ M1DLO VIOLET 
Z+lahvi!ky o+objemu 500 ml vytvo&íte neuv'&iteln"ch 1000 dávek k+umytí 
rukou. P'tilitrov" kanystr je vhodn" zejména pro velmi frekventované 
provozovny. Z+tohoto kanystru lze vytvo&it ve zp'(ovacích dávkova!ích a% 
10 000 dávek. Moderní p'nové m"dlo ur!ené pro pou%ití do zp'(ovacích 
dávkova!$. P&i aplikaci z+dávkova!e je uvoln'no ve form' nad"chané 
p'ny. Jemn' a+dokonale smyje ne!istoty. P&edností je p&íjemná decentní 
parfemace. Je dermatologicky p&íznivé a+v+p&írod' lehce odbouratelné.

500 ml VKIMZ005099

5 l VKIMZ050099

ISOLDA P,NOVÉ M1DLO 
R2*OVÉ, MODRÉ 
Barevn' tónované p'nové m"dlo – r$%ové s+p&íjemnou sladkou v$ní cukrové 
vaty, modré s+delikátní chladivou v$ní. Jsou ur!ené pro pou%ití ve zp'(ovacích 
dávkova!ích. P&i aplikaci z+dávkova!e je uvoln'no ve form' nad"chané p'ny. 
Spolehliv' spl(uje po%adavky na ka%dodenní b'%nou hygienu rukou a+t'la. 
V"robek obsahuje vysoce ú!innou dermatologickou p&ísadu, která zanechává 
po umytí poko%ku hebkou a+vlá!nou. P'nové m"dlo je dermatologicky p&íznivé 
a+v+p&írod' lehce odbouratelné. Z+jednoho kanystru lze vytvo&it ve zp'(ovacím 
dávkova!i cca 10 000 dávek. Velké balení za nízké náklady ocení zejména 
frekventované provozovny.

r%'ové 5 l VKIPR050099

modré 5 l VKIPM050099

modré r$%ové

r!$ová p+na 
se sladkou v!ní

modrá p+na 
s chladivou v!ní

info / cena

info / cena

info / cena info / cena



  LEVN0J'Í DÁVKA 

  MÉN0 "ASTÉ DOPL2OVÁNÍ

  ÚSPORA MZDOV&CH NÁKLAD/ 

  'ETRN0J'Í K P(ÍROD0

TEKUTÉ M1DLO = P,NOVÉ M1DLO
240 ks 48 ks

po&izovací cena 26 880 K! / rok
likvidace odpad$ 120 K!

po&izovací cena 10 848 K! / rok
likvidace odpad$ 24 K!

Ilustra!ní p"íklad:

PROFESIONÁLNÍ PÉ)E O POKO*KU
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P&edev#ím jedna dávka p'nového m"dla je levn'j#í ne% dávka 
klasického tekutého m"dla a dávka p'nového m"dla je a% p'tkrát 
men#í ne% dávka tekutého m"dla, ale ruce si ob'ma umyjeme stejn'. 
Vtip je v tom, %e z tekutého m"dla musíme p'nu teprve vyrobit ve 
sv"ch dlaních, kde%to p'nové m"dlo dávkujeme na ruce ji% jako p'nu. 
Testování tohoto typu m"dla potvrdilo fakt, %e pro umytí rukou sta!í 
opravdu pouze jedna dávka p'nového m"dla. Náro!n'j#í klient pou%ije 
dávky dv'. U tekutého m"dla je pou%ití dvou dávek zcela b'%né a není 
v"jimkou pou%ití p'ti a více dávek. To je evidentní pl"tvání, p&itom 

!ást m"dla zpravidla sklouzne bez u%itku z rukou p&ímo do odpadu, 
co% se u p'ny b'%n' nestane. V &e!i !ísel to vypadá takto: Pro jedno 
umytí rukou je zapot&ebí pouze 0,5 ml p'nového m"dla na rozdíl 
od tekutého m"dla, jeho% dávka se pohybuje v rozmezí 2 – 2,5 ml. 
To znamená, %e nap&íklad ze zásobníku o objemu 1 litr vytvo&íte 
2000 dávek p'nového m"dla, ale pouze 400 – 500 dávek b'%ného 
tekutého m"dla, co% je a% p'tkrát mén'. Tyto zdánlivé mali!kosti 
p&iná#í ve v't#ích objektech v"znamnou úsporu pracovního !asu, 
a tím i sní%ení mzdov"ch náklad$. 

V1HODY P0NOV&CH M&DEL
Tradi#ní tekuté m%dlo je v poslední dob+ stále #ast+ji nahrazováno m%dlem p+nov%m. 

Pou$ívání tohoto typu m%dla má n+kolik nesporn%ch v%hod.

ISOLDA P,NOVÉ M1DLO 
S ANTIBAKTERIÁLNÍ 
P-ÍSADOU 
P'nové m"dlo s antibakteriální p&ísadou k b'%né 
a preventivní hygien' rukou. Vyvá%ená receptura s extraktem 
#alv'je a chlorhexidin glukonátem má v"bornou dermální 
sná#enlivost a p&edur!uje toto m"dlo pro nejnáro!n'j#ího 
spot&ebitele. M"dlo je ve dvou variantách, decentn' 
parfemováno nebo pro potraviná&ské ú!ely bez parfému. 

500 ml s parfémem VPDFM005099

5 l s parfémem VPDFM050098

5 l bez parfému VPDFM050097 varianta 
bez parfému

sv+$í v!n+ )alv+je

VIDEO
P'nová m"dla

TIP
Dávkova!e p(nov#ch 
m#del – str. 30

info / cenainfo / cena



Isolda Disinfection soap je ur#ená pouze pro #esk% trh. 
Pro prodej na Slovensku objednávejte Kenoderm.
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TIP
Pákov# dávkova! 
Medispender – str. 35

! 
tr. 35

500 ml Medispender VPDRS005097

5 l VPDRS050098

 Jemn' p'nivé, !isticí a dezinfek!ní m"dlo k p&ímému pou%ití, pro 
sou!asné mytí a dezinfekci poko%ky rukou. Dezinfek!ní p&ípravek bez 
parfém$ s velmi dobrou dermální tolerancí k hygienické dezinfekci 
poko%ky rukou pro v#echny oblasti se zv"#en"mi hygienick"mi po%adavky.

ISOLDA DISINFECTION SOAP 

Spektrum dezinfek!ního ú!inku:
)SN EN 1040 – základní baktericidní ú!inek a )SN EN 1499 -  Hygienické mytí rukou.
Ev. !. v )R: MZDR 10903/2020/OBP. Isolda disinfection soap. 
Ú!inná látka podle na"ízení 528/2012/EC (g/100g): 
chlorhexidin diglukonát (!. CAS: 18472-51-0): 0,5g. 

I
P

dezinfek#ní m%dlo

nap+,te 
s trochou vody

500 ml Medispender VPDKD005099

5 l VPDKD050099

 Dezinfek!ní p&ípravek bez parfém$ s velmi dobrou dermální tolerancí 
k hygienické dezinfekci poko%ky rukou pro v#echny oblasti se zv"#en"mi 
hygienick"mi po%adavky - zdravotnictví, potraviná&ské provozy, kosmetické 
slu%by, pedikúra, manikúra, kade&nické provozy, pe!ovatelské slu%by, 
ordinace, zem'd'lství a veterinární pr$mysl, i dal#í epidemiologicky 
záva%né provozy. Pouze pro profesionální u%ití. Typ p&ípravku PT1.

KENODERM

Spektrum dezinfek!ního ú!inku:
)SN EN 1040 – základní baktericidní ú!inek a )SN EN 1499 - Hygienické mytí rukou 
Rozhodnutie v SR: bio/2527/D/20/CCHLP
Ú!inná biocidní látka (g/100g):
chlorhexidin diglukonát (!. CAS: 18472-51-0): 0,5g

Kenoderm je ur#en% pouze pro slovensk% trh.
Pro prodej v "esku objednávejte ISOLDA Disinfection soap.

info / cena

info / cena
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Pou'ívejte biocidy bezpe!n#m zp%sobem. 
P"ed pou'itím si v'dy p"e!t(te ozna!ení 
a informace o p"ípravku.

500 ml Medispender VPDRA005096 

5 l kanystr VPDRA050097

Gelov" dezinfek!ní prost&edek na alkoholové bázi, s velmi dobrou dermální 
tolerancí, kter" je ur!en" k p&ímému pou%ití pro hygienu a dezinfekci poko%ky. 
Je pou%iteln" zejména ve zdravotnické praxi, ale i p&i dal#ích epidemiologicky 
záva%n"ch !innostech, nap&íklad potraviná&ské provozy, kosmetické slu%by, 
pedikúra, manikúra, kade&nictví, holi!ství apod. Prost&edek je ú!inn" proti 
#irokému spektru bakterií, kvasinek a vir$. Má neutrální pH.
Spektrum dezinfek!ního ú!inku: 
baktericidní, levurocidní (proti kvasinkám), mykobaktericidní, tuberkulézní a virucnidní na obalené viry. 
Ev. !. v )R: MZDR 35753/2020/OBP. Rozhodnutie v SR: bio/3434/D/20/CCHLP. 
Ú!inná biocidní látka (g/100g): propan-2-ol (EC: 200-661-7): 35 g, ethanol (EC: 200-578-6): 40 g.   
Ú!innost prokázaná dle norem:
EN 14476, 13727, 13624, 14348, 1500

gelová

tekutá

ISOLDA DISINFECTION SKIN

Tekut" alkoholov" dezinfek!ní prost&edek s velmi dobrou dermální 
tolerancí, ur!en" k p&ímému pou%ití pro hygienu a dezinfekci 
poko%ky rukou, vhodn" pro mechanické i bezdotykové dávkova!e 
dezinfekcí. Je ur!en" a schválen" pro Hygienickou dezinfekci 
rukou (HDR) podle normy EN 1500. 

5 l VPDRL050097

Spektrum ú!inku:
baktericidní, levurocidní, mykobaktericdní, tuberkulózní a virucidní na obalené viry.
Ev. !. v )R: MZDR 39313/2020/OBP. Rozhodnutie v SR: bio/3650/D/20/CCHLP-
Ú!inná biocidní látka (g/100g): propan-2-ol (EC: 200-661-7): 36,3 g, ethanol 
(EC: 200-578-6): 40,5 g. 
Ú!innost prokázaná dle norem:
EN 14476, 13727, 13624, 14348, 1500

ISOLDA DEZI SKIN LIQUID

info / cena

info / cena



DÁVKOVA)E 
A ZÁSOBNÍKY
Ve vybavení v#ech sociálních za&ízení, kuchyní, ordinací a technick"ch (industriálních) prostor  
najdeme také dávkova!e a zásobníky. Vyberte si nejvhodn'j#í typ dávkova!e pro p'nová, 
!i tekutá m"dla nebo pro abrazivní mycí prost&edky. M$%ete jej doplnit i vhodn"m zásobníkem 
pro nejr$zn'j#í druhy toaletních papír$ a ru!ník$. Nabízíme plastové i nerezové provedení.
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m
m

125 mm
105 mm

CN DÁVKOVA) 
TEKUTÉHO M1DLA 1000 ML 
Nást'nn" dávkova! na tekuté m"dlo. Objem zásobníku na dolévání 
je 1000 ml. Ze zásobníku je mo%né nadávkovat 1000 dávek po 1 ml m"dla. 
Je vyroben z+ABS plastu. Lze montovat na vruty i+samolepky. 

1 l bíl# ZKMDV010099

1 l !ern# ZKMDV010095

22
0 

m
m

125 mm
155 mm

25 m
1125 m

spolehlivost
a jednoduchost

velk% objem

1 dávka = 1 ml

1000 x

CN DÁVKOVA) TEKUTÉHO 
M1DLA 500 ML 
Nást'nn" dávkova! na tekuté m"dlo s+objemem zásobníku 
na dolévání 500 ml. Ze zásobníku je mo%né nadávkovat 
500 dávek po 1 ml m"dla. Je vyroben z+ABS plastu. 
V#echny zásobníky lze montovat na vruty i+samolepky.

1 dávka = 1 ml

500 x

TIP
Tekutá m#dla do dávkova!% 
– str. 20–22

500 ml bíl# ZKMDV005099

500 ml metallic ZKMDV005098

500 ml !ern# ZKMDV005096

DÁVKOVA)E A ZÁSOBNÍKY

29



CN DÁVKOVA) 
P,NOVÉHO M1DLA 1000 ML 
Nást'nn" dávkova! na p'nové tekuté m"dlo. Objem zásobníku na dolévání 
je 1000 ml. Ze zásobníku je mo%né nadávkovat 2000 dávek po 0,5 ml m"dla. 
Vyroben je z+ABS plastu. Lze montovat na vruty i+samolepky.

1 l bíl# ZKZDV010098

1 l !ern# ZKZDV010096

22
0 

m
m

135 mm
155 mm

Nást'nn" dávkova! na p'nové m"dlo. Objem zásobníku
na dolévání je 500 ml. Ze zásobníku je mo%né nadávkovat 
1000 dávek po 0,5 ml m"dla. Je vyroben z+ABS plastu. 
V#echny zásobníky lze montovat na vruty i+samolepky. 
Verze s prodlou%en"m tla!ítkem je vhodná na loketní 
ovládání do zdravotnictví.

CN DÁVKOVA) 
P,NOVÉHO M1DLA 500 ML 

5 m
1351 5

spolehlivost
a jednoduchost

bez #astého 
dolévání

1 dávka = 0,5 ml

2000 x

TIP
P(nová m#dla 
do dávkova!% – str. 24–25

pro hygienické 
provozy

170 mm
105 mm

17
0 

m
m

1 dávka = 0,5 ml

1000 x
500 ml bíl# ZKZDV005099

500 ml metallic ZKZDV000197

500 ml !ern# ZKZDV005095

500 ml loketní bíl# ZKZDV000198

135 mm

105 mm

m

17
0 

m
m

135 mmmmm
35 m
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CN ZÁSOBNÍK RU)NÍK2 Z200 

bíl# ZKZHP000199

!ern# ZKZHP000171

Doporu!en# papír z kvalitní celulózy:
Papírov# ru!ník interfold pro zásobník Z200, 2 vr., 4000 ks
ZSI03004099

22
5 

m
m

95 mm

275 mm

CN ZÁSOBNÍK RU)NÍK2 ZZ 
Nást'nn" zásobník na papírové ru!níky „ZZ“ v rozm'ru 
23 x 25 cm, p&ípadn' univerzální i pro jiné rozm'ry a sklady. 
Vyroben je z ABS plastu. Má elegantní vzhled a p&i mal"ch 
rozm'rech je schopen pojmout a% 400 ks ru!ník$. 
Lze montovat na vruty i samolepky.

Doporu!en# papír z kvalitní celulózy:
Pap. ru!ník skládan# ZZ, 2 vr., 3000 ks ZSI03003099

Nást'nn" zásobník na papírové ru!níky s úzk"m skladem Z - #í&ka 
9 cm nebo interfold. .í&ka ru!ník$ m$%e b"t a% 24 cm. Vyroben 
je z ABS plastu. Prostorov' je velice nenáro!n", pat&í k nejmen#ím 
zásobník$m na ru!níky ve standardní #í&ce. Lze montovat na vruty 
i samolepky.

bíl# ZKZHP000197

modr# ZKZHP000196 

metallic ZKZHP000190 

!ern# ZKZHP000170  

pr%hledn#

28
0 

m
m

130 mm 270 mm

DÁVKOVA)E A ZÁSOBNÍKY
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31
0 

m
m

210 mm
220 mm

0

CN ZÁSOBNÍK RU)NÍK2 
V ROLI S PERFORACÍ 
Nást'nn" zásobník na papírové ru!níky v roli o pr$m'ru 
20 cm a délky 20 cm odvíjené st&edem p&es pr$vlak. 
Ten zabezpe!uje d'lení ru!níku na jednotlivé útr%ky. Pro 
správnou funkci musí mít role vhodnou gramá% i+perforaci. 
Je vhodn" do provoz$ s+v't#í spot&ebou papírov"ch ut'rek, 
kde pro sní%ení spot&eby je t&eba zajistit jejich d'lení 
na jednotlivé útr%ky. Vyroben je z+ABS plastu. Lze montovat 
pouze na vruty.

bíl# ZKZHP000179

!ern# ZKZHP000168

Doporu!en# papír z kvalitní celulózy:
Papírov# ru!ník v roli s perforací, 2 vr., 110 m, 6 rolí ZSI02000698

Papírov# ru!ník v roli s perforací, 2 vr., 160 m, 6 rolí ZSI02000699

32

CN ZÁSOBNÍK RU)NÍK2 V ROLI 
Nást'nn" zásobník na papírové ru!níky v roli o pr$m'ru 20 cm a délky 
20 cm odvíjené st&edem. Je praktick" do provoz$, kde je v't#í spot&eba 
papírov"ch ut'rek, jako jsou kuchyn' a+dílny. Vyroben je z+ABS plastu. 
Lze montovat pouze na vruty.

bíl# ZKZHP000194

!ern# ZKZHP000169

Doporu!en# papír z kvalitní celulózy:
Papírov# ru!ník v roli s perforací, 2 vr., 110 m, 6 rolí ZSI02000698

Papírov# ru!ník v roli s perforací, 2 vr., 160 m, 6 rolí ZSI02000699

220 mm

210 mm



CN ZÁSOBNÍK 
TOALETNÍHO PAPÍRU 
JUMBO 19
Nást'nn" zásobník na role toaletního papíru o pr$m'ru max. 20 cm
a #í&ce 10 cm. Vyroben je z ABS plastu. Lze montovat na vruty i samolepky.

Jumbo 19 bíl# ZKZHP000192

Jumbo 19 !ern# ZKZHP000166

Doporu!en# papír z kvalitní celulózy:

CN Toaletní papír Jumbo 19, 2 vr., 12 ks v bal. ZSK05001298

26
0 

m
m

130 mm 240 mm
30 m

JUMBO 19

33
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m
m

130 mm
310 mm
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JUMBO 28

CN ZÁSOBNÍK 
TOALETNÍHO PAPÍRU 
JUMBO 28 
Nást'nn" zásobník na role toaletního papíru o pr$m'ru 
max. 28 cm a #í&ce 10 cm. Vyroben je z ABS plastu. 
Lze montovat na vruty i samolepky.

Jumbo 28 bíl# ZKZHP000187

Jumbo 28 !ern# ZKZHP000165

Doporu!en# papír z kvalitní celulózy:

CN Toaletní papír Jumbo 28, 2 vr., 6 ks v bal. ZSK04000699

DÁVKOVA)E A ZÁSOBNÍKY
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CLICK&GO! 
LOKETNÍ DÁVKOVA) 
Praktick" dopln'k systému Click&Go! Loketní aplikace je#t' zvy#uje standard v+oblasti 
hygieny a+bezpe!nosti dávkovan"ch prost&edk$. Jednoduchá montá% a+p&íznivá cena 
násobí v"hody tohoto aplikátoru. Jednotlivá dávka je závislá na síle stla!ení. Vhodné 
pro dávkování m"del, dezinfekcí, krém$ i+mycích suspenzí.

VDLDR000199

VIDEO
Instalace dr%áku

34

CLICK&GO! DR*ÁK 
Jednoduch" a designov' neutrální dopln'k 
do koupelen, um"váren a sprchov"ch kout$. 

basic ZDDBA002099

st"íbrn# leskl# ZDDSL002099

V"#ka: 240 mm  
.í&ka: 80 mm
Hloubka: 90 mm

SYSTÉM CLICK&GO!
Jednoduch" v"m'nn" systém Click&Go! zaru!uje nejvy##í standard 
v+oblasti hygieny a+bezpe!nosti produktu. V#echna m"dla, suspenze 
i krémy jsou pln'ny do speciálních obal$ a jsou neprody#n' uzav&eny, 
aby odolávaly mo%né kontaminaci. Tím je zaru!eno, %e u%ivatel 
je prvním, kdo se v"robku samotného dotknul. Dr%ák umo%(uje 
p&ipevn'ní láhve s+v"robky Isolda na st'nu. Je praktick"m dopl(kem 
do ka%dé koupelny a+je mo%né si zvolit z+barevn"ch variant.

ur#ené pro 500 ml láhve 
s ozna#ením Click&Go! TIP

M#dla – str. 20–23
Krém – str. 8

info / cena



Systém Medispender je primárn' ur!en pro provozy se zv"#en"m d$razem na hygienu, pro profesionální pou%ití 
v potraviná&ství, zdravotnictví nebo ve ve&ejn"ch slu%bách. Jedná se o 500 ml balení vybran"ch produkt$, které 
se vkládají do speciálního pákového dávkova!e. V"robky z &ady Medispender lze objednat i samostatn', proto%e 
jsou kompatibilní s b'%n' dostupn"mi pákov"mi dávkova!i na trhu. Etikety na t'chto v"robcích si nesou chytré 
&e#ení. Pooto!ením láhve snadno rozeznáte v"robky umíst'né v dávkova!i. Ka%dé balení v kartonu obsahuje 
navíc dávkovací pumpi!ku zdarma, pro p&ípad pou%ití bez pákového dávkova!e. V"robky systému Medispender 
jsou tekutá m"dla, krémy na ruce, a p&edev#ím certifi kované dezinfek!ní p&ípravky.

SYSTÉM MEDISPENDER

PUMPI)KA NA LÁHEV 
MEDISPENDER 500 ML 
Dávkovací pumpa je ur!ena pro dávkování tekut"ch m"del, 
krém$ a dezinfek!ních prost&edk$ systému Medispender.

)LÁNEK
P&edstavení produktové 
&ady Medispender

www.cormen.cz

ruce, a p&edev#ím certi

V"#ka: 315 mm  
.í&ka: 95 mm s miskou: 125 mm  
Hloubka: 190 mm s miskou:  210 mm  

CN DÁVKOVA) PÁKOV1 
MEDISPENDER 500 ML 
Ji% t&etí generace multifunk!ních dávkova!$ s robustní ovládací pákou. Vhodn" pro 
dávkování m"del, krém$ na ruce i lihov"ch dezinfekcí. Dávku je mo%né nastavit od 
0,5 ml do 1,8 ml. Pr$hledné okno v p&ední !ásti dávkova!e umo%(uje velmi snadnou 
orientaci v p&ípravcích vlo%en"ch do dávkova!e. Dávkova! lze uzamykat pomocí 
speciálního plastového klí!e, otevírá se stla!ením západky v horní !ásti. Je vybaven 
odnímatelnou odkapávací miskou a lze k n'mu zakoupit náhradní dávkovací pumpu.

dávkova! ZAE02005097

náhradní pumpa ZAO05000098

TIP
Produkty 
Medispender 
– str. 8, 21, 22, 26, 27

ezinfek!ních prprosost&t&ededk$k$ ssysystétémumu MMededisispependnderer.

der 
, 22, 26, 277

kompatibilní s b+$n+ dostupn%mi 
pákov%mi dávkova#i na trhu

15 ks VAC09001599

DÁVKOVA)E A ZÁSOBNÍKY
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ÚKLIDOVÉ 
PROST-EDKY 
KRYSTAL 
)isticí a mycí prost&edky pro ka%dodenní úklid zna!ek KRYSTAL a TONGO jsou speciáln' vyvinuté 
k údr%b' v#ech ploch v domácnosti a nenáro!n"ch provozech. P&i v"voji produkt$ byly pou%ity 
moderní suroviny, které sv"mi vlastnostmi sledují nové trendy v úklidu. 

Mytí podlah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Um"vání nádobí   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Úklid kuchyn'   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

)isticí krémy a písky  . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Okna a koupelny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

WC !isti!e a gely  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Olejové osv'%ova!e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Le#t'nka na nábytek  . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Bezchlorové dezinfekce  . . . . . . . . . . . . .  47

Chlorové dezinfekce  . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

Praní prádla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
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KRYSTAL NA PODLAHY ALFA ALKOHOL 
Oblíben" !isti! pro dokonalé mytí a ochranu v#ech vod'odoln"ch povrch$ 
(dla%ba, teraco, vinyl, linoleum, marmoleum, lakované d&evo apod.). 
Umo%(uje úklid podlah beze #mouh – efekt leskl#ch ploch se zv"#enou 
mycí sílou a s p&íjemnou parfemací pomeran!e. Plovoucí podlahy 
a voskované d&evo o#et&ujte pouze vlhk"mi (ne mokr"mi) mopy, aby 
nedocházelo k vsakování vlhkosti. Do v'dra dávkujte 15 – 30 ml / 10 l. pH 8

M"dlov" !isti! na podlahu s obsahem v!elího vosku pro !i#t'ní a ochranu 
povrch$ lakovan"ch d&ev'n"ch a plovoucích podlah, vinyl$ a linoleí. Vhodn" také 
na vlhké (ne mokré) o#et&ení lakovan"ch a d&ev'n"ch povrch$. Vytvá&í p&írodní 
ochranu povrch$, je pou%iteln" na ve#keré druhy nesav"ch materiál$ a nábytku, 
kde zanechává hedvábn" lesk a je p&íjemn' parfemován. Do v'dra dávkujte 
20 – 60 ml / 10 l. pH 7,5

750 ml VBPAA007599

5 l sá!ek VBPAA050098

5 l VBPAA050099

5 l mixBAG QBPAA050098

20 l VBPAA200099

KRYSTAL M1DLOV1 )ISTI)

KRYSTAL UNIVERZÁL

750 ml VBPMV007599

5 l VBPMV050099

750 ml VBUAN007599

5 l VBUAN050096

20 l VBUAN200099

Univerzální pomocník na #iroké spektrum !isticích v"kon$. Lze jej pou%ít 
pro mytí v#ech vod'odoln"ch podlah a povrch$, stejn' tak se dá pou%ít 
pro !i#t'ní siln' zne!i#t'n"ch venkovních i vnit&ních ploch, odstra(ování 
mastnot, lze s ním um"vat i nádobí. Nedoporu!ujeme jej pou%ívat na 
choulostivé povrchy, neo#et&ené d&evo a p&írodní keramiku. Parfemován
je citrusovou v$ní. Tento prost&edek poskytuje vysok" !isticí ú!inek 
za minimální cenu. Podle zne!i#t'ní je t&eba volit vhodnou koncentraci. 
Do v'dra dávkujte 30 – 80 ml / 10 l. pH 7,5

#istí beze )mouh

skv+l% pom+r ceny a v%konu

TIP
Mopy – str. 101
Úklidové vozíky – str. 102–103

se v#elím voskem

h

ÚKLIDOVÉ PROST-EDKY
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KRYSTAL BALZÁM NA NÁDOBÍ 
Balzám na nádobí a sklo se sv'%í v$ní grepu. Vyzna!uje se vysokou 
p'nivostí a vysok"m mycím ú!inkem. Je vhodn" také k pou%ití na 
nerezové nádobí. Obsahuje aktivní látku k ochran' poko%ky 
s v"ta%kem z aloe vera. Dávkujte 30 – 80 ml / 10 l vody. pH 7,5

750 ml VBNBA007599

5 l VBNBA050099

20 l VBNBA200099

KRYSTAL NA NÁDOBÍ 
LEMONGRASS
S p&íjemnou v$ní fantazijního typu citronové trávy. Dokonale 
myje také nádobí z nerezu a skla. Vyzna!uje se vysokou 
p'nivostí a+vysok"m mycím ú!inkem. Obsahuje aktivní látku 
k ochran' poko%ky. Prost&edek absolvoval talí&ové testy 
s+mimo&ádn"mi v"sledky. Dávkujte 30 – 80 ml / 10 l vody. 
pH 7,5

750 ml VBNAO007598

5 l VBNAO050098

10 l VBNAO100098

20 l VBNAO200098

pro ru#ní mytí s aloe vera

pro ru#ní mytí

info / cena
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KRYSTAL STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ 
Tekut" alkalick" mycí prost&edek ur!en" do my!ek nádobí pro první fázi mytí. Je univerzální pro v#echny druhy ne!istot, poradí si 
i s p&ipáleninou, je biologicky rozlo%iteln". Je vhodn" do men#ích my!ek ve #kolách, v"dejnách jídla a mal"ch restauracích. B'%n' do 
my!ky dávkujte 2 – 4 ml / 1 l. P&i dávkování 100 ml do 10 litr$ lze pou%ít i k odma#,ování podlah a pracovních desek v kuchyních. 
V my!kách prost&edek pou%ívejte v kombinaci s produktem Krystal strojní oplach. Není vhodn" na hliník a hliníkové slitiny. pH 13,5

5 l VBMSM050099

KRYSTAL 
STROJNÍ OPLACH NÁDOBÍ 
Tekut" kysel" oplachov" prost&edek do my!ek nádobí vhodn" 
pro men#í gastro-provozy. Pou%ívá se jako druhá fáze mytí po 
p&edchozím pou%ití Krystalu strojní mytí nádobí. Odstra(uje 
minerální usazeniny, nádobí neutralizuje a zanechává beze #mouh 
s vysok"m leskem. B'%n' do my!ky dávkujte 1,5 – 3 ml / 1 l. 
pH 2,5

5 l VBMSO050099

mm
ss v

KRYSTAL NA KUCHYN, 

750 ml VBDKU007599

5 l VBDKU050099

Ur!en" k !i#t'ní kuchy(ského nábytku a pevn"ch ploch 
z nesavého materiálu. Odstra(uje star#í mastnotu, !istí 
keramické, umakartové a nerezové plochy, va&i!e, mikrovlnné 
trouby, digesto&e apod. Spolehliv' vy!istí umakartová jádra, 
dve&e, rámy oken a ostatní lakované p&edm'ty. P&ípravek se 
pou%ívá koncentrovan", aplikuje se rozpra#ova!em ve form' 
husté p'ny na !i#t'n" povrch. Po uvoln'ní ne!istot je v%dy nutné 
povrch opláchnout dostate!n"m mno%stvím !isté vody. V p&ípad' 
odstra(ování siln"ch vrstev ne!istot je t&eba proces n'kolikrát 
opakovat. Prost&edek je vysoce p'niv" a siln' odma#,uje, p&i práci 
pou%ívejte rukavice. pH 9,5

TIP
Ut(rky Cleamax Fine 
– str. 99

ne 

siln% odma)-ova#

pro pr!myslové my#ky

info / cena

info / cena
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Jemn" krém s obsahem m'kkého a #etrného abraziva je vhodn" 
na sklokeramické desky, induk!ní desky i nerezové nádobí. Vyzna!uje 
se v"bornou mycí schopností na p&ipálen"ch plochách a je vhodn" 
nap&íklad na smaltové vany. Dokonale vy!istí i boty a hra!ky. 
Nevhodn" je k pou%ívání na d&evo, m'kké plasty a m'kké povrchy. 
pH 8,5

KRYSTAL TEKUT1 PÍSEK 
Abrazivní !isti! s vysokou ú!inností, obsahuje velmi jemné a tvrdé abrazivum. 
Pou%ívá se hlavn' v kuchyních p&i !i#t'ní nádobí, sporák$, umakartov"ch desek. 
Je vhodn" na tvrdé ne!istoty a p&ipáleniny, odstra(uje odolné usazeniny po 
káv' nebo !aji, slabé vrstvy vodního kamene apod. Je vysoce ú!inn", ale m$%e 
po#kodit lesklé plochy, proto se nehodí na !i#t'ní nap&íklad sklokeramick"ch 
varn"ch desek, na le#t'n" nerez, d&evo, plasty a jiné m'kké povrchy. 
Prost&edek je jemn' parfemovan" sv'%í v$ní grepu a mandarinky. pH 9,5

600 g VBATP006095

6 kg VBATP060098

KRYSTAL )ISTICÍ KRÉM 

600 g VBACK006095

Univerzální ú!inn" písek s obsahem m'kkého abraziva a b'licí p&ísady. 
Je vhodn" na p&ipáleniny, k !i#t'ní kuchy(sk"ch d&ez$, nádobí, 
smaltovan"ch koupelnov"ch van, umyvadel a obklad$. P&ípravek se naná#í 
houbi!kou, drát'nkou, ut'rkou nebo kartá!em na navlh!ené plochy. 
Po skon!ení práce je nutné opláchnout povrch vodou.

KRYSTAL )ISTICÍ PÍSEK 

600 g VBACP006098

abrazivní #isti# 
s1b+licí p*ísadou 

na smaltové povrchy

 nejú#inn+j)í 
abrazivní #isti#

s1b+lící p*ísadou, 
vhodn% na sklokeramické 

a induk#ní desky

40
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KRYSTAL NA KOUPELNY 

750 ml VBDOK007598

5 l VBDOK050098

750 ml VBDKO007598

5 l VBDKO050098

Oblíben" !isti! na vodovodní baterie, vany, umyvadla, sprchové kouty (v!etn' 
zást'n), dla%bu a obklady. )isti! je ú!inn" proti vodnímu kameni a rzi, 
zanechává vysok" lesk. Je pou%iteln" na v#echny materiály odolné kyselinám. 
Hydrofobní efekt zabezpe!uje, %e se na povrchu vodovodních baterií nedr%í 
kapky vody. Jeho receptura poskytuje pracovní komfort s mimo&ádn' ú!inn"m 
prost&edkem, kter" je p&íjemn' parfémovan" v$ní vi#n'. pH 2

K mytí oken, zrcadel, skel, plast$, keramiky, obecn' v#ech hladk"ch 
a leskl"ch ploch. Koncentrovan" se naná#í rozpra#ova!em p&ímo na 
!i#t'né plochy nebo prost&ednictvím ut'rky. P&ípravek se neoplachuje. 
P&i mytí oken a v't#ích ploch je nejefektivn'j#í pou%ít rozm"vák a st'rku 
na okna. Není vhodn" na obrazovky, elektroniku a displeje. pH 7,5

KRYSTAL NA OKNA 

hydrofobní ú#inek

na sklen+né 
i plastové povrchy

NOVÁ RECEPTURA

ÚKLIDOVÉ PROST-EDKY
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Mycí a+!isticí prost&edek s+obsahem kyseliny amidosírové, která 
odstra(uje rez a+vodní kámen. Poradí si i+s+dlouhodob"mi nánosy 
odoln"ch ne!istot. Je vhodn" pro !i#t'ní nerezov"ch toalet, 
sanitární keramiky a+obklad$. V+toaletních mísách p$sobí nad 
i+pod vodní hladinou a zabra(uje usazování vodního kamene. 
pH 1

750 ml VBCCR007598

5 l VBCCR050098

KRYSTAL WC KYSEL1 
NA NEREZ A0KERAMIKU, 
R2*OV1 

sv+$í v!n+

KRYSTAL WC KYSEL1 
NA KERAMIKU, MODR1 
Oblíben" !isti! na toalety, kter" odstra(uje rez, vodní a+mo!ov" 
kámen, poradí si i+s+dlouhodob"mi nánosy ne!istot. P$sobí nad 
i+pod vodní hladinou a+pod okrajem toalety. Zanechává vysok" lesk 
a+intenzivní v$ni. pH 1

750 ml VBCAM007597

5 l VBCAM050097

42

TIP
Univerzální dezinfekce
– str. 47

p!sobí nad i1pod
vodní hladinou
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modr# 750 ml VBCGM007598

zelen# 750 ml VBCGZ007598

zelen"

KRYSTAL WC GEL 
MODR1, ZELEN1 
WC gel slou%í k provon'ní a k pr$b'%nému !i#t'ní toalet. Plní 
se do záv'sn"ch ko#í!k$ uvnit& toaletních mís. Z jednoho balení 
je mo%né naplnit a% 23 ko#í!k$. Zelen" gel je parfemován v$ní 
jehli!nat"ch strom$, modr" v$ní oceánu. 
pH 6,5

modr"

nápl, na 23 ko)í#k!, 
vydr$í a$ 2000 

spláchnutí

AKCE
P"i koupi celého balení 
ke ka'd#m dv(ma v#robk%m 
je ko&í!ek zdarma

%m 

Je ur!en k !i#t'ní a sanitaci toalet, pisoár$ a ostatního 
sanitárního keramického za&ízení. Je ú!inn" p&i odstra(ování 
rzi, vodního a mo!ového kamene. Obsahuje p&ísady polymeru, 
které omezují dal#í zne!i#,ování. P&i pravidelném pou%ívání 
dodá sanitární keramice vysok" lesk. pH 1

750 ml VBCAZ007596

5 l VBCAZ050096

KRYSTAL WC KYSEL1 
NA KERAMIKU 
S0OCHRANOU, ZELEN1 

chrání povrch

TIP
Záv(sn# WC ko&í!ek
– str. 106

&í!ek

ÚKLIDOVÉ PROST-EDKY
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modr# 750 ml VBOOM007599

r%'ov# 750 ml VBOOR007599

zelen# 750 ml VBOOZ007599

black jack 750 ml VBOOB007599

modr"zelen"r$%ov"black jack

KRYSTAL OLEJOV1 OSV,*OVA) 
MODR1 / R2*OV1 / ZELEN1 
/ BLACK JACK 
Jemn", vysoce ú!inn" osv'%ova! vzduchu k provon'ní toalet, koupelen 
a ve&ejn"ch prostor. Parfém je vázán na olejové bázi, postupn' se 
uvol(uje a zajistí dlouhodobé provon'ní. Osv'%ova! nast&íkejte na vn'j#í 
plochu toaletní mísy nebo do nádobky na WC kartá!, na keramické 
obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu. M$%ete pou%ít 
i pro parfemaci mycího roztoku. 
pH 7,5

KRYSTAL 
LE+T,NKA NA NÁBYTEK 
Oblíben", velmi praktick" pomocník pro ka%dou hospodyni. 
Le#t'nka !istí a o#et&uje v#echny druhy nábytku a+zabra(uje 
nadm'rnému vysychání d&eva a+laminátov"ch desek. Dodává 
povrch$m vysok" lesk a zanechává v prostoru p&íjemnou 
v$ni. Nast&íkejte ji rozpra#ova!em do ut'rky, povrch 
set&ete a+nechejte zaschnout. Povrchy u% není nutné znovu 
dole#,ovat. pH 7

750 ml VBLWP007599

nezanechává 
)mouhy

TIP
Ut(rky Univerzál 
mikrovlákno  
– str. 99

parfém: 
black jack

parfém: 
blue lagoon

WCC kkarartátá!!, na kera imickckéé
avvéého maateteririáláláluu. MM$%$%$%etete ee popou%ít 

parfém: 
rain forest

l
no  

papa

parfém: 
melone

info / cena info / cena info / cena info / cena

info / cena
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DEZINFEKCE

3RXŀ¯YHMWH�ELRFLG\�EH]SHÏQ¿P�]SıVREHP��3ěHG�SRXŀLW¯P�
VL�YŀG\�SěHÏWÝWH�R]QDÏHQ¯�D�LQIRUPDFH�R�Sě¯SUDYNX�

širokospektrální 
FHUWLͤNRYDQ«
¼ÏLQQ«

GH]LQͤNXM¯�D�ÏLVW¯�SORFK\�L�SěHGPÝW\
FKORURY«�L�EH]FKORURY«
OLNYLGXM¯�YLU\��EDNWHULH��SO¯VQÝ
LQWHQ]LYQÝ�YRQ¯

63/ĉ8-��1250<�
EN 13727, 1656, 13624, 1657, 14476, 

14675, 14348, 1276, 1650



Tekutá dezinfekce pro p&ímou aplikaci post&ikem. Je ur!ená k dezinfekci ploch, 
p&edm't$ a nástroj$, a to v domácnosti i pr$myslu. Pou%ívá se i v oblastech 
epidemiologicky záva%n"ch, nap&íklad kade&nictví, masérské a kosmetické 
salóny, solária, fi tness studia, sauny, bazény a podobn'. Vyniká vysokou 
rychlostí ú!inku – po 1 minut' p$sobení jsou plochy dezinfi kovány (virucidní 
ú!innost po 60 min. expozice). P&ed jejich p&ím"m stykem s potravinami 
a poko%kou doporu!ujeme o#et&ené plochy opláchnout pitnou vodou. 
Je p&íjemn' parfémovaná, neobsahuje chlor. Pou%ívá se ne&ed'ná. pH 3 - 4

KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE 

750 ml VBUDD007599

5 l VBUDD050099

Spektrum ú!inku:
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní), TBC
Fungicidní: v+t)ina mikroskopick%ch hub
Virucidní: HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV) – p*i expozici 60 minut
Biocidní typ:   2 (domácnost, zdravotnictví)

Prost*edek obsahuje následující ú#inné biocidní látky (g/100 g sm+si): Poly(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid 
(CAS: 32289-58-0): 0,9 g,  Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (EC: 230-525-2): 0,48 g.
Ev. #. v "R: MZDR 58183/2017/SOZ, Rozhodnutie v SR: bio/865/D/15/CCHLP

Ú!innost prokázaná dle norem:
EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476

Pou!ívejte biocidy bezpe"n#m zp$sobem. 
P%ed pou!itím si v!dy p%e"t&te ozna"ení 
a informace o p%ípravku.

neobsahuje chlor

Tekut" prost&edek pro mytí a dezinfekci podlah 
ur!en" k likvidaci bakterií, plísní a ne%ádoucích 
zápach$. Prost&edek je ur!en pro b'%n" úklid 
a dezinfekci podlah v+domácnosti a ve&ejn"ch 
objektech v jednom kroku, !ím% #et&í vá# !as. 
Prost&edek vyniká p&íjemnou parfemací. Podlahy 
po umytí dlouho voní. Pro b'%n" úklid p&idejte 
50 ml prost&edku do 5 l vody. K+dezinfekci se 
pou%ívá v koncentraci 6–8 %. pH  5 – 6

KRYSTAL 
DEZINFEKCE PODLAH 

750 ml VBUDP007599

5 l VBUDP050099

Spektrum ú!inku:
Baktericidní na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní), TBC 
Fungicidní: v+t)ina mikroskopick%ch hub a kvasinek
Biocidní typ: 2  (domácnost, zdravotnictví)

Prost*edek obsahuje následující ú#inné biocidní látky (g/100 g sm+si): Didecyl(dimethyl)
amonium-chlorid (EC: 230-525-2): 1,3 g, peroxid vodíku 
(EC: 231-765-0): 0,3 g, chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,03 g. 
Ev. #. v "R: MZDR 5687/2019/OBP, Rozhodnutie v SR: bio/552/D/19/CCHLP

neobsahuje 
chlor

LIKVIDUJE

99,9 % BAKTERIÍ

TIP
Gumové úklidové 
rukavice – str. 107

ÚKLIDOVÉ PROST-EDKY

47

info / cena

info / cena



Vysoce ú!inn" #irokospektrální dezinfek!ní  prost&edek na bázi 
aktivního chloru, kter" likviduje bakterie, &asy, houby i viry. Je ur!en" 
k !i#t'ní a dezinfekci ploch, povrch$ a nástroj$ v potraviná&ství, 
stravovacích provozech, zdravotnictví, bazénech, wellness oblastech 
a v+dal#ích epidemiologicky záva%n"ch !innostech. Prost&edek 
je vhodn" i pro b'lení textilií a úpravu bazénov"ch i pitn"ch vod.
Pro profesionální pou%ití. pH 13 

KRYSTAL SANAN KLASIK 

Pro b(lení textilií 
pou%ijeme 100 ml / 10 l vody, &ádn' rozmícháme a textilii 
do roztoku za ob!asného pohybu na 60 min. namo!íme, 
nebo aplikujeme v rámci p&edpírky. Po ukon!ení b'lení je 
t&eba textilii &ádn' vymáchat v !isté vod'.

Prevence a b('n# re'im sanitace
Nap&íklad sanitace podlah ve stravovacích provozech, 
ve&ejn"ch budovách, v+domovech pro seniory apod. 
Pou%ijeme 3% roztok, tj. do 10 l vody p&idáme 300 ml 
prost&edku Krystal Sanan Klasik. 

Pro dezinfekci a p"i zv#&ené epidemiologické zát('i
Je nutné pou%ít koncentraci 10%, tj. do 10 litr$ vody o teplot' 
maximáln' 30 °C p&idáme 1 l prost&edku Krystal Sanan Klasik 
a naneseme jej na !ist" a such" povrch, kde jej necháme podle 
po%adavk$ na úrove( dezinfi kování p$sobit po dobu 10 – 30 minut 
(viz tabulka).  

Pro úpravu bazénov#ch vod 
je vhodn" jako celoro!ní dezinfek!ní prost&edek. B'%n' 
pou%ijeme 25 ml / 1 m3 vody jednou t"dn'.

Pro úpravu pitn#ch vod 
pou%ijeme 20 ml / 1 m3 obsahu vody ve studni. Roztok 
rozmícháme nejlépe do kropicí konve a skrápíme st'ny 
studny. Necháme p$sobit 30 minut. Po této dob' dojde 
k rozlo%ení ú!inné látky a voda je op't pitná.

Pro dezinfekci kotc% zví"at 
pou%ijeme 100 ml / 10 l teplé vody, po aplikaci je t&eba 
nechat roztok p$sobit nejmén' 60 min.

1 l VBSDO010099 (balení není ur#eno k maloobchodnímu prodeji)

5 l VBSDO050099

20 l VBSDO200099

Spektrum ú"inku:
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní), Tuberkulocidní, 
 Mykobaktericidní
Fungicidní: v+t)ina mikroskopick%ch a vláknit%ch hub
Virucidní: HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HAV, HBV, HCV),  
 ECBO
Biocidní typ:  2, 3, 4, 5 (domácnost, zdravotnictví, zem+d+lství, potraviná*sk% pr!mysl,  
 o)et*ení pitné vody)

Ev. #. v "R: EV. #. "R: MZDR 53069/2018/SOZ. 
Rozhodnutie v SR: bio/2975/D/18/CCHLP.
"íslo $ádosti o povolení biocidního p*ípravku pro "R: BC-AY047878-98 
a pro SK: BC-UJ047879-06.

Prost*edek obsahuje následující ú#inné biocidní látky (g/100 g sm+si): 
chlornan sodn% (CAS: 7681-52-9): 5,1 g (obsah aktivního chlóru 4,85 g).

Pozor! Nepou$ívejte spole#n+ s jin%mi p*ípravky. 
M!$e uvol,ovat nebezpe#né plyny (chlor).

Pou!ívejte biocidy bezpe"n#m zp$sobem. 
P%ed pou!itím si v!dy p%e"t&te ozna"ení 

a informace o p%ípravku.

-ed(ní pro dezinfekci

baktericidní ú#inek 
spektra: A

fungicidní 
ú#inek 

spektra: V

virucidní ú#inek HAV, 
HBV, HCV, HIV, ECBO, 

spektra: B, ECBO

nezbytná doba p!sobení 101min. 301min. 151min. 301min.

ú#inná koncentrace / 1 l 100 ml (10%) 30 ml (3%) 100 ml (10%) 100 ml (10%)

ú#inná koncentrace / 10 l 1 l (10%) 300 ml (3%) 1 l (10%) 1 l (10%)

k #i)t+ní, dezinfekci 
i úprav+ pitné vody

Ú"innost prokázaná dle norem:
EN 13727, EN 1656, EN 13624, EN 1657, EN 14476, EN 14675, EN 1276, EN 1650
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Pro odstra$ování plísní z obklad% 
v koupelnách se pou%ívá pro maximální zv"#ení ú!innosti 
koncentrovan". Naná#et lze rozprachem, p&i práci se ale 
vyvarujte vdechování aerosolu. Po nanesení nechte 20 minut 
p$sobit p&i ob!asném mechanickém p$sobení. Po odstran'ní 
ne!istot plochy opakovan' opláchn'te vodou. P&ed aplikací 
ov'&te, zda p&ípravek nepo#kozuje !i#t'né p&edm'ty.

Vysoce ú!inn" alkalick" !isticí a dezinfek!ní prost&edek s obsahem aktivního chloru 
a se zv"#en"m mycím ú!inkem, zejména proti mastn"m usazeninám. Je ideální na 
!i#t'ní a dezinfekci obklad$ v koupelnách, p&i odstra(ování mastnot, p&i !i#t'ní 
a dezinfi kování odpad$, WC, umyvadel, d&ez$ a vybavení kuchyní. 
Pro mytí se produkt &edí vodou dle zne!i#t'ní na koncentraci 50 – 300 ml/10 l
vody. Na siln' zne!i#t'ná místa se naná#í koncentrovan", má mírn' gelov" 
charakter, aby se v dostate!né síle udr%el i na svisl"ch obkladech a eliminovalo se 
riziko vdechování aerosol$. Po nanesení nechte p$sobit p&i ob!asném mechanickém 
p$sobení. Po odstran'ní ne!istot plochy opláchn'te vodou. P&ed aplikací ov'&te, zda 
alkalick" p&ípravek nepo#kozuje !i#t'né p&edm'ty. 
P"i dezinfekci pou%ijte produkt koncentrovan".
P"i sanitaci v kuchy(sk"ch prostorách pou%ijte roztok o koncentraci 100 ml 
/1 l. Nechte p$sobit 30 min (viz tabulka), potom plochy opláchn'te. 
Pro profesionální pou%ití. pH 13

KRYSTAL PINE SANAN 

Prost*edek obsahuje následující ú#inné biocidní látky (g/100 g sm+si): 
chlornan sodn% (CAS: 7681-52-9): 0,73 g (obsah aktivního chlóru 0,7 g).

750 ml VBSDP007599

5 l VBSDP050098

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:   na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Biocidní typ:   2, 3, 4 (domácnost, zdravotnictví, zem+d+lství, potraviná*sk% pr!mysl)

-ed(ní pro dezinfekci
baktericidní ú#inek spektra: A

nezbytná doba p!sobení 301min.

ú#inná koncentrace / 1 l 100 ml a$ koncentrát (10 – 100%)

ú#inná koncentrace / 10 l 1000 ml a$ koncentrát (10 – 100%)

Parfémovan", dezinfek!ní, !isticí a b'licí prost&edek s obsahem aktivního chloru, kter" spolehliv' likviduje bakterie, &asy ni%#í houby 
a viry. Má zv"#en" mycí ú!inek a je eliminován nep&íjemn" zápach, hodí se proto zejména pro !i#t'ní a dezinfekci v jednom kroku. 
Pou%ívá se v domácnosti i v pr$myslu, potraviná&ství, zdravotnictví, zem'd'lství apod. Pro profesionální pou%ití. pH 13

KRYSTAL SANAN proti plísním, vir!m a bakteriím 

Spektrum ú!inku:
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní), 
Fungicidní: v+t)ina mikroskopick%ch vláknit%ch hub a kvasinky
Virucidní: HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV), ECBO
Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, zdravotnictví, zem+d+lství, potraviná*sk% pr!mysl)

Ú"innost prokázaná dle norem:
EN 13727, EN 1656, EN 13624, EN 1657, EN 14476, EN 14675, EN 1276, EN 1650

Ev. #. "R: MZDR 53043/2018/SOZ. Rozhodnutie v SR: bio/2979/D/18/CCHLP. 
"íslo $ádosti o povolení biocidního p*ípravku pro "R: BC-AY047878-98 a pro SK: BC-UJ047879-06

P"i aplikaci ve v(dru 
nap&. pro mytí podlah lze &edit podle 
zne!i#t'ní od 50 do 300 ml/10 l.

Pro dezinfekci pou%ijte koncentraci 
udanou v tabulce.

Ev. #. "R: MZDR 53065/2018/SOZ. Rozhodnutie v SR: bio/2977/D/18/CCHLP.
"íslo $ádosti o povolení biocidního p*ípravku pro "R: BC-AY047878-98 a pro 
SK: BC-UJ047879-06

1 l VBSDO010097

5 l VBSDO050098

Prost*edek obsahuje následující ú#inné biocidní látky (g/100 g sm+si): chlornan sodn% 
(CAS: 7681-52-9): 5,4 g (obsah aktivního chlóru 5,14 g).

ú#inn+ a rychle 
ni#í plísn+, 

viry a bakterie, 
p!sobí preventivn+

ZV1+ENÁ 

PARFEMACE

-ed(ní pro dezinfekci
baktericidní ú#inek 

spektra: A
fungicidní ú#inek 

spektra: V
virucidní ú#inek HBV, HCV, HIV, 

ECBO, spektra: B, ECBO

nezbytná doba p!sobení 101min. 151min. 301min.

ú#inná koncentrace / 1 l 100 ml (10%) 100 ml (10%) 100 ml (10%)

ú#inná koncentrace / 10 l 1 l (10%) 1 l (10%) 1 l (10%)

gelová dezinfekce

ÚKLIDOVÉ PROST-EDKY
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Spl(uje v#echna po%adovaná kritéria moderního pracího 
prá#ku. Spolehliv' odstraní v#echny druhy skvrn. Díky 
ú!inn"m enzym$m a tenzid$m garantuje !istotu va#eho 
prádla. Napomáhá rovn'% k rozpu#t'ní a likvidaci mastn"ch 
i mechanick"ch ne!istot, dokonale provoní prádlo osobitou 
v$ní kv'tin a ovoce. Úpravou receptury se zlep#ila rozpustnost 
prá#ku v prací lázni, prá#ek je nov' obohacen slo%kami 
podporujícími odma#,ování. Prací prá#ek Tongo je vyvá%en" 
prost&edek s dostate!nou ú!inností i #etrností pro 
va#e prádlo.

TONGO UNIVERZÁLNÍ 
PRACÍ PRÁ+EK 

600 g VBZPT006096

3 kg VBZPT030097

9 kg VBZPT090097

15 kg VBZPT150098
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TONGO AVIVÁ* SENSITIVE 
Avivá% Tongo vyniká dobr"mi zm'k!ujícími a antistatick"mi 
ú!inky. Snadno proniká do struktury tkanin a zanechává 
povrch prádla jemn" a vo(av". Speciální p&ísady napomáhají 
snadnému %ehlení. Avivá% je dermatologicky p&íznivá, 
dodává prádlu hebkost a dlouhodobou v$ni. V p&írod' je 
lehce odbouratelná. S dlouhodob"m pou%íváním avivá%e 
Tongo va#e prádlo neztratí barvy a jas.

3 l VBZAB030099

vysta#í na 37 
pracích cykl!

Speciální prost&edek na praní funk!ního oble!ení. Dokonale 
odstra(uje ne!istoty a zápach. Zachovává vlastnosti funk!ních vláken 
a membrán, jako je prody#nost, regulace vlhkosti, odolnost proti 
pov'trnostním vliv$m a rychlé schnutí.
Je vhodn" na moderní typy tkanin sportovních i pracovních 
od'v$,+zanechává je elastické, dlouhodob' sv'%í. Prost&edek díky 
svému slo%ení obnovuje po vyprání funk!ních textilií jejich p$vodní 
specifi cké vlastnosti. Testováno v+laborato&i.

Gelov" prací prost&edek, kter" se snadno rozpou#tí a doká%e dokonale vyprat 
prádlo ji% p&i teplot' 30 – 40 °C. Toto prádlo není zpravidla nutné p&edepírat, 
a proto lze pomocí gelu u#et&it velké mno%ství elektrické energie a vody. 
Gel lze naná#et i p&ímo na skvrny p&ed vlo%ením do pra!ky, !ím% se podstatn' 
zv"#í ú!innost praní v t'chto místech. 

3 l VBTSF030099

3 l VBTPG030099

TONGO SPORT

TONGO 
UNIVERZÁLNÍ PRACÍ GEL 

vysta#í na 40 
pracích cykl!

neobsahuje 
alergeny
ob
er

sahuje 
rgeny

NOVINKA

bez barviv 
a parfému

ÚKLIDOVÉ PROST-EDKY
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EKOLOGICKÉ 
PRODUKTY
Ekologie se !ím dál víc t"ká na#ich %ivot$ a díky tomu jsme sv'dky zv"#eného zájmu 
o ekologické v"robky a technologie. Na#e produkty spl(ují nejp&ísn'j#í kritéria pro ochranu 
%ivotního prost&edí a jsou rychle rozlo%itelné v p&írod'. To v#e p&i zachování sv"ch mycích 
a !isticích vlastností. V"robky zna!ek Krystal ECO se pou%ívají p&edev#ím u objekt$ 
s individuálními biologick"mi !isti!kami odpadních vod.

52
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KRYSTAL NA KOUPELNY ECO 

750 ml VBEKO007599

Krystal na koupelny ECO je #pi!kov"m v"robkem kombinujícím vysokou ú!innost odstra(ování 
zbytk$ m"del, kosmetick"ch prost&edk$ a vodního kamene z !i#t'n"ch povrch$ s maximální 
korozní tolerancí v$!i v#em kovov"m dopl(k$m, které jsou sou!ástí vybavení koupelen. Díky 
svému unikátnímu slo%ení zanechává po pou%ití vysok" lesk a ochrannou polymerní vrstvu. 
Pomocí této polymerní technologie chrání povrchy p&ed tvorbou krystaliza!ních center vodního 
kamene a zabra(uje penetraci #píny do nitra !i#t'n"ch povrch$. Produkt je vhodn" p&edev#ím 
do provozoven, které mají vlastní biologickou !istírnu odpadních vod. pH 2,5

KRYSTAL WC CLEANER ECO 

750 ml VBCEZ007598

Krystal WC cleaner ECO je vysoce ú!inn" !isti! toalet a sanitárního keramického za&ízení. Sv"m slo%ením 
je p&edur!en k !i#t'ní keramick"ch povrch$ zvlá#t' tam, kde je tvrdá voda a zv"#en" v"skyt vodního 
kamene. Pravidelnou aplikací tohoto produktu je zamezeno tvorb' nep&íjemn"ch barevn"ch skvrn, jejich% 
základem je práv' vodní kámen. Pro parfemaci je pou%ita vysoce stabilní ovocná v$n'. Produkt je vhodn" 
p&edev#ím do provozoven, které mají vlastní biologickou !istírnu odpadních vod. pH 1

KRYSTAL NA NÁDOBÍ ECO 
Krystal na nádobí ECO je vyroben ze surovin p&írodního p$vodu 
– z+kuku&ice a+kokosu. Podle v"sledk$ talí&ového testu je produkt 
hodnocen velmi dob&e s ohledem na mycí ú!innost. Pe!liv"m 
v"b'rem p&írodních surovin bylo té% dosa%eno vysoké dermatologické 
sná#enlivosti k+poko%ce rukou. Celkov" p&írodní charakter v"robku 
je podtr%en intenzivní v$ní citrusov"ch plod$. pH 7,5

KRYSTAL )ISTI) A LE+TI) 
NA LESKLÉ POVRCHY ECO 

750 ml VBNEC007599

750 ml VBLPE007599

ECO

ECO

ECO

ECO

Vhodn" do provozoven s individuální biologickou !istírnou odpadních vod. Obsahuje 
velmi jemné a neutrální tenzidy, které ú!inn' odstraní i odolné ne!istoty. Je ur!en 
zejména na le#t'né mramory, %uly a p&írodní i um'lé kameny, vysoce lesklé dla%by 
apod. Je vhodn" i na plasty, laminátové povrchy, le#t'n" nerez i jiné kovy, i na o#et&ené 
(lakované) d&ev'né povrchy. Vynikajících v"sledk$ dosahuje na vinylov"ch podlahách. 
Prost&edek je ur!en pro ru!ní mytí mopem nebo mikrovláknovou ut'rkou pro dosa%ení 
plného efektu lesku. Z d$vodu p'nivosti je nevhodn" pro strojní mytí.

pro ru#ní mytí

na podlahy

info / cena

info / cena

info / cena

info / cena
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Jedná se o vysoce koncentrované produkty, kde je preferována ú!innost prost&edk$ a ekonomika 
úklidu, díky nepatrn"m dávkám do mycích roztok$. V"robky jsou ur!ené pro úklid ve v#ech 
oblastech pr$myslu a slu%eb. Originální obaly dopl(uje #iroká #kála p&íslu#enství a aplika!ních 
pom$cek. Samoz&ejmostí je dokonalé zna!ení na obalech v"robk$ a nezbytná certifi kace.

KOMPLETNÍ SYSTÉM 
PRO VYSOCE Ú"INN& A EFEKTIVNÍ ÚKLID

VYSOKÁ Ú)INNOST • EFEKTIVITA PRÁCE ÚKLIDU • MAXIMÁLNÍ BEZPE)NOST 
PROPRACOVAN1 SYSTÉM DÁVKOVÁNÍ A -ED,NÍ • +KOLENÍ PERSONÁLU
LEGISLATIVNÍ PODPORA • PORADENSTVÍ
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Produkty s vysokou ú!inností
  máme speciální &adu produkt$ Cleamen vyvinutou 

 pro profesionály
  vlastní v"voj nám umo%nil p&izp$sobit se pot&ebám zákazník$
  vysoká ú!innost produkt$ i p&i nízké koncentraci 

Efektivita a rychlost provád(né práce
  ú!inné produkty zrychlují proces a v"sledek úklidu 

 (chemie = 3 %)
  systém vlh!en"ch mop$ urychlí mytí podlah a% o 40 %
  voskování podlah zrychlí úklid
  #kolíme pracovníky úklidu, k dispozici jsou #kolící videa 

 a manuály

Zaji&t(ní maximální bezpe!nosti
  jednoduch" kódovací systém produkt$ zamezí zám'nám
  aplika!ní a dávkovací technika omezí kontakt s chemikáliemi
  ú!inné mytí zamezí nap&. kluznosti podlah v kuchyni 

 a ve vstupech
  #kolení pracovník$ z hlediska bezpe!ného zacházení 

 s prost&edky

Legislativa a hygienické p"edpisy
  v"robky spl(ují legislativní po%adavky (bezp. listy, zna!ení, balení)
  jednotlivá pracovi#t' vybavíme hygienick"mi plány
  provádíme pravidelnou kontrolu a upozor(ujeme na nedostatky

Pr%b('ná kontrola dosa'en#ch
v#sledk% a do&kolení personálu
  d$le%ité pro udr%ení nastaveného standardu a jeho 

 neustálé zlep#ování

Rozd(lení náklad% na úklid
Investice do kvalitní chemie, která tvo&í pouhá 3% z celkov"ch 
náklad$ úklidu, a správn' nastavené postupy vám doká%í sní%it 
mzdové náklady.

Celková úspora náklad%
  zamezíme p&edávkování díky dávkovací technice
  zkrátíme !as provád'ní úklidu a u#et&íme náklady na pracovní síly  
  nabízíme profesionální produkty za p&ijatelné ceny
  voskování podlah u#et&í asi 14 % náklad$
   chemie p&i úklidu se podílí na celkov"ch nákladech pouze 3 – 4 %

chemie
3 %

úklidová
technika

4 %

re'ie
16 %

mzdové náklady
80 %

HLAVNÍ V&HODY SYSTÉMU
Úklid není jenom o chemii, ale na jeho kvalitu a cenu má vliv mnoho dal)ích okolností. 
Na)i odborní pracovníci vás rádi nav)tíví a pomohou vám najít to nejlep)í *e)ení v následujících oblastech:

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
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OBLASTI ÚKLIDU

GENERÁLNÍ OBLAST KUCHY.SKÁ OBLAST SANITÁRNÍ OBLAST

PR2MYSLOVÁ OBLAST

Barevné rozli)ení oblastí úklidu v%razn+ pomáhá orientaci. I ne)kolení pracovníci doká$í snadno 
pou$ívat mycí prost*edky, úklidové pom!cky a aplikátory ve stejn%ch barvách pro danou oblast. 
Nap*íklad v)e, #ím se uklízí toalety, je ozna#eno #ervenou barvou. Tím se p*edchází k*í$ové 
kontaminaci – p*enesení ne#istot do ostatních prostor.

METODY ÚKLIDU

SPREJOVÉ )I+T,NÍ Metoda úklidu, p&i které se !i#t'ná plocha nebo lépe pracovní ut'rka (zpravidla mikrovlák-
nová) vlh!í !isticím p&ípravkem ve form' p'ny nebo rozprachu. )isticí roztok m$%e b"t koncentrovan", kter" se aplikuje ve 
form' p'ny (omezení aerosolu) nebo z&ed'n", kter" je mo%no aplikovat i rozprachem.

MOKRÉ STÍRÁNÍ Metoda úklidu, p&i které je celá plocha namo!ena mycím roztokem p&ipraven"m do v'dra nebo 
oplachov"mi vodami. V pr$b'hu p$sobení !isticího roztoku by plocha ani její !ásti nem'la zasychat.

STROJNÍ )I+T,NÍ Metoda úklidu, p&i které se pou%ívá strojní techniky, jako jsou podlahové automaty, jednokotou-
!ové stroje nebo extraktory. Jedná se o mokr" zp$sob !i#t'ní, spojen" zpravidla s odsáváním, proto pou%itá chemie musí 
b"t v nep'nivém provedení.

VYSOKOTLAKÉ )I+T,NÍ Metoda úklidu, p&i které se pou%ívají vysokotlaké !isticí nebo nap'(ovací stroje, zpra-
vidla v pr$myslové nebo venkovní oblasti. Vysok" tlak vody v tomto p&ípad' nahrazuje mechanické p$sobení, které zpravidla 
není mo%no realizovat.

VLHKÉ STÍRÁNÍ Metoda úklidu, p&i které se plocha stírá vlhk"m mopem nebo ut'rkou tak, aby vlh-
kost nepronikala do pór$ a spár. Pou%ívá se na plochy jen !áste!n' vod'odolné, jako jsou d&ev'né plochy, palubky 
a plovoucí podlahy.

ZÁKLADNÍ )I+T,NÍ Metoda úklidu, p&i které se pomocí siln"ch chemick"ch !inidel a intenzivního mechanického 
p$sobení plocha zbavuje v#ech ne!istot i ve spárách a pórech (hloubkov'). Po tomto procesu, kter" je i !asov' defi nován, 
zpravidla následuje n'kolik neutraliza!ních oplach$ !istou vodou a následn' o#et&ení povrch$ (voskování, impregnace).

DEZINFEKCE Proces, p&i kterém se na plochu naná#í dezinfek!ní roztok, kter" má za úkol usmrtit mikroorganismy 
ve vybraném spektru. P&ípravek je defi nován koncentrací a dobou p$sobení, p&i jeho expozici je p&ípustné i zaschnutí dez-
infek!ního prost&edku na dezinfi kované plo#e. Po stanovené dob' je proces dezinfekce dokon!en, v p&ípad' následného 
p&ímého styku s poko%kou nebo potravinami je mo%no zbytky dezinfekce opláchnout pitnou vodou.

100 200 300

600–700

Kuchyn', jídelny a stravovací provozovny, 
mytí nádobí...

Toalety, pisoáry, sanitární vybavení...

Mytí i dezinfekce pr$myslov"ch za&ízení 
a potraviná&sk"ch provoz$.

Kancelá&e, u!ebny, chodby, ve&ejné 
a obytné prostory, sklady, dílny...

UM1VÁRENSKÁ OBLAST DEZINFEKCE

400 500
Um"várny, sprchy, bazény, aquacentra, 

sauny, wellness, solária...
Dezinfekce povrch$, nástroj$, vybavení...

56



APLIKA"NÍ A DÁVKOVACÍ TECHNIKA
Za*ízení, která garantují p*esné dávkování chemie 
a zárove, umo$,ují profesionální aplikaci mycích roztok!. 
Jejich systematické u$ívání p*iná)í u$ivatel!m v%znamné 
úspory, zv%)ení bezpe#nosti práce a mnoho dal)ích 
v%hod. Více na str. 92.

Sm'#ova!e zaji#,ují automatické namíchání mycího roztoku 
ve správn' nastavené koncentraci. Zabra(ují vzniku chyb 
pracovník$ p&i nesprávném &ed'ní !isticích prost&edk$. 
Omezují kontakt obsluhy s koncentrovan"mi a nebezpe!n"mi 
chemick"mi látkami. Zrychlují a zp&es(ují práci.

SM0'OVA"E 

VY''Í BEZPE"NOST PRÁCE

ÚSPORA NÁKLAD/ NA CHEMII

ÚSPORA MZDOV&CH NÁKLAD/

Na stran' 93 nabízíme #irokou #kálu 
aplika!ních pom$cek.

APLIKACE 

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
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550 ml aplika!ní láhev 8 ks VC100L05599

1 l VC100010098

5 l VC100050098

CLEAMEN 100/200 
v)estrann%, ka$dodenní
Vhodn# na úklid v&ech typ% vod(odoln#ch podlah, obklad% 
st(n, dve"í, rám%, parapet%, nábytku (i d"ev(ného), plastov#ch, 
nerezov#ch i sklen(n#ch ploch. 

Vysoce koncentrovan", p'niv" a velmi parfemovan" !isticí 
prost&edek pro v#estranné denní !i#t'ní v#ech ploch. Je ur!en jak 
pro mytí sprejovou metodou, tak i pro dávkování do v'dra p&i mytí 
ploch mokrou cestou, viz tabulky dávkování podle úrovn' zne!i#t'ní.
Sprejová metoda: Po na&ed'ní do sprejové aplika!ní láhve se 
mycí roztok dávkuje post&ikem na !i#t'né plochy nebo do !isticí 
ut'rky. Ve vy##ích koncentracích nad 16 ml/l slou%í k odma#,ování 
a k odstran'ní odoln"ch ne!istot, následn' doporu!ujeme provést 
oplach !istou vodou.  
Dávkování do v(dra: Pou%ívají se velmi malé dávky a prost&edek je 
p&itom dostate!n' ú!inn", p'niv" i parfemovan". S ohledem na vysok" 
obsah parfém$ doporu!ujeme dodr%ovat teplotu vody do 30 °C. 
Nevhodn" na podlahy o#et&ené metalick"mi vosky, vysoce le#t'n" 
a um'l" kámen.

Dávkování pro sprejové !i&t(ní 
míra zne#i)t+ní � ���� �����

do rozpra)ova#e ml / 1 l 4 (0,4%) 8 (0,8%) 16 (1,6%)

pH roztoku 9,8 10,2 10,5

pH koncentrátu: 13

Dávkování pro mokré !i&t(ní
míra zne#i)t+ní � ���� �����

do v+dra ml / 10 l 4 (0,04%) 8 (0,08%) 16 (0,16%)

pH roztoku 8,5 8,8 9,3

pH koncentrátu: 13

superkoncentrát, 
v)estranné pou$ití

TIP
Univerzální rozpra&ova! 
pro sprejové !i&t(ní – str. 93r. 93CLEAMEN 101/201, 102/202  

osv+$ova#e a1neutralizátory pach!
Vhodn# pro rozpra&ování do prostoru, na st(ny, záv(sy, 'aluzie, 
bytové textilie, k provon(ní odpadov#ch ko&% i jako parfema!ní 
p"ísada do mycích lázní. 

Ú!inn' neutralizuje pachy a zanechává sv'%í v$ni. P&i rozpra#ování 
do ovzdu#í (nap&íklad v kancelá&i v p&ítomnosti osob) lze parfema!ní 
ú!inek zjemnit z&ed'ním pitnou vodou a tím sou!asn' zvlh!it vzduch. 
P&ípravek se zcela odpa&í a po odpa&ení nezanechává stopy ani 
skvrny, zanechá pouze p&íjemnou v$ni. P&i pou%ití v mycím roztoku 
lze pou%ít samostatn' pouze do vody nebo spolu s jin"mi 
!isticími prost&edky Cleamen. Nevhodn" pro místa 
s otev&en"m ohn'm.

Dávkování 
úrove, provon+ní � ���� �����

do rozpra)ova#e ml / 1 l 200 (20%) 400 (40%) ne*ed+n% (100%)

do v+dra ml / 10 l 4 (0,04%) 10 (0,1%) 30 (0,3%)

pH koncentrátu: 6 – 7

Cleamen 102/202

Cleamen 101/201

vhodn% na textil, 
do vzduchu, 

do v+dra
101/201 – 550 ml aplika!ní láhev 8 ks VC101L05599

101/201 – 550 ml VC101005599

101/201 – 5 l VC101050098

102/202 – 550 ml VC102005599
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CLEAMEN 110 sklen+né plochy 
Vhodn# k !i&t(ní a le&t(ní oken, sklen(n#ch ploch, 
v#plní dve"í, vitrín, stolních desek, zrcadel a v&ech 
hladk#ch a leskl#ch ploch.

Má v"borné !isticí, odma#,ovací a le#ticí vlastnosti, 
obsahuje nano!ástice, je parfemovan" ovocnou v$ní. 
Prost&edek se naná#í rozpra#ova!em nebo ve form' p'ny 
p&es sítko p&ímo na zne!i#t'né plochy nebo prost&ednictvím 
mikrovláknové ut'rky. 

550 ml aplika!ní láhev 8 ks VC110L05599

550 ml VC110005599

5 l VC110050098

CLEAMEN 112 okna a1rámy 
Vhodn# k mytí oken a rám%, sklen(n#ch ploch, v#plní dve"í, 
vitrín, stolních desek, zrcadel a v&ech hladk#ch, leskl#ch, 
vod(odoln#ch ploch metodou vodní lázn(.

Moderní mycí prost&edek s obsahem alkoholu, kter" má v"borné 
!isticí, odma#,ovací i le#ticí vlastnosti a je p&íjemn' parfemovan". 
Na !i#t'né plochy se naná#í pomocí rozm"váku nebo houbi!ky, 
nechá se na plo#e chvíli p$sobit a potom se set&e st'rkou. Nakonec 
je mo%no plochy p&ele#tit suchou mikrovláknovou ut'rkou. O#et&ené 
plochy jsou odolné proti op'tovnému zne!i#t'ní. 

1 l VC112010098

10 l VC112100098

VIDEO
Úklid sklen'n"ch ploch

nezanechává )mouhy

vhodn% na 
velké plochy

Dávkování do v(dra
míra zne#i)t+ní � ���� �����

do v+dra ml / 10 l 30 (0,3%) 60 (0,6%) 120 (1,2%)

pH roztoku 7,4 7,6 8

pH koncentrátu: 8

NOVÁ RECEPTURA

info / cena

info / cena

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID – GENERÁLNÍ OBLAST
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CLEAMEN 120 základní #isti# 
Vhodn# na podlahové krytiny odolné alkáliím, nap". dla'by, PVC, vinyl, 
teraco, cihelné povrchy, 'ulu apod. 

Nejsiln'j#í prost&edek ur!en" pro základní (hloubkové) !i#t'ní podlah, 
odstran'ní odoln"ch ne!istot, str%ení star"ch vrstev metalick"ch vosk$ 
i jejich oprav. Ú!inn' p$sobí na odolnou ne!istotu. Po uvoln'ní ne!istot je 
nutné opláchnout povrchy vodou, nejlépe za spolup$sobení mechanické síly 
– kartá!e, pady, strojn' i ru!n', aby se uvoln'né ne!istoty odplavily 
a podlaha se dostate!n' zneutralizovala pro dal#í o#et&ení. 
Nevhodn" na povrchy, které nejsou odolné alkáliím.

5 l VC120050098

Dávkování pro základní (hloubkové) !i&t(ní
míra zne#i)t+ní � ���� �����

základní #i)t+ní ml/1 l 75 (7,5%) 150 (15%) 300 (30%)

strhávání vosk! ml/1 l 100 (10%) 200 (20%) 300 (30%)

pH roztoku 12,5 12,7 13

pH koncentrátu: 13,8

Dávkování pro periodické !i&t(ní
míra zne#i)t+ní � ���� �����

periodické #i)t+ní ml/10 l 100 (1%) 150 (1,5%) 200 (2%)

pH roztoku 11,2 11,5 11,6

pH koncentrátu: 13,8TIP
Pumpi!ky 
na kanystry – str. 93

CLEAMEN 121 metalick% polymer 
Vhodn# na p"írodní linoleum – marmoleum a ostatní vinylové 
krytiny, mramor, PVC, kau!ukové PVC, teraco.

P&ípravek vytvá&í ochrann" fi lm s leskem a dlouhodob' brání 
op'tovnému zne!i#t'ní povrchu. Usnad(uje následnou údr%bu. 
Je vhodn" pro pou%ití do prostor s velk"m zatí%ením, zejména 
ve ve&ejn"ch budovách, #kolách. Takto o#et&ená podlaha má 
dlouhodob' atraktivní vzhled, mén' se #piní a snadno se udr%uje 
v !istém stavu pomocí neutrálních !isticích p&ípravk$. P&ípravek 
se naná#í ploch"m mopem v 1 – 3 vrstvách. Nevhodn" na PVC 
a vinylové podlahy, které mají ji% z+v"roby polyuretanovou vrstvu 
(v't#ina PVC a vinyly od roku v"roby 2015), dále na keramickou 
dla%bu, lité podlahy, %ulu, pískovec. Není odoln" dezinfekcím 
(nemocnice, laborato&e apod.).

5 l VC121050098

Spot"eba v litrech na 100 m2

po#et vrstev 1 2 3

spot*eba l / 100 m2 4 7 10

pH koncentrátu: 8

VIDEO
Naná#ení vosk$

vysok% lesk

usnad,uje následn% 
úklid podlah

TIP
Mopy a p"íslu&enství 
– str. 100–101

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 122 lesklé podlahy
Mycí a o&et"ující prost"edek s obsahem polymeru na lesklé 
podlahy a vod(odolné povrchy typu dla'ba, kámen a podlahy 
o&et"ené metalick#mi vosky, voskovaná PVC a linolea (vinyl), 
d"ev(né a laminátové podlahy. 

Prost&edek pro ru!ní mytí podlah obsahuje p&ím's polymeru, kter" 
dodává lesk, o%ivuje barvy a p&íjemn' voní. Dle tabulky na&e-te 
do v'dra a pracujte s mopem. Na laminátové (plovoucí) a lakované 
d&ev'né podlahy, které nesnesou v't#í mno%ství vody, aplikujte 
pouze mírn" rozprach z tlakového rozpra#ova!e nebo pou%ijte siln' 
vy%díman" mop, nejlépe z mikrovlákna. Nevhodn" pro strojní mytí.

1 l VC122010098

5 l VC122050098

Dávkování
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l do v+dra 15 (0,15%) 30 (0,3%) 60 (0,6%)

pH roztoku 7,2 7,4 8

pH koncentrátu: 7,5 – 8,5

p*íjemná 
parfemace

 CLEAMEN 127 impregnátor povrch! 
Vhodn# k ochran( porézních i neporézních keramick#ch podlah 
a obklad% st(n ze 'uly, mramoru, kab"ince, b"idlice, pálen#ch cihel, 
pískovce, teraca a strukturovan#ch dla'eb apod.

Proniká do pór$ a vytvá&í tenk" nano fi lm s vodoodpudiv"m efektem, 
!ím% chrání povrch p&ed tvorbou vápenn"ch usazenin a zamezuje 
ulpívání ne!istot. Z tohoto d$vodu se snáze udr%uje v !istot'. P$sobí 
jako prevence vzniku skvrn (nap&íklad od vína a kávy) a usnad(uje 
odstra(ování graffi ti. Dob&e p$sobí také na zv"#ení odolnosti 
cementov"ch spár proti zne!i#t'ní. Naná#í se ne&ed'n" pomocí 
mopu na dokonale vy!i#t'n" a vyschl" povrch v jedné nebo více 
rovnom'rn"ch slab"ch vrstvách, které cca po 1 hodin' vyschnou. 
O#et&ená plocha se m$%e p&ele#tit m'kk"m hadrem nebo strojn' bíl"m 
padem. Impregnace nem'ní vzhled p$vodního materiálu.

1 l VC127010098

Spot"eba v litrech na 100 m2

po#et vrstev 1 2

brou)en% kámen – leskl% 2 4

p*írodní kámen – nele)t+n% 5 10

porézní materiály beton, cihly 10 20
prevence a1ochrana 

na porézní 
a1neporézní povrchy

info / cena

info / cena
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VIDEO
Impregnace povrch$

CLEAMEN 131 extrak#ní #i)t+ní 
Nízkop(niv# prost"edek pro extrak!ní !i&t(ní koberc%, 
!aloun(ní a autoseda!ek z p"írodních i syntetick#ch vláken. 

Aplikujte strojn' pomocí extraktoru ve vhodn' zvolené koncentraci 
na p&edem dokonale vysátou textilii. Na skvrny zvlá#, nast&íkejte 
koncentrovan" prost&edek pomocí rozpra#ova!e a vet&ete 
do textilie, nechte chvíli p$sobit a poté n'kolikrát vy!ist'te 
extraktorem. Pro dlouhodobé udr%ení !istoty tkaniny, zejména 
u potah$ a !aloun'ní k&esel, doporu!ujeme po vy!i#t'ní tkaninu 
nakonec pomocí extraktoru opláchnout !istou vodou, aby se 
odstranily zbytky !isticího prost&edku, zejména p&i pou%ití vy##í 
koncentrace roztoku. Prost&edek je mo%no pou%ít i pro ru!ní 
!i#t'ní, p&itom je nutné dbát na d$kladné vymytí p&ípravku !istou 
vodou a pou%ít vysava! na mokré vysávání. Po vy!i#t'ní nechejte 
koberec p&ed dal#ím pou%íváním dostate!n' vyschnout. Nevhodn" 
na materiály a povrchy, které nejsou odolné v$!i vod'. 

1 l VC131010098

5 l VC131050098

Dávkování
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l do stroje 50 (0,5%) 150 (1,5%) 250 (2,5%)

pH roztoku 7,2 8 8

pH koncentrátu: 8,5

CLEAMEN 143 gumo#isti# 
Vhodn# na odstra$ování &mouh od gumy na podlahách typu vinyl, 
linoleum – bez metalick#ch vosk%, lité podlahy, obklady, dla'by a jiné 
nesavé materiály. 

Tekut" prost&edek pou%ívejte ne&ed'n", naná#ejte jej pomocí vlhkého had&íku. 
P&ed aplikací nejd&íve plochu umyjte b'%n"m zp$sobem. P&ed pou%itím 
doporu!ujeme provést test na mén' viditelném míst' o#et&ovaného povrchu. 
Test i vlastní odstra(ování #mouh provád'jte pouze ru!n' a v rukavicích. 
Prost&edek obsahuje rozpou#t'dla, proto zajist'te p&i práci dostate!né v'trání. 
S prost&edkem nepracujte v prostorách s otev&en"m ohn'm! Prost&edek leptá 
n'které plasty! Prost&edek nelijte p&ímo na povrch – m$%e dojít k nadm'rnému 
ú!inku, pop&ípad' i k po#kození povrchu! Nevhodn" na plasty, voskované 
podlahy a povrchy neodolné rozpou#t'dl$m. Prost&edek z podlahy nevysávejte, 
pouze set&ete. 

1 l VC143010098

Po&ízení, dr%ení nebo pou%ití osobami z+&ad #iroké 
ve&ejnosti podléhá omezení. 

siln% lokální #isti#si

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 146 #isti# a1le)ti# na lesklé povrchy

1 l VC146010097

Vhodn# do provozoven s individuální biologickou 
!istírnou odpadních vod. 

Obsahuje velmi jemné a neutrální tenzidy, které ú!inn' 
odstraní i odolné ne!istoty. Je ur!en zejména na le#t'né 
mramory, %uly a p&írodní i um'lé kameny, vysoce lesklé dla%by 
apod. Je vhodn" i na plasty, laminátové povrchy, le#t'n" 
nerez i jiné kovy. Vynikajících v"sledk$ dosahuje na vinylov"ch 
podlahách. Prost&edek je ur!en pro ru!ní mytí mopem nebo 
mikrovláknovou ut'rkou pro dosa%ení plného efektu lesku. 
Z d$vodu p'nivosti nevhodn" pro strojní mytí.

Dávkování
míra zne#i)t+ní � ���� �����

sprejové #i)t+ní ml / 1 l 5 (0,5%) 10 (1%) 20 (2%)

do v+dra ml / 10 l 5 (0,05%) 10 (0,1%) 20 (0,2%)

pH roztoku 7 7,1 7,2

pH koncentrátu: 8

TIP
Mikrovláknové ut(rky 
– str. 99

vhodn% 
na mramorr

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 141 strojní mytí podlah
Vhodn# na v&echny druhy vod(odoln#ch podlah. 

Nep'niv" alkalick" prost&edek ur!en" p&edev#ím 
pro strojní mytí siln' zne!i#t'n"ch podlah (nap&íklad 
od olej$). P&ípravek vyniká vysok"m odma#,ovacím 
a !isticím ú!inkem i na staré a za#lé ne!istoty. Ve 
vy##ích koncentracích lze pou%ít jako hloubkov" !isti!. 
Koncentrovan" lze pou%ít k uvoln'ní pry%ov"ch #mouh 
od vozík$ a podrá%ek. Prost&edek lze pou%ívat i na ru!ní 
do!i#,ování a údr%bu. P&i pou%ití vy##ích koncentrací 
nad 100 ml / 10 l doporu!ujeme provád't oplach !istou 
vodou. Nevhodn" na lakované parkety a laminátové 
podlahy, d&ev'né povrchy, gumu, PVC o#et&ené 
polymery a povrchy, které nejsou odolné v$!i alkáliím.

5 l VC141050098

10 l VC141100098

20 l VC141200098

* 200 l VC141920099

* Zakázková v%roba.

Dávkování
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 40 (0,4%) 70 (0,7%) 100 (1%)

pH roztoku 12 12,3 12,4

pH koncentrátu: 13

vhodn% na vnit*ní 
i venkovní plochy



5 l VC144050099

CLEAMEN 145 strojní a ru#ní mytí podlah
Vhodn# na strojní i ru!ní !i&t(ní v&ech druh% vod(odoln#ch ploch.

Moderní nep'niv" prost&edek, vhodn" pro #iroké spektrum !i#t'ní. 
Díky slab' alkalické povaze je pou%iteln" i tam, kde jsou vy%adovány 
neutrální p&ípravky. Na !i#t'ní povrch$ jen !áste!n' vod'odoln"ch 
doporu!ujeme pou%ívat s technikami vlhkého !i#t'ní. P&i pou%ití 
ve vy##ích koncentracích nad 100 ml / 10 l doporu!ujeme opláchnout 
podlahu !istou vodou.

1 l VC145010098

5 l VC145050097

20 l VC145200097

* 200 l VX145925099

* Zakázková v%roba

Dávkování
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 40 (0,4%) 70 (0,7%) 100 (1%)

pH roztoku 8,5 8,7 8,8

pH koncentrátu: 9

multifunk#ní 
#isti#

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 144 
strojní a ru#ní mytí podlah s1aktivním chlórem
Vhodn# na strojní a ru!ní !i&t(ní vod(odoln#ch ploch.

Mycí, chlorov", alkalick" prost&edek ur!en" na strojní i ru!ní mytí 
podlahov"ch krytin a povrch$. P&ípravek je mimo&ádn' vhodn" na 
odstran'ní bílkovin a %ivo!i#n"ch tuk$ z podlah v+okolí bazén$ 
a odstran'ní linky vodní hladiny, ani% by do#lo ke kontaminaci bazénové 
vody. Prost&edek je mo%né pou%ít v+pr$myslov"ch potraviná&sk"ch 
provozech, v+mal"ch provozovnách a zem'd'lství. Nevhodn" na hliník.

Dávkování strojní a ru!ní mytí podlah
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 50 (0,5%) 120 (1,2%) 200 (2%)

pH roztoku 12,1 12,2 12,4

pH koncentrátu: 14

Dávkování v potraviná"ství
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 50 (0,5%) 150 (1,5%) 300 (3%)

pH roztoku 12,1 12,4 12,7

pH koncentrátu: 14

#istí a b+lí spáry

NOVINKA



likviduje p+nuliCLEAMEN 190 odp+,ova# 
Vhodn# pro v&echny provozy, kde je nutné 
rychle redukovat p(nu.

Tekut" prost&edek ur!en" k likvidaci p'ny 
a sní%ení p'nivosti roztok$ mycích prost&edk$. 
Je vhodn" p&edev#ím v místech, kde p&i 
úklidu vzniká ne%ádoucí p'na. Na zap'n'né 
plochy aplikujte rozpra#ova!em. Do nádr%e 
se zne!i#t'nou vodou mycího stroje nebo 
vysava!e dávkujte 10 – 30 ml / 10 l. 

1 l VC190010098

pH koncentrátu: 7

NOVINKA

CLEAMEN 147 
strojní mytí podlah s regulovanou p+nivostí 
Prost"edek ur!en# pro strojní a ru!ní mytí vod(odoln#ch 
podlahov#ch krytin s p"íjemnou parfemací.

Nep'niv", s v"born"mi mycími vlastnostmi, na podlahy 
typu vinyl – PVC, %ula, teraco, mramor, pískovec, dla%ba, 
marmoleum, terakota apod. S úsp'chem lze pou%ít i na mytí 
svisl"ch ploch obklad$ pomocí mop$. Vyu%ití najde ve v#ech 
oblastech úklidu, jako jsou obchodní centra, administrativní 
budovy, #kolství, zdravotnictví, ústavech sociální pé!e 
a pr$myslu. Nedoporu!uje se pou%ívat na neo#et&ené d&evo. 
P&i pou%ití koncentrace vy##í jak 1 %, doporu!ujeme podlahu 
nebo svislé plochy set&ít !istou vodou. Prost&edek vyniká 
mimo&ádnou tolerancí k povrch$m.

Dávkování
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 20 (0,2%) 30 (0,3%) 50 (0,5%)

pH roztoku 7,4 7,5 7,6

pH koncentrátu: 9,8

5 l VC147050099

info / cena

info / cena
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chrání povrch 
p*ed mastnotou

CLEAMEN 210 proti silné mastnot+
Vhodn# na !i&t(ní sporák%, digesto"í, kuchy$sk#ch za"ízení, 
keramick#ch obklad%, nádobí, kotl%, mixér% a ostatního 
kuchy$ského vybavení, vhodn# i na !i&t(ní stroj% v pr%myslu. 

Vysoce p'niv" alkalick" prost&edek je ú!inn" zejména proti usazen"m 
mastnotám. Naneste na !i#t'né plochy slabou vrstvu p'ny, rozet&ete 
kartá!em nebo houbi!kou a nechejte chvíli p$sobit. Plochu vy!ist'te 
od ne!istot a následn' opláchn'te !istou vodou. V p&ípad' silného 
zne!i#t'ní proces n'kolikrát opakujte. Na !i#t'ní podlahov"ch ploch 
na&e-te prost&edek do v'dra a plochu systematicky vyt&ete. Na siln' 
zne!i#t'ná místa nast&íkejte p&ed stíráním koncentrát a ne!istoty 
uvoln'te padem nebo kartá!em. P&ípravek ur!en" k odma#,ování 
je siln' p'niv", není parfémovan".

Dávkování pro sprejové !i&t(ní
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 1 l 250 (25%) 500 (50%) ne*ed+n% (100%)

pH roztoku 12,2 12,4 13

pH koncentrátu: 13

Dávkování do v(dra
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 20 (0,2%) 50 (0,5%) 100 (1%)

pH roztoku 9 9,5 10

pH koncentrátu: 13

550 ml aplika!ní láhev 8 ks VC210L05599

550 ml VC210005599

5 l VC210050098

CLEAMEN 220 nerez le)ti# 
Vhodn# na vyle&t(ní hladk#ch nerezov#ch ploch.

P&ípravek je ur!en pro dosa%ení lesklého vzhledu na nerezov"ch 
plochách. Le#t'né plochy musí b"t p&edem zbaveny ne!istot 
a mastnoty. Ne&ed'n" prost&edek nast&íkejte rozpra#ova!em ve velmi 
malém mno%ství na !isticí ut'rku nebo p&ímo na !i#t'né plochy. 
Dob&e jej vet&ete do povrchu a suchou ut'rkou tyto plochy p&ele#t'te.

550 ml VC220005599

pH koncentrátu: 8

)LÁNEK
Úklid gastro provoz$

www.cormen.cz

info / cena

info / cena
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siln+ p+niv% 
odma)-ova#



Vhodn# na odstra$ování p"ipálenin z pe!ících trub, gril%, 
nádobí a skel krbov#ch kamen. 

Naná#ejte jej ne&ed'n" rozpra#ova!em ve form' p'ny na !i#t'ná 
místa, nechejte jej p$sobit 5 – 15 minut. Pro snadn'j#í uvoln'ní 
siln"ch vrstev ne!istot pou%ijte #krabku, ru!ní pad nebo kartá!. 
Pro urychlení reakce je mo%no nah&át zne!i#t'n" povrch na 
40 °C. Potom povrch dob&e n'kolikrát omyjte vodou a vyt&ete 
do sucha. V p&ípad' pot&eby cel" proces opakujte a% do úplného 
odstran'ní p&ipe!enin. Prost&edek je siln' alkalick", pou%ívejte 
d$sledn' ochranné prost&edky, jako jsou gumové rukavice, br"le, 
zást'ru, p&ípadn' respirátor. Zabra(te styku s poko%kou 
a vdechování aerosolu p&i aplikaci. Nevhodn" na hliník a materiály 
neodolné alkáliím.

CLEAMEN 240 trouby, grily, krbová skla 

1,1 kg VC240011098

Doba p%sobení 
míra zne#i)t+ní � ���� �����

#as (minuty) 5 10 15

pH koncentrátu: 14

CLEAMEN 241 konvektomaty, grily
Vhodn# na0odstra$ování p"ipálenin z0konvektomat%, gril% a0!ástí 
vzduchov#ch fi ltr%. Nevhodn# na0hliník a0materiály neodolné alkáliím. 

Prost&edek k+p&ímému pou%ití na+odstra(ování p&ipálenin z+konvektomat$, 
gril$, a+!ástí vzduchov"ch fi ltr$, nebo napojení na+dávkovací za&ízení 
konvektomatu. Pou%ívejte koncentrát nebo na&ed'n" v+pom'ru 1:5. 
Prost&edek naná#ejte tlakov"m rozpra#ova!em na+zne!i#t'ná místa 
(nah&átá na+40 – 50 °C, v+p&ípad', %e to za&ízení umo%(uje) a+nechejte 
reagovat podle intenzity zne!i#t'ní 5 – 15+minut. P&i siln'j#ím zne!i#t'ní 
pou%ijte na+uvoln'ní ne!istot houbu nebo kartá!. Po+ur!ené dob' p$sobení 
povrch dob&e n'kolikrát omyjte !istou vodou a+vyt&ete do+sucha. Pou%ívejte 
d$sledn' ochranné prost&edky jako gumové rukavice, br"le a+zást'ru. 
Zabra(te styku s+poko%kou a+vdechování aerosolu p&i aplikaci.

5,5 kg VC241055097

Doba p%sobení 
míra zne#i)t+ní � ���� �����

#as (minuty) 5 10 15

pH koncentrátu: 14

extra siln% na p*ipáleniny

extra siln% #isti#, 
povrch není t*eba nah*ívat

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 230 strojní mytí nádobí 
Vhodn# na mytí v profesionálních my!kách nádobí a skla. 

Tekut", bezfosfátov", vysoce koncentrovan" mycí prost&edek, ur!en" 
pro v#echny typy profesionálních my!ek nádobí a skla s automatick"m 
dávkováním. Dosahuje vy##ího mycího ú!inku ji% p&i nízkém dávkování 
a vhodném nastavení my!ky dle tvrdosti vody. Prost&edek je vhodn" i na 
mytí nápojového skla. Nevhodn" na nádobí z barevn"ch kov$ a hliníku. 

6 kg VC230060098

12 kg VC230120099

24 kg VC230240098

Míra zne!i&t(ní
� ��� �����

dávkování g / l 0,5 1,5 3

pH roztoku 10,7 11,4 11,9

pH koncentrátu: 14 

info / cena
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myje i p*i nízkém dávkování

Vhodn# pro pou'ití v profesionálních my!kách nádobí a skla.

Pou%ívá se do oplachové fáze po mytí v prost&edku Cleamen 230 strojní 
mytí nádobí. Jedná se o tekut", vysoce koncentrovan", oplachov" a le#ticí 
prost&edek pro profesionální my!ky nádobí. Zamezuje tvorb' stop 
po minerálních usazeninách z vody a je ú!inn" v m'kké i tvrdé vod'. 
Dodává nádobí dokonal" lesk.

CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 

5 kg VC231050098

10 kg VC231100099

20 kg VC231200098

Míra zne!i&t(ní
� ��� �����

dávkování g / l 0,2 0,5 1

pH roztoku 7 6,4 6

pH koncentrátu: 2 

dodává nádobí lesk

info / cena



Prost&edek ur!en" k regeneraci nápln' zm'k!ova!$ 
vody. Pou%ívá se v gastro provozech, prádelnách a v#ude 
tam, kde se vyskytuje velmi tvrdá voda.

CLEAMEN 233 tabletová s!l 

10 kg VC233100098

25 kg pytel VCGTS250099

zm+k#uje vodu

6 kg VC232060098

CLEAMEN 232 strojní mytí nádobí ACTIVE 
Vhodn# na mytí v profesionálních my!kách bílého 
i !erného nádobí. 

Tekut", bezfosfátov", vysoce koncentrovan" mycí prost&edek 
s obsahem aktivní slo%ky DEZICHLOR, ur!en" pro profesionální 
my!ky bílého i !erného nádobí. Je vhodn" pro pou%ití i v oblastech 
s velmi tvrdou vodou a spolehliv' myje i p&i silném zne!i#t'ní. Vy##í 
ú!innost prost&edku se projeví zejména p&i odstra(ování mastnoty. 
Zabra(uje tvorb' #krobového povlaku a ú!inn' odstra(uje ne!istoty 
od kávy a !aje. Nevhodn" na nádobí z barevn"ch kov$ a hliníku 
(hliníkové nádobí je nutno m"t ru!n' p&ípravky, jako jsou Cleamen 250, 
Krystal tekut" písek). 

Míra zne!i&t(ní
� ��� �����

dávkování g / l 0,5 1,5 3

pH roztoku 10,7 11,4 11,9

pH koncentrátu: 14 

VIDEO
Pr$myslové mytí nádobí

smyje i odolné ne#istoty
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CLEAMEN 250 ru#ní mytí nádobí koncentrát
Vhodn# k ru!nímu mytí nádobí z porcelánu, keramiky, skla, 
plast% a kov%, d"ev(n#ch krájecích desek, a také k !i&t(ní v&ech 
kuchy$sk#ch povrch%.

Tekut" neutrální vysoce koncentrovan" !isticí prost&edek ur!en" 
k profesionálnímu pou%ití. Je velmi ú!inn" proti mastnot' a zaschl"m 
zbytk$m jídla. Dosáhl vysokého hodnocení v talí&ov"ch testech. 
Slab' parfemovan" a spolehliv" p&i mytí !erného nádobí. 

1 l VC250010098

5 l VC250050098

Dávkování do v(dra
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 20 (0,2%) 50 (0,5%) 100 (1%)

pH roztoku 9 9,5 10

pH koncentrátu: 5 – 6

CLEAMEN 251 
ru#ní mytí nádobí bez parfému a barviv, koncentrát
Vhodn# k ru!nímu mytí nádobí z porcelánu, keramiky, skla, 
plast%, kov%, d"ev(n#ch krájecích desek a k !i&t(ní v&ech 
kuchy$sk#ch povrch%.

Tekut" neutrální vysoce koncentrovan" !isticí prost&edek ur!en" 
k profesionálnímu ru!nímu mytí nádobí a k odma#,ování ve#ker"ch 
povrch$. Pou%ívá se p&edev#ím v potraviná&ském pr$myslu a ve 
velk"ch stravovacích provozech. Prost&edek neobsahuje %ádné 
parfémové slo%ky, proto nezanechává na nádobí tzv. pachové stopy. 
Je velmi ú!inn" proti mastnot' a zaschl"m zbytk$m jídla. Dosáhl 
vysokého hodnocení v talí&ov"ch testech. Je spolehliv" p&i mytí 
!erného nádobí. 

1 l VC251010098  

5 l VC251050098

Dávkování do v(dra
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 20 (0,2%) 50 (0,5%) 100 (1%)

pH roztoku 9 9,5 10

pH koncentrátu: 5 – 6bez parfému a barviv 
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spolehliv+ odma)-uje
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info / cena



Vhodn# na v&echny typy sklenic i na mytí ostatních leskl#ch p"edm(t% a ploch.

Prost&edek ur!en" do ru!ních tlakov"ch my!ek na sklenice. Po umytí pivních sklenic 
z$stává na pivu déle p'na a pivo si udr%í &íz. Vystavené nápojové sklo umyté v tomto 
p&ípravku nep&itahuje prach a z$stává proto dlouho !isté, !eho% je dosa%eno pou%itím 
speciálních jemn"ch tenzid$ s neutrálním pH. Díky tomu, %e neobsahuje agresivní 
látky, nepo#kozuje Cleamen 260 sklo ani p&i dlouhodobém pou%ívání. Po umytí v%dy 
oplachujte sklenice proudem pitné vody. 

Vhodn# do ru!ních tlakov#ch my!ek na restaura!ní sklo.

V"hodou tohoto produktu je snadná manipulace, dávkování 
a skladování. Pro pou%ití v teplé vod' vlo%te do my!ky tabletu 
i s obalem, pro mytí ve studené vod' tabletu z obalu vyjm'te 
– dosáhnete tak rovnom'rného uvol(ování aktivních látek 
do mycího roztoku. Po umytí pivních sklenic tímto p&ípravkem 
z$stává na pivu déle p'na a pivo si udr%í &íz. Díky 
tomu, %e neobsahuje agresivní látky, nepo#kozuje tento 
prost&edek sklo ani p&i dlouhodobém pou%ívání. Po 
umytí v%dy oplachujte sklenice proudem pitné vody.

CLEAMEN 260 restaura#ní sklo 

1 l VC260010098Dávkování do my!ky
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 1 l 3 (0,3%) 4 (0,4%) 5 (0,5%)

pH roztoku 7,8 7,9 8

pH koncentrátu: 8

CLEAMEN 261 restaura#ní sklo tablety 

720 g (72 ks tablet) VC261007298

dlouhodob+ 
chrání sklo

y
kozuje tento 
ání. Po 
né vody.

CLEAMEN 242 kuchy,ské odpady
Vhodn# na odpady kuchy$sk#ch v#levek, nerezové, chromované, um(lohmotné 
i keramické povrchy odpad%. 

Prost&edek je ur!en k !i#t'ní odpad$, které jsou zanesené tuky a mastnotou. Je zárove( 
vhodn" na nerezové, chromované, plastové i keramické povrchy odpad$. Ne&ed'n" p&ípravek 
pomalu nalijte p&ímo z láhve do v"levky a nechte p$sobit po doporu!enou dobu. Proh&átím 
odpadu asi na 40 °C urychlíte proces !i#t'ní. Nakonec v"levku propláchn'te velk"m mno%stvím 
vody. Pou%ívejte d$sledn' ochranné prost&edky jako gumové rukavice, br"le, zást'ru. Nevhodn" 
na hliník a materiály neodolné alkáliím.

1 l VC242010095

odstra,uje 
zápach

Dávkování podle velikosti odpadu
velikost odpadu mal% sifon kuchy,ská v%levka WC a1úklidové v%levky

dávka (ml) 150 250 500

#as (minuty) 15 25 30

pH koncentrátu: 14

snadné 
dávkování

info / cena

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 300/400 sanitární, ka$dodenní 
Vhodn# na WC mísy, pisoáry, sprchové kouty, keramické podlahy a obklady. 

Prost&edek ur!en" pro denní úklid sanitárních a um"várensk"ch prostor. 
Odstra(uje ne!istoty, skvrny, slabé povlaky vodního kamene a minerální 
usazeniny. Je vhodn" pro pou%ití sprejovou metodou i pro dávkování do v'dra. 
Sprejová metoda: Po na&ed'ní do sprejové aplika!ní lahve se mycí roztok dávkuje 
post&ikem na !i#t'né plochy nebo do !isticí ut'rky. Koncentrace 8 ml /1 l a vy##í 
lze pou%ít k odstra(ování slab"ch minerálních usazenin a vodního kamene. 
P&i pou%ití vy##ích koncentrací doporu!ujeme ov'&it odolnost !i#t'n"ch ploch 
a po !i#t'ní provést d$kladn" oplach.
Dávkování do v(dra: Pou%ívají se velmi malé dávky a prost&edek je p&itom 
dostate!n' ú!inn" i parfemovan". Pro odstra(ování minerálních usazenin 
a vodního kamene doporu!ujeme dávkovat cca 20 ml / 10 l roztoku, p&ípadn' 
kombinovat se sprejovou metodou ve vy##í koncentraci na exponovan"ch 
místech. Nevhodn" na povrchy, které nejsou vod'odolné a na kovy. 

301/401 – 550 ml VC301005599

302/402 – 550 ml aplika!ní láhev 14 ks VC302L05599

302/402 – 550 ml VC302005599

302/402 – 5 l VC302050098

Vhodn# pro rozpra&ování do prostoru, na st(ny, záv(sy, 'aluzie, 
bytové textilie, k provon(ní odpadov#ch ko&% i jako parfema!ní 
p"ísada do mycích lázní. 

Ú!inn' neutralizuje pachy a zanechává sv'%í v$ni. P&i rozpra#ování 
do ovzdu#í (nap&íklad v kancelá&i v p&ítomnosti osob) lze parfema!ní 
ú!inek zjemnit z&ed'ním pitnou vodou a tím sou!asn' zvlh!it 
vzduch. P&ípravek se zcela odpa&í a po odpa&ení nezanechává stopy 
ani skvrny, pouze zanechá p&íjemnou v$ni. P&i pou%ití v mycím 
roztoku lze pou%ít samostatn' do vody nebo spolu s !isticími 
prost&edky Cleamen a Krystal. Nevhodn" pro místa s otev&en"m 
ohn'm (svíce na stole, krby…).

Dávkování
úrove, provon+ní � ���� �����

pro aplikaci sprejem ml / 1 l 200 (20%) 400 (40%) koncentrát

do v+dra ml / 10 l 3 (0,03%) 10 (0,1%) 30 (0,3%)

pH koncentrátu: 6 – 7

Cleamen 302/402

Cleamen 301/401

CLEAMEN 301/401, 302/402 
osv+$ova#e a neutralizátory pach! 

superkoncentrát, 
)iroké pou$ití

susus
))

vhodn% na textil, 
do vzduchu, do v+dra

Dávkování pro sprejové !i&t(ní
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 1 l 4 (0,4%) 6 (0,6%) 10 (1%)

pH roztoku 3,6 3 2,6

pH koncentrátu: 1

Dávkování do v(dra
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 10 (0,1%) 20 (0,2%) 30 (0,3%)

pH roztoku 6,7 6,3 5,3

pH koncentrátu: 1

550 ml aplika!ní láhev 8 ks VC300L05599

1 l VC300010097

5 l VC300050097

info / cena

info / cena

info / cena
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síla aktivního chloru

CLEAMEN 310 vysoce kysel% na WC a keramiku 
Vhodn# na WC mísy, pisoáry, bidety, obklady na toaletách.

Je ur!en k odstra(ování vodního kamene, mo!ov"ch a minerálních usazenin 
ze v#ech !ástí sanitárního vybavení. Prost&edek pou%ívejte ne&ed'n", naneste 
jej na vnit&ní st'nu WC mísy v!. záhybu a nechejte ho stékat po st'nách 
a chvíli p$sobit. Toaletu pro!ist'te WC kartá!em i pod hladinou a spláchn'te. 
Nenechávejte prost&edek p$sobit déle jak 20 minut.
Nevhodn" na kovové a nerezové povrchy.

Pr%m(rné dávkování podle pou'ití
pisoár WC

1 dávka (ml) 20 40

pH koncentrátu: 1

750 ml VC310007595

5 l VC310050096

CLEAMEN 311 zásadit% na WC, keramiku a nerez 
Vhodn# na WC mísy, pisoáry, bidety a ve&keré nerezové i keramické 
vybavení na toaletách. 

Vysoce v"konn" !isticí prost&edek, kter" zanechá va#i toaletu zá&iv' !istou. 
Aktivní chlor podporuje rychl" ú!inek !i#t'ní nad i pod vodní hladinou toaletní 
mísy. P&ípravek pou%ívejte ne&ed'n", naneste jej na vnit&ní st'nu WC mísy v!etn' 
záhybu a nechejte ho stékat po st'nách a chvíli p$sobit. Potom toaletu pro!ist'te 
WC kartá!em i pod hladinou a spláchn'te. Nevhodn" na hliníkové povrchy.

Pr%m(rné dávkování podle pou'ití
pisoár WC

1 dávka (ml) 20 40

pH koncentrátu: 13,3

750 ml VC311007598

5 l VC311050098

nejsiln+j)í #isti# 
toalet na trhu

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 320 tablety do pisoáru 
Vhodné do v&ech typ% pisoár%.

)isticí a deodora!ní p&ípravek slou%í k provon'ní prostor toalet. Zabra(uje tvorb' 
usazenin vodního a mo!ového kamene. Je vyroben ve form' kostek, které 
se vkládají (2 – 5 ks) p&ímo do pisoáru s perforovan"m dnem nebo do pevného 
sítka vlo%eného na dno pisoáru. Jsou ur!eny pro pou%ití ve ve&ejn"ch toaletách 
a v místech s velkou náv#t'vností.

1,5 kg (47 tablet) VC320015098

CLEAMEN 322 enzymatické tablety do pisoáru 

1 ks + sítko v PE sá!ku VC322000198

12 ks + sítko ve v(dru VC322001298

Vhodné do v&ech typ% pisoár%.

)isticí deodora!ní tablety nové generace ur!ené pro vkládání do pisoár$. 
Jejich p&edností je biologick" princip odbourávání ne!istot, kdy se po 
zvlh!ení aktivují enzymy, které mobilizují metabolismus nepatogenních 
bakterií k likvidaci ne!istot, usazenin a #píny. Tím se eliminuje mo%nost 
vzniku zápachu a zabra(uje tvorb' vodního a mo!ového kamene. Jemná 
parfemace slou%í k provon'ní celého prostoru toalet. Jsou ideální 
pro provozovny s biologick"mi !isti!kami odpadních vod.

ENZYMATICKÉ TABLETY

DEL'Í .IVOTNOST 

BIOLOGICKÁ AKTIVITA 

VYSOKÁ Ú"INNOST 

ELIMINUJÍ ZÁPACH

'ETRN0J'Í K .IVOTNÍMU PROST(EDÍ

ekologické #i)t+ní, 
dlouhodobá $ivotnost

dlouhotrvající v!n+

Z v't#iny stávajících pisoárov"ch !isti!$ na trhu 
po ur!ité dob' vyprchají v#echny ú!inné látky 
a i p&es to, %e stále stále voní, ji% ne!istí a nefungují tak, 
jak by m'ly. Keramika se zaná#í zamyt"mi ne!istotami 
a objevuje se i vodní a mo!ov" kámen. Mezi pisoárov"mi 
tabletami se proto za!íná !ím dál více prosazovat 
nastupující generace, která obsahuje enzymy. 
Ty tabletám zaru!í krom' v$n' i del#í %ivotnost 
a mycí ú!innost. P&i dlouhodobém pou%ívání oceníte 
!istotu v pisoárech a p&edev#ím v odpadním potrubí. 
Z t'chto d$vod$ spot&ebujete mén' speciálních !isticích 
prost&edk$ pro likvidaci vodního kamene.

info / cena

info / cena
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PÉ)E O TOALETY A PISOÁRY
PRAVIDELNÁ ÚDR.BA
Pé!e o toalety a jejich kvalitní úklid odrá%í úrove( ka%dé fi rmy, 
instituce, #koly, ka%dého hotelu a restaurace. Pravidelné 
pou%ívání kvalitních a ú!inn"ch prost&edk$ doká%e dr%et 
tuto úrove( velmi vysoko. Podle frekvence vyu%ívání toalet 
doporu!ujeme pou%ívat 1x t"dn' základní !isti!e toalet Cleamen 
310 a Cleamen 311.

GENERÁLNÍ "I'T0NÍ 
Pro odstran'ní v't#ích nános$ vodního a mo!ového kamene 
je nutné na toalety pou%ít odváp(ova! Cleamen 450, kter" 
doká%e naru#it strukturu usazenin. Poté sta!í jen Cleamen 310 
nebo Cleamen 311 a toalety &ádn' mechanicky vy!istit 
i pod okrajem mísy nebo pisoáru.

PREVENCE
Pou%íváním kvalitních sítek a tablet s obsahem enzym$ docílíte 
dlouhodobou !istotu sanitární keramiky. Enzymy, které jsou
v t'chto v"robcích obsa%eny zabra(ují usazování vodního 
a mo!ového kamene, a proto je pravidelná údr%ba daleko snadn'j#í 
a rychlej#í. Na#e moderní sítka jsou konstruována tak, aby 
omezovala rozst&ikování mo!i. Okolí pisoár$ z$stává !isté a suché.

EKONOMIKA ÚKLIDU
Programem profesionálního úklidového systému Cleamen 
je p&edev#ím kontrola náklad$ na úklid. Pou%íváním t'chto 
certifi kovan"ch a testovan"ch prost&edk$ docílíte v"znamn"ch 
úspor ve mzdách pracovník$. Úklid toalet nebude tak !asov' 
náro!n", jako p&i pou%ívání nekvalitních !isti!$.

DLOUHODOBÁ V/N0
Velmi frekventované toalety je v"hodné vybavit parfémovan"mi 
dopl(ky. Kvalitní pisoárové sítko a enzymatická tableta m$%e 
nahradit v$n' osv'%ova!$, vo(av"ch záv's$ apod.

VIDEO
Pisoárová sítka

VIDEO
Tablety do pisoáru

TIP
Pisoárová sítka 
– str. 106

kaa
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CLEAMEN 410 koupelny s1leskem 

550 ml aplika!ní láhev 8 ks VC410L05599

550 ml VC410005599

5 l VC410050095

Vhodn# na obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, 
vodovodní baterie, vn(j&í !ásti toaletních mís, akrylátové 
vany a plastové sou!ásti. 

Prost&edek ur!en" k mytí sanitárních ploch, snadno 
odstra(uje skvrny a nánosy vodního kamene. Naná#ejte 
jej pomocí p'nového rozpra#ova!e na plochy, rozet&ete 
pomocí houby nebo mikrovláknové ut'rky. Následn' povrch 
dostate!n' opláchn'te !istou vodou. Na siln'j#í vrstvy 
vodního kamene pou%ijte houbi!ku s padem nebo jemn" 
kartá!ek. Prost&edek nechte p$sobit maximáln' 10 minut, 
potom povrch opláchn'te. V p&ípad' v't#ího zne!i#t'ní 
proces n'kolikrát opakujte. Nevhodn" na povrchy, které 
nemají odolnost proti kyselinám. P&i denním úklidu je mo%no 
pou%ívat prost&edek z&ed'n", viz tabulka.

Dávkování
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 1 l 250 (25%) 500 (50%) koncentrát (100%)

pH roztoku 2,3 2,3 2

pH koncentrátu: 2

CLEAMEN 420 odpady sanitární 

1 l VC420010096

Dávkování podle druhu odpadu
druh odpadu umyvadlov% sifon úklidová v%levka WC odpad

dávka (ml) 150 250 500

doba p!sobení (min.) 15 25 30

pH koncentrátu: 1

Pozor, prost&edek m$%e po#kozovat (m'nit barvy) r$zné citlivé materiály, jako nap&íklad Granit a n'které typy 
nerez$ a jin"ch kov$. Vyvarujte se proto jejich pot&ísn'ní, nebo na skrytém míst' ov'&te, zda se nem'ní! 
Po&ízení, dr%ení nebo pou%ití osobami z+&ad #iroké ve&ejnosti podléhá omezení. 

Vhodn# na plastové a keramické odpady umyvadel, sprch, pisoár% a WC. 

Vysoce ú!inn" prost&edek k pro!i#,ování odpad$, kter" odstra(uje rez, vodní a mo!ov" 
kámen, likviduje v#echny druhy ne%ádoucích usazenin. Prost&edek obsahuje vysoce 
koncentrovanou kyselinu sírovou, proto s ním pracujte s maximální opatrností a v%dy 
pou%ívejte ochranné prost&edky, jako jsou chemicky odolné gumové rukavice, br"le (#tít) 
a PVC zást'ru, nebo oblek! Prost&edek se pou%ívá ne&ed'n", nalévá se p&es omezova! 
pr$toku p&ímo z lahve pomalu do !i#t'ného odpadu. P&i &ed'ní kyseliny se zbytkem vody 
v odpadu dochází k uvoln'ní velkého mno%ství tepla a m$%e dojít k varu, v"vinu páry 
i k vyst&ikování kyseliny. Proto je d$le%itá pomalost aplikace. Z tohoto d$vodu je láhev 
vybavena omezova!em pr$toku, kter" p&i aplikaci nikdy nesnímejte! Po nalití prost&edku 
v doporu!eném mno%ství do odpadu jej nechejte p$sobit 15 – 30 minut, opakovan' 
propláchn'te velk"m mno%stvím vody. V p&ípad' zcela ucpaného odpadu nejd&íve odsajte 
vodu a mechanicky uvoln'te !ásti odpadu. Nevhodn" na staré, zreziv'lé kovové odpady 
a na fl exibilní plastové odpadní hadice.

Uzáv'r s omezova!em 
pr$toku

odstraní 
ka$dou 

ne#istotu 

obsahuje 
NANO #ástice

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 442 podlahy, kysel% 

1 l VC442010097

5 l VC442050097

Prost"edek na postavební a periodick# úklid. Vhodn# 
na v&echny druhy slinut#ch dla'eb, na vinylové podlahy 
a podlahy opat"ené nát(rem a na v&echny podlahy odolné 
kyselinám. 

Nejv"konn'j#í kysel" !isticí prost&edek pro ru!ní i strojní !i#t'ní. 
Má #iroké pou%ití, je ur!en na postavební úklid – odstran'ní 
cementov"ch závoj$, i na hloubkov" nebo periodick" úklid 
– odstran'ní minerálních usazenin. P&i pou%ití se li#í pouze 
koncentrací a po!tem oplach$ po jeho aplikaci. P&i dávkování 
do 30 ml / 10 l ji% není nutné provád't oplach v$bec. Prost&edek 
je siln' koncentrovan" a nep'niv". Odstra(uje minerální 
usazeniny, vodní kámen, cement a stopy rzi, o%ivuje a !istí 
cementové spáry, ale p&i !astém !i#t'ní ve vysoké koncentraci 
je vym"vá. P&i periodickém pou%ití 1x za m'síc o%iví barvy 
a rozjasní vzhled v#ech slinut"ch dla%eb. Poradí si jak 
s protiskluznou dla%bou, tak i s vy#lapan"mi cesti!kami na 
brou#en"ch nebo matn"ch dla%bách. Je vhodn" jako poslední 
operace !i#t'ní p&ed naná#ením impregnace. Nevhodn" na 
mramory, vápence, teraco, plochy o#et&ené vosky a na povrchy, 
které nejsou odolné kyselinám.

Dávkování pro periodick# úklid
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 20 (0,2%) 40 (0,4%) 60 (0,6%)

pH roztoku 2,6 2,3 2,1

pH koncentrátu: 1

Dávkování pro postavební a základní úklid
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 50 (0,5%) 100 (1%) 200 (2%)

pH roztoku 2,2 1,9 1,7

pH koncentrátu: 1

TIP
V#pustn# kohout 
pro 5 l kanystr – str. 93TIP

V#straha kluzká 
podlaha – str. 107

ut 
– str. 93

info / cena
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CLEAMEN 450 gelov% odváp,ova# ploch 
Vhodn# na bazény, sprchy, um#várny, lázn( i do pr%myslov#ch provoz%. 

Prost&edek je ur!en" k odstran'ní vápenn"ch usazenin a vodního kamene ze 
v#ech pevn"ch, nesav"ch, kyselinám odoln"ch ploch, zejména keramick"ch 
dla%eb a obklad$. P&ípravek naneste v doporu!ené koncentraci na !i#t'n" 
povrch a nechejte 5 – 15 min. p$sobit. Pomocí kartá!e nebo padu odstra(te 
uvoln'né ne!istoty a opláchn'te. Proces opakujte a% do úplného odstran'ní 
vodního kamene. P&i práci zajist'te dostate!né v'trání, omezte pobyt na 
pracovi#ti a zabra(te vdechování aerosolu a v"par$! Nevhodn" na mramor, 
vápenec, p&írodní leskl" kámen, lamino, hliník, chrom, nerez a d&evo. 

Dávkování pro zp($ovací rozpra&ova!
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 1 l 150 (15%) 250 (25%) 500 (50%)

pH roztoku 0,9 0,7 0,5

pH koncentrátu: 0,5

Dávkování do v(dra
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml / 10 l 100 (1%) 200 (2%)

pH roztoku 1,7 1,5

pH koncentrátu: 0,5

CLEAMEN 451 
odváp,ova# nerezov%ch ploch a1technologií 
Vhodn# na nerezové a chromované vodovodní baterie a vybavení bazén%. Vhodn# na odvápn(ní technologick#ch za"ízení, jako 
jsou my!ky nádobí, vodovodní baterie, pra!ky, varné nádoby, nerezové plochy.

Prost&edek ur!en" k odváp(ování kovov"ch za&ízení, likviduje problémové usazeniny a zanechává tyto plochy !isté. Díky obsahu 
antikorozních látek nenaru#uje kovové povrchy. Na odváp(ování my!ek a pra!ek prost&edek na&e-te s vodou podle návodu p&ístroje 
(b'%n' cca 2 litry Cleamen 451 na pr$m'rn' velkou my!ku) a nechejte projít mycím procesem p&i teplot' do 60 °C s d$kladn"m 

oplachem. Malé p&edm'ty pono&te do roztoku v pom'ru 200 – 300 ml 
/ 1 l vody, nechejte p$sobit asi 10 minut a mechanicky pomocí kartá!e, 
nebo padu odstra(te uvoln'né ne!istoty. P&edm'ty pak opláchn'te !istou 
vodou. V p&ípad' siln'j#ích ne!istot proces n'kolikrát opakujte. Nevhodn" 
na materiály neodolné kyselinám. 

1,2 kg VC451010098

6 kg VC451050098

5 l VC450050098

odstraní i silné nánosy 
vodního kamene

Dávkování pro plo&né !i&t(ní (odvápn(ní)
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml/1 l 50 (5%) 150 (15%) 300 (30%)

pH roztoku 2,3 2,3 2

pH koncentrátu: 1

Dávkování pro !i&t(ní pra!ek a technologií (odvápn(ní)
míra zne#i)t+ní � ���� �����

ml/1 l 100 (10%) 200 (20%) 300 (30%)

pH koncentrátu: 1

pozn.: Teplota do 60 °C p*i expozici cca 20 min na dané teplot+.

odstraní i silné nánosy 
vodního kamene

info / cena

info / cena
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LIKVIDACE VODNÍHO KAMENE
Podlahy a st'ny v okolí bazénu, ve wellness a podobn"ch provozech 
jsou hodn' zatí%eny velk"m mno%stvím vody a relativn' vysokou 
teplotou. V"sledkem je zv"#en" v"skyt vodního kamene. CLEAMEN 
ji% mnohokrát prokázal, %e takov" úklid doká%e provést spolehliv'.

"I'T0NÍ OCHOZ/ 
A P(EPADOV&CH JÍMEK
)i#t'ní ochoz$ pat&í k dennímu úklidu ka%dé provozovny 
s bazénem. CLEAMEN spl(uje v#echny vysoké nároky kladené 
na !isticí prost&edek pro tyto ú!ely.

VIDEOKANÁL CORMEN

GENERÁLNÍ ÚKLID BAZÉNU
Generální úklid bazénu je skv'lá p&íle%itost u#et&it mnoho 
úsilí a !asu. Kdy% se toti% bude d'lat správn', s pomocí 
profesionálního vybavení a s CLEAMENem, jde takov" úklid 
v"razn' snadn'ji a rychleji.

"I'T0NÍ SPRCH
Sprchy mají v bazénech a wellness dv' zásadní specifi ka: projde 
tudy ka%d" náv#t'vník a na st'ny se nacáká nejvíce vody. 
Ta s sebou navíc, krom' b'%ného obsahu vodního kamene, nese 
také zbytky kosmetiky (m"dla, krémy), zbytky k$%e a potu. Je to 
pak velmi odolná kombinace. CLEAMEN ji ov#em hrav' odstraní.

"I'T0NÍ SAUNY
Není nad to „proh&át si kosti“ v saun'. Je#t' lépe, pokud je 
sauna dokonale !istá. Hosté jsou velmi v#ímaví 
a k nedostatk$m v úklidu velmi p&ísní. S CLEAMENem 
budete mít jistotu, %e z va#í sauny odejdou spokojeni.

"I'T0NÍ 'ATEN
.atny jsou vstupní bránou ka%dého bazénu nebo wellness centra. 
Je proto d$le%ité, aby u% tady za!ala dokonalá !istota. CLEAMEN 
je v tomto smyslu velmi zku#en"m pomocníkem.

VIDEO

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID – UM1VÁRENSKÁ OBLAST
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CLEAMEN 510 dezinfekce ploch

1 l VC510010098

5 l VC510050098

Koncentrovan" prost&edek ur!en" k dezinfekci ploch, povrch$ a nástroj$ ve zdravotnictví, 
potraviná&ství, stravovacích provozech, ve&ejn"ch prostorách a v dal#ích !innostech 
epidemiologicky záva%n"ch, jako jsou nap&íklad provozovny kosmetiky, pedikúry, 
manikúry, kade&nictví, holi!ství, masérsk"ch a rekondi!ních slu%eb, solárií apod. Pou%ité 
slo%ky nenaru#ují materiál dezinfi kovan"ch ploch a nástroj$. Pro profesionální pou%ití. 
POU*ITÍ: P&ípravek na&e-te podle po%adované ú!innosti (viz tabulka) a naná#ejte na 
dezinfi kované plochy pomocí rozpra#ova!e tak, aby povrch z$stal rovnom'rn' vlhk". 
Na v't#í podlahové plochy naná#ejte dezinfekci pomocí mopu. Povrch nestírejte do sucha! 
Dezinfekci nechte p$sobit na o#et&ované plo#e p&edepsanou dobu (viz tabulka). V pr$b'hu 
této doby se nesmí plochy um"vat ani stírat – proces dezinfekce by se p&ed!asn' ukon!il. 
P&ed aplikací dezinfekce musí b"t povrch such", !ist" a zbaven" v#ech ne!istot, jinak 
nebude dezinfekce dokonale ú!inná. Vydezinfi kované plochy je nutné po uplynutí expozi!ní 
doby p&ed p&ím"m stykem s potravinami nebo poko%kou opláchnout pitnou vodou. 
Pro dávkování pou%ijte pumpi!ku s dávkou 2 ml nebo odm'rku s dávkou 10 – 25 ml. 

Prost&edek obsahuje následující ú!inné biocidní látky (g / 100 g sm'si):
Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) 
(CAS: 68424-85-1): 12 g, propan-2-ol (EC: 200-661-7): 20,0 g.
Ev. !. v )R: MZDR 9139/2020/OBP
Rozhodnutie v SR: bio/1201/D/13/1/CCHLP

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:  na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Fungicidní:  na vegetativní bu(ky 
Biocidní typ:  2 (domácnost, zdravotnictví) 

CLEAMEN 520 dezinfekce a mytí ploch 

1 l VC520010098

5 l VC520050098

Koncentrovan" !isticí a dezinfek!ní prost&edek ur!en" pro vlhk" úklid. Pou%ívá se hlavn' 
pro dezinfekci ploch, povrch$ a p&edm't$ p&i !innostech epidemiologicky záva%n"ch 
(ve zdravotnictví, ve veterinárních ambulancích, v pr$myslov"ch provozech, ve ve&ejn"ch 
prostorách a v zem'd'lství).  Uplat(uje se také p&i dezinfekci zdravotnick"ch p&ístroj$, 
p&i úklidu a dezinfekci provozoven holi!ství, kade&nictví, kosmetiky a pedikúry, masérsk"ch 
salon$, rekondi!ních slu%eb a solárií. Jeho nejv't#í p&edností je, %e sou!asn' zabezpe!uje 
dezinfekci i dokonalé umytí povrchu. Pro profesionální pou%ití.
POU*ITÍ: Na men#í plochy doporu!ujeme aplikovat na&ed'n" prost&edek mechanick"m 
rozpra#ova!em. Na v't#í plochy aplikujte prost&edek mopem. Dezinfekci nechte p$sobit 
na o#et&ované plo#e p&edepsanou dobu (viz tabulka). Po uvedené dob' je povrch 
dezinfi kován. V pr$b'hu této doby se nesmí plochy um"vat ani stírat – proces dezinfekce 
by se p&ed!asn' ukon!il. Po uplynutí této doby je mo%no p&ed p&ím"m stykem s poko%kou 
vydezinfi kované plochy opláchnout pitnou vodou.
Prost&edek lze pou%ít i k ponorné dezinfekci (20 ml do 1 litru), nap&íklad k dezinfekci 
pom$cek v holi!ství, kade&nictví, kosmetick"ch salónech, masérsk"ch salónech apod. 
Prost&edek není vhodn" na plochy ur!ené pro p&ím" kontakt s potravinami.

Prost&edek obsahuje následující ú!inné biocidní látky (g / 100 g sm'si):
didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2):  5,5 g, peroxid vodíku
(EC: 231-765-0): 1,1 g, chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,1 g. 
Ev. !. v )R: MZDR 33461/2020/OBP. Rozhodnutie v SR: bio/2568/D/20/CCHLP.

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:  na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Fungicidní:  v't#ina mikroskopick"ch hub a kvasinky
Tuberkulocidní ú!inek: Mycobacterium terrae, TBC
Biocidní typ:  2

Pou!ívejte biocidy bezpe"n#m zp$sobem. 
P%ed pou!itím si v!dy p%e"t&te ozna"ení 

a informace o p%ípravku.

-ed(ní
baktericidní ú#inek spektra: A fungicidní ú#inek spektra: V

na bakterie G+ na bakterie G- na vegetativní 
bu,ky na spóry

nezbytná doba p!sobení 301minut 

ú#inná koncentrace / 1 l 2,5 – 10 ml (0,25 – 1%)

ú#inná koncentrace / 10 l 25 – 100 ml (0,25 – 1%)

pH koncentrátu: 7 – 8

-ed(ní
ú#inek na bakterie a1plísn+

spektra: A, V
ú#inek na mykobakterie

spektra: T

nezbytná doba p!sobení 301minut 301minut

ú#inná koncentrace / 1 l 15 ml (1,5 %) 20 ml (2 %)

ú#inná koncentrace / 10 l 150 ml (1,5 %) 200 ml (2 %)

pH koncentrátu: 5 – 6

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 540 alkoholová dezinfekce povrch! 

550 ml VC540005599

1 l VC540010098

Alkoholov" dezinfek!ní prost&edek se #irok"m spektrem ú!inku. Je vhodn" 
pro dezinfekci povrch$ a nástroj$ v potraviná&ství a zdravotnictví, jako jsou 
nástroje, l$%ka, gumová obuv, laboratorní p&ístroje, vakuova!ky, bali!ky 
a plochy vy%adující zv"#en" dezinfek!ní re%im. Prost&edek má vynikající 
dezinfek!ní ú!inky se #irok"m spektrem a vysokou spolehlivostí. Pou%ívá se 
ne&ed'n". Neobsahuje chlor a odstra(uje více ne% 99,99 % vitálních forem 
mikroorganism$. Prost&edek není parfemovan". Pro profesionální pou%ití.
POU*ITÍ: Na o#et&ované plochy aplikujte mechanick"m rozpra#ova!em, 
nanesen" prost&edek neotírejte. Lze jej pou%ít i pro ponornou dezinfekci, 
nap&íklad k dezinfekci pom$cek v holi!ství, kade&nictví, kosmetick"ch 
salónech, masérsk"ch salónech apod. Dezinfi kované nástroje a pom$cky 
nechte pono&ené v koncentrátu 15 minut a p&ed pou%itím opláchn'te vodou. 
Vydezinfi kované povrchy po uplynutí expozi!ní doby p&ed p&ím"m stykem 
s potravinami nebo poko%kou opláchnout pitnou vodou. 

Prost&edek obsahuje následující ú!inné biocidní látky (g / 100 g sm'si): 
propan-1-ol (EC: 200-746-9): 40 g, ethanol (EC: 200-578-6): 27 g.
Ev. !. v )R: MZDR 9141/2020/OBP. Rozhodnutie v SR: bio/2567/D/20/CCHLP

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:  na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Fungicidní:  v't#ina mikroskopick"ch hub a kvasinek
Tuberkulocidní ú!inek: Mycobacterium terrae, TBC 
Biocidní typ:  2 (domácnost, zdravotnictví)

Pracovní roztok k0p"ímému pou'ití
ú#inek na bakterie 

a1plísn+ spektra: A, V
ú#inek na mykobak-

terie spektra: T

nezbytná doba p!sobení 151minut 151minut

b+$ná spot*eba na 1 m2 10 ml 10 ml

pH koncentrátu: 7 – 8

CLEAMEN 570 )irokospektrální dezinfekce
Vysoce koncentrovan" prost&edek ur!en" k dezinfekci ploch, povrch$ a nástroj$, v!etn' za&ízení 
ve slu%bách epidemiologicky záva%n"ch, nap&íklad kosmetika, solária, fi tness studia, sauny, 
bazény a podobn'. Prost&edek vyniká #irok"m spektrem ú!inku (baktericidním, fungicidním, 
tuberkulózním, virucidním), nízkou koncentrací (od 0,3 %  a krátkou dobou p$sobení 
(od 1 minuty). Neobsahuje chlor a odstra(uje více ne% 99,99 % vitálních forem mikroorganism$. 
Prost&edek nenaru#uje %ádn" materiál. Pro profesionální pou%ití.
POU*ITÍ: Na men#í plochy doporu!ujeme aplikovat na&ed'n" prost&edek mechanick"m 
rozpra#ova!em, na v't#í plochy aplikujte mopem. Dezinfekci nechte p$sobit na o#et&ované 
plo#e p&edepsanou dobu (viz tabulka). P&ípadné zaschnutí není na závadu. Po uvedené dob' je 
povrch dezinfi kován. V pr$b'hu této doby se nesmí plochy um"vat ani stírat – proces dezinfekce 
by se p&ed!asn' ukon!il. Po uplynutí této doby je mo%né p&ed p&ím"m stykem s poko%kou 
a potravinami vydezinfi kované plochy opláchnout pitnou vodou. Prost&edek lze pou%ít i pro 
ponornou dezinfekci (10 ml do 1 litru), nap&íklad pom$cek v holi!ství, kade&nictví, kosmetick"ch 
salónech, masérsk"ch salónech apod.

550 ml aplika!ní láhev 8 ks VC570L05599

1 l VC570010098

5 l VC570050099

Prost&edek obsahuje následující ú!inné biocidní látky (g / 100 g 
sm'si): poly-(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 
9,0 g, didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,0 g. 
Ev. !. v )R: MZDR 9142/2020/OBP
Rozhodnutie v SR: bio/2566/D/20/CCHLP

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:   na bakterie G+ (grampozitivní) a+G- (gramnegativní)
Fungicidní:   v't#ina mikroskopick"ch hub
Tuberkulocidní ú!inek: Mycobacterium terrae, TBC
Virucidní:  HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV)
Biocidní typ:   2 (domácnost, zdravotnictví)

-ed(ní
baktericidní, tuberkulocidní a 

fungicidní ú#inek spektra: A, T, V
virucidní ú#inek HIV, 
HBV, HCV spektra: B

nezbytná doba p!sobení 11minuta 60 minut

ml / 1 l 3 (0,3%) 6 (0,6%)

pH koncentrátu: 3 – 4

PODROBNÉ POPISY A POU*ITÍ
www.cormen.cz/cleamen-510-dezinfekce-ploch
www.cormen.cz/cleamen-520-dezinfekce-a-myti-ploch
www.cormen.cz/cleamen-540-alkoholova-dezinfekce-povrchu
www.cormen.cz/cleamen-570-sirokospektralni-dezinfekce

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 610 
p+niv% alkalick% #isti# 

CLEAMEN 613 
p+niv% alkal. #isti# na udírny  

Vysoce alkalick" koncentrovan" !isticí p'nov" prost&edek bez 
dezinfekce, kter" se vyzna!uje velmi dobrou !istící schopností. 
Obsahuje louhy, tenzidy, zp'(ovací a+komplexotvorné látky. Je vhodn" 
jak pro ru!ní mytí, tak i+pro nap'(ovací za&ízení a+pro automatické 
!istící systémy. Velmi dob&e odstra(uje organické ne!istoty z+r$zn"ch 
ploch odoln"ch alkáliím. Spolehliv' odstra(uje ne!istoty i+z+velmi 
za#pin'n"ch podlah. 
Je pou%iteln" pro v#echny typy potraviná&sk"ch provoz$ a+provozoven 
stravovacích slu%eb. pH 14

Pou'ití
• Prost&edek se m$%e pou%ívat na+povrchy z+nerezové oceli, 

keramiky a+um'l"ch hmot odoln"ch alkáliím.
• Nepou%ívat na+povrchy z+hliníku a+z+barevn"ch kov$.
• Pracovní roztok: 0,5 – 5 %. 

Tekut" siln' alkalick" p'niv" !isticí prost&edek, kter" je ur!en" 
p&edev#ím k+ú!innému odstra(ování kou&ov"ch prysky&ic v+r$zn"ch 
oblastech pr$myslu. Navíc velmi dob&e odstra(uje tuky, olejové 
zbytky, bílkoviny, krev, p&ipe!ené a+velmi odolné ne!istoty, dehet 
apod. Vytvá&í stabilní p'nu, tak%e se hodí i+k+!i#t'ní svisl"ch st'n. 
Prost&edek se pou%ívá nej!ast'ji v+!isticích systémech udírensk"ch 
provoz$ a+k+pr$myslovému !i#t'ní gril$, kou&ovod$ a+teplovzdu#n"ch 
kotl$. Vyzna!uje se velmi dobrou !isticí schopností a+pou%ívá se proto 
také k+mytí velmi zne!i#t'n"ch a+mastn"ch podlah. Prost&edek se 
aplikuje nej!ast'ji pomocí mobilního nebo automatického tlakového 
nap'(ovacího za&ízení nebo se pou%ívá v+automatick"ch !isticích 
systémech udírensk"ch za&ízení. M$%e se v#ak pou%ívat i+zp$sobem 
b'%n"m pro ru!ní !i#t'ní. pH 14

Pou'ití
• Prost&edek se m$%e pou%ívat na+povrchy z+nerezové oceli, %eleza, 

keramiky a+um'l"ch hmot odoln"ch alkáliím.
• Nepou%ívat na+povrchy z+hliníku a+z+barevn"ch kov$.
• Pracovní roztok: 0,5 – 5 % 

12 kg VC610120099

240 kg VC610925099

24 kg VC613240099

oven 

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 620 
nep+niv% alkalick% CIP #isti# 
Tekut" siln' alkalick" nep'niv" !isticí prost&edek, kter" je ur!en" 
p&edev#ím pro okruhové CIP !i#t'ní v+r$zn"ch oblastech pr$myslu. 
Kombinace ú!inn"ch látek zabezpe!uje velmi dobrou pr$nikovou 
a+!isticí schopnost. Prost&edek proto rozpou#tí i+velmi odolné 
a+p&ipe!ené ne!istoty bílkovin, tuk$ a+rostlinn"ch zbytk$. Vyzna!uje se 
vysok"m stupn'm alkality a+silnou odma#,ovací schopností. Pou%ívá 
se p&edev#ím k+ú!innému !i#t'ní takov"ch za&ízení, kde je surovina 
tepeln' o#et&ovaná, nap&íklad odparky, su#árny, pastéry, odst&edivky, 
tavi!ky s"r$, UHT-za&ízení atd. Je vhodn" i+pro okruhové COP !i#t'ní. 
M$%e se pou%ít i+pro ru!ní odstran'ní tuk$ a+bílkovin z+povrch$ podlah 
a+technologick"ch za&ízení. Své uplatn'ní najde v+tunelov"ch my!kách 
v+r$zn"ch typech potraviná&ského odv'tví. pH 14

Pou'ití
• Prost&edek se m$%e pou%ívat na+povrchy z+nerezové oceli, %eleza, 

keramiky a+um'l"ch hmot odoln"ch alkáliím.
• Nepou%ívat na+povrchy z+hliníku a+z+barevn"ch kov$.
• Pracovní roztok: 0,5 – 4 % 

24 kg VC620240099

240 kg VC620925099

CLEAMEN 622 
nep+niv% alkalick% #isti# podlah 
Tekut" nep'niv" alkalick" prost&edek, kter" je ur!en" 
p&edev#ím pro strojní mytí siln' zne!i#t'n"ch podlah, nap&íklad 
i+od+syntetick"ch olej$. M$%e se pou%ívat také na+ru!ní 
do!i#,ování r$zn"ch ploch a+na+pravidelnou údr%bu povrch$. 
Uplatn'ní nalezne v+r$zn"ch typech potraviná&ského pr$myslu 
v!etn' logistick"ch sklad$ potravin. pH 13,5 

Pou'ití
• Prost&edek se m$%e pou%ívat na+povrchy z+nerezové oceli, 
%eleza, keramiky a+um'l"ch hmot odoln"ch alkáliím.

• Nepou%ívat na+povrchy z+hliníku a+z+barevn"ch kov$.
• Pracovní roztok: 0,5 – 3 % 

5 kg VC622050099

20 kg VC622200099

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 631
dezinfekce alkalická, p!nivá, chlorová 

CLEAMEN 641 
alkalick" chlorovan" #isticí a dezinfek#ní prost$edek

Alkalick! chlorovan! p"niv! #isticí a$dezinfek#ní p%ípravek. Nej#ast"j&í 
uplatn"ní je p%i aplikaci pomocí nap"'ovacích systém( pro #i&t"ní a$dezinfekci 
v$jednom kroku. Má velmi dobré #isticí schopnosti a$stabilní p"nu. Dále 
se vyzna#uje b"licími vlastnostmi. Své uplatn"ní nalezne nejvíce v$oblasti 
zpracování masa a$v!roby masn!ch v!robk(, v mlékárenství, lah(dká%ství, 
stravovacích provozech (v!va%ovnách) a i$dal&ích. pH 12

Pou!ití
• Prost%edek se m()e pou)ívat na$povrchy z$nerezové oceli, )eleza, keramiky 

a$um"l!ch hmot odoln!ch alkáliím.
• Nepou)ívat na$povrchy z$hliníku a$z$barevn!ch kov(.
• Baktericidní a$fungicidní pracovní roztok: 1 – 4 %; Kontaktní #as: 10 – 30 min. 

Po$aplikaci a$uplynutí kontaktního #asu opláchn"te st%edn" teplou nebo 
horkou vodou.

25 kg VC641250099

Alkalick! chlorovan! #isticí a$dezinfek#ní prost%edek pro v&echny CIP 
a$sprejovací systémy v$potraviná%ském pr(myslu. Své uplatn"ní nalezne 
p%edev&ím v$masozpracujících provozovnách, mlékárenství, nápojovém 
pr(myslu. Mimo CIP systémy je prost%edek pou)iteln! v$hygienick!ch 
smy#kách pro #i&t"ní obuvi nebo pro pou)ití v$tunelov!ch my#kách. 
Je vhodn! pro aplikaci v$biologickém zem"d"lství dle EC regulace 
#. 834/2007. pH 12,5

Pou!ití
• P%ed pou)itím dezinfekce promyjte systém vodou. 
• Pracovní roztok: 0,5 – 2 % p%i teplot" 50 – 65 °C, 
 doba p(sobení 10 minut. 
• Po$dezinfekci propláchn"te studenou vodou.

Cleamen 631 je ur#en" pouze pro #esk" trh. Pro prodej na Slovensko objednávejte DM CID S.

Cleamen 631 – 24 kg VC631240099

DM CID S – 24 kg VCDCS240099

CZ:

SK:

Prost%edek obsahuje následující ú#inné biocidní látky (g / 100 g sm"si): 
4,9 g aktivního chloru (chlornan sodn!) (CAS: 7681-52-9).
Ev. #. v *R: MZDR 53994/2018/SOZ
Rozhodnutie v SR: bio/547/D/08/3/CCHLP   

Prost%edek obsahuje následující ú#inné biocidní látky (g / 100 g sm"si): 4,8 g 
aktivního chloru (chlornan sodn!) (CAS: 7681-52-9).
Ev. #. v *R: MZDR 53984/2018/SOZ

Spektrum ú"inku:
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)                               
Levurocidní: na kvasinky (Candida albicans)                                                                
Biocidní typ: 4 (potraviná%ství)

Spektrum ú"inku:
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní)                                                              
Fungicidní: v"t&ina mikroskopick!ch hub                                                                  
Biocidní typ: 4 (potraviná%ství)

#ed$ní
baktericidní A levurocidní (V)

nezbytná doba p%sobení 20&minut 20&minut

ml / 1 l 40 2,5

pH 1 % roztoku p$ibli'n! 11,8

#ed$ní
baktericidní A fungicidní V

nezbytná doba p%sobení 
p$i teplot! – 50-65 °C 15&minut 15&minut

ml / 1 l 5 2,5

pH 1 % roztoku p$ibli'n! 12,5

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 646 ALCO 
dezinfekce na1bázi alkoholu
Produkt Cleamen 646 je ur!en k+pou%ívání proti bakteriím a+kvasinkám 
v+provozech, ve+kter"ch jsou potraviny a+nápoje vyráb'ny nebo 
skladovány. Pou%ívá se na+povr#ích, které mohou p&ijít do+styku 
s+potravinami a+které jsou rezistentní v$!i alkoholu. Cleamen 646 
nezanechává %ádné chu,ové !i pachové stopy na+dezinfi kovaném 
povrchu a následn" oplach tedy není nutn" (prost&edek je bezoplachov"). 
Má okam%it" ú!inek a+odpa&uje se samovoln' a+rychle. Cleamen 646 má 
antibakteriální, levuricidní a+virucidní ú!inky. pH 6,5

Pou'ití
• Produkt aplikujte sprejem ne&ed'n" a+nechte oschnout. Je vhodn" pro 

kone!nou dezinfekci, ale m$%e b"t také pou%it pro rychlou, okam%itou 
dezinfekci k+zachování hygienick"ch standard$ p&ed za!átkem v"roby.

• Cleamen 646 má antibakteriální ú!inky na+povr#ích v+nez&ed'ném 
stavu, s+kontaktním !asem 5 minut v+!istém prost&edí. 

CLEAMEN 650 
neutrální #isti# 
Tekut" nep'niv" alkalick" prost&edek, kter" je ur!en" 
p&edev#ím pro strojní mytí siln' zne!i#t'n"ch podlah, 
nap&íklad i+od+syntetick"ch olej$. M$%e se pou%ívat také 
na+ru!ní do!i#,ování r$zn"ch ploch a+na+pravidelnou údr%bu 
povrch$. Uplatn'ní nalezne v+r$zn"ch typech potraviná&ského 
pr$myslu v!etn' logistick"ch sklad$ potravin. pH 8,5

Pou'ití
• Prost&edek se m$%e pou%ívat na+povrchy z+nerezové oceli, 
%eleza, keramiky a+um'l"ch hmot odoln"ch alkáliím.

• Nepou%ívat na+povrchy z+hliníku a+z+barevn"ch kov$.
• Pracovní roztok: 0,5 – 3 % 

10 kg VC650100099

20 kg VC650200099

ho 

Slo%ení: dle regulí (EU) 528/2012: 80 % Alkohol (CAS: 64-17-5)
Ev. !. v )R: MZDR 21220/2019/OBP
Rozhodnutie v SR: bio/1456/D/19/CCHLP

Spektrum ú!inku:
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Levurocidní: na kvasinky (Candida albicans)
Biocidní typ: 2, 4 (domácnost, zdravotnictví, potraviná&ství)Pracovní roztok k p"ímému pou'ití

baktericidní A levurocidní (V)

nezbytná doba p!sobení 51minut 51minut

b+$ná spot*eba na 1 m2 10 10

pH koncentrátu p*ibli$n+ 6,5

Cleamen 646 – 5 l VC646050099

ALCO CID A – 5 l VCACA050099

CZ:

SK:

CLEAMEN 646 ALCO je ur#en% pouze pro #esk% trh. Pro prodej na Slovensko objednávejte ALCO CID A.

info / cena

info / cena
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CLEAMEN 670 
dezinfekce na bázi gluteraldehydu a QAS

CLEAMEN 690 ECO DES 
slab+ alkalick% p+niv% #isticí 
a1dezinfek#ní prost*edek na1bázi QAS
Slab' alkalick" p'niv" !isticí a+dezinfek!ní prost&edek pou%iteln" pro 
v#echna odv'tví potraviná&ského pr$myslu. Vyzna!uje se materiální 
sná#enlivostí a+velmi dobrou odma#,ující schopností a+dezinfekcí v+jednom 
kroku. Je pou%iteln" i+pro provozovny stravovacích slu%eb. pH 7,5

Pou'ití
• Opláchn'te povrch p&ed a+po+ka%dém pou%ití produktu. 
• Pracovní roztok: 1%, produkt aplikujte sprejem, nap'(ovacím 

za&ízením, manuáln' nebo pono&ením. Kontaktní !as: minimáln' 
15 min. Povrch musí b"t opláchnut po+aplikaci produktu vodou.

Cleamen 690 ECO DES – 5 kg VC690050099

Cleamen 690 ECO DES – 20 kg VC690200099

MULTI DES – 20 kg VCMDS200099

CZ:

SK:

CLEAMEN 690 ECO DES  je ur#en% pouze pro #esk% trh. 
Pro prodej na Slovensko objednávejte MULTI DES.

20 l VC670200099

Vysoce koncentrovaná dezinfekce ur!ená k post&ikové aplikaci 
v potraviná&ském pr$myslu, p&edev#ím pro dezinfekci podlah, st'n, 
stroj$ a povrch$, které p&ijdou do styku s potravinami. Své uplatn'ní 
najde p&edev#ím v masozpracujících závodech. Vyu%ívá se ke 
generálním ú!el$m !i rychlému potla!ení mikrobiologické zát'%e 
v prost&edí zpracování potravin a porá%ce zví&at. 

Pou'ití
• P&ed aplikací je nutné provést &ádné vy!i#t'ní povrchu.
• Pracovní roztok: 0,25 - 1 %, aplikace sprejem, nap'(ovacím 

za&ízením.
• Respektujte následující kontaktní !asy a koncentrace produktu 

s povrchem: 15 – 30 min

Prost&edek obsahuje následující ú!inné biocidní látky (g / 100 g sm'si): 4,6 g 
benzalkonium chlorid (alkyldimetylbenzylamonium chlorid) (CAS:68424-85-1).
Ev. !. v )R: MZDR 21626/2019/OBP
Rozhodnutie v SR: bio/1454/D/19/CCHLP.

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:      na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Biocidní typ:      4 (potraviná&ství)

-ed(ní
baktericidní A

nezbytná doba p!sobení 51minut 

ml / 1 l 50

pH koncentrátu p*ibli$n+ 7,5

info / cena

info / cena

86



CLEAMEN 710 
vysoce p+niv% kysel% #isti#   
Tekut" vysoce p'niv" kysel" !isticí prost&edek na+bázi kyseliny 
fosfore!né. Vyzna!uje se tvorbou velmi husté a+stabilní p'ny, tak%e 
zaji#,uje v"born" kontakt a+!isticí efekt i+na+svisl"ch st'nách. Dob&e 
odstra(uje anorganické usazeniny a+vyzna!uje se v"bornou smá!ivostí. 
Rovn'% dob&e emulguje tuky a+odstra(uje i+zbytky bílkovin. Má #iroké 
pou%ití v+celé oblasti potraviná&ského pr$myslu. Nejv't#í uplatn'ní 
má nap&íklad p&i odstra(ování anorganick"ch usazenin z+vn'j#ích 
povrch$ technologick"ch za&ízení nebo p&i pravidelném komplexním 
!i#t'ní v"robních prostor$. Je vhodn" pro aplikaci pomocí r$zn"ch 
typ$ nap'novacích za&ízení nebo pomocí automatick"ch nap'(ovacích 
systém$. Na+povrchy se m$%e naná#et i+ru!n'. Prost&edek je mo%né 
pou%ít jak ve+velk"ch pr$myslov"ch potraviná&sk"ch provozech, tak 
i+v+mal"ch v"robních provozovnách nebo p&i ú!inném odstra(ování 
anorganick"ch ne!istot z+r$zn"ch ploch odoln"ch kyselinám.
pH 1

Pou'ití
• Prost&edek se m$%e pou%ívat na+povrchy z+nerezové oceli, %eleza,  

keramiky a+um'l"ch hmot odoln"ch kyselinám.
• Nepou%ívat na+povrchy z+hliníku a+z+barevn"ch kov$.
• Pracovní roztok: 0,5 – 5 %, dle pot&eby lze pou%ít koncentraci i+vy##í

Cleamen dezinfek!ní ut'rky jsou ur!ené k okam%ité dezinfekci povrch$, 
za&ízení a materiál$ v potraviná&ském pr$myslu, a to takové, které 
nemohou b"t dezinfi kovány vodn"m roztokem, nebo které pot&ebují 
okam%itou rychlou dezinfekci. Jsou ur!eny k dezinfekci mal"ch ploch, 
které jsou rezistentní v$!i alkoholu.  

 Pou'ití
• O!ist'te povrch d$kladn' a nechte oschnout.
• Aplikace: Ot&ete povrch ubrouskem. Ujist'te se, %e povrch z$stane 

vlhk" po celou dobu kontaktního !asu. Kontaktní !as: 1 minuta pro 
baktericidní, levuricidní a virucidní ú!inek.

12 kg VC710120099

CLEAMEN 
DEZINFEK)NÍ UBROUSKY
dezinfekce na bázi alkoholu

info / cena

1 ks (150 ks ubrousk%) VCDWP015099

info / cena

Pracovní roztok k p"ímému pou'ití
baktericidní A levurocidní (V)

nezbytná doba p!sobení 51minut 51minut

pH koncentrátu p*ibli$n+ 6,5

Slo%ení: dle regulí (EU) 528/2012: 80 % Alkohol (CAS: 64-17-5)
Prost&edek obsahuje následující ú!inné biocidní látky (g / 100 g sm'si): 4,6 g 
benzalkonium chlorid (alkyldimetylbenzylamonium chlorid) (CAS:68424-85-1).
Ev. !. v )R: MZDR 21673/2019/OBP

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:      na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) 
Levurocidní:      na kvasinky (Candida albicans) 
Biocidní typ:      2, 4 (domácnost, zdravotnictví, potraviná&ství)
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CLEAMEN 712 S 
vysoce kysel% p+niv% #isti# 
Vysoce kysel" p'niv" !isticí prost&edek ur!en" k+odstran'ní 
vápenat"ch usazenin, protein$ a+%elezit"ch usazenin 
(rzi). P&ípravek se vyzna!uje velmi dobr"mi smá!ecími 
vlastnostmi, vrací povrch$m a materiál$m p$vodní lesk. 
Je speciáln' vyvinut" pro siln' zne!i#t'né materiály, 
za&ízení a+potrubní systémy v+potraviná&ském pr$myslu. 
pH 2,2

Pou'ití
• Pracovní roztok: 1 – 5 % roztok.
• Doba p$sobení: 10 minut.
• Omyjte !istou vodou.

CLEAMEN 711 
kysel% slab+ p+niv% #isti#
Kysel" slab' p'niv" !isticí prost&edek na bázi sm'si organick"ch 
a anorganick"ch kyselin s tenzidy. Pou%ívá se k rychlému odstran'ní 
pr$myslového zne!i#t'ní p&edev#ím tam, kde alkalické a neutrální 
prost&edky jsou vhledem k charakteru zne!i#t'ní neú!inné. Prost&edek 
se uplat(uje dob&e tam, kde sou!ástí zne!i#t'ní jsou i malé %elezné nebo 
zoxidované !áste!ky, nap&íklad v brzdovém prachu. Uplatní se p&i 
ke kyselém !i#t'ní udírensk"ch ty!í a forem na #unku z hliníku.

Pou'ití
• Prost&edek se m$%e pou%ívat na povrchy z nerezové oceli, keramiky, 

hliníku a um'l"ch hmot odoln"ch kyselinám. Na povrchy z barevn"ch 
kov$ je pou%ití omezené.

• Pracovní roztok: 5 - 20 %, dle pot&eby lze pou%ít koncentraci i vy##í.

24 kg VC712240099

10,5 kg VC711105099

info / cena

info / cena
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12 kg VC720120099

CLEAMEN 720 
nep!niv" kysel" #isti# 
Nep!niv" kysel" #isticí prost$edek na%bázi kyseliny fosfore#né. Pou&ívá 
se p$edev'ím k%okruhovému kyselému #i't!ní v%potraviná$sk"ch provozech. 
Odstra(uje z%povrch) za$ízení hlavn! anorganické látky, ale rozpou'tí i%organické 
slo&ky. Pou&ívá se také ke%kyselému #i't!ní technologického za$ízení tam, 
kde je litá prysky$icová podlaha, kterou by mohly kyselé prost$edky na%bázi 
kyseliny dusi#né nevratn! po'kodit. Díky sv"m vlastnostem je vhodn" také 
k%jednofázovému #i't!ní v"robních za$ízení pro v"robu v'ech typ) s"r). 
Jednofázov" zp)sob #i't!ní lze s%v"hodou vyu&ít i%pro za$ízení p$íjmu mléka. 
V"born! odstra(uje krev, tak&e se uplat(uje nap$íklad na%jatkách p$i porá&ce 
zví$at. Prost$edek je mo&né pou&ít jak ve%velk"ch pr)myslov"ch potraviná$sk"ch 
provozech, tak i%v%mal"ch v"robních provozovnách nebo p$i ú#inném 
odstra(ování anorganick"ch ne#istot z%r)zn"ch ploch odoln"ch kyselinám. pH 1

Pou!ití
• Prost$edek se m)&e pou&ívat na%povrchy z%nerezové oceli, &eleza, keramiky 

a%um!l"ch hmot odoln"ch kyselinám.
• Nepou&ívat na%povrchy z%hliníku a%z%barevn"ch kov).
• Pracovní roztok: 0,5 – 2 %, dle pot$eby lze pou&ít 

koncentraci i%vy''í
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info / cena

info / cena

Pracovní roztok k p"ímému pou!ití
baktericidní A levurocidní (V)

nezbytná doba p$sobení 2%minuty 15%minut

ml / 1 l 10–80 15

pH koncentrátu p&ibli'n! 1,5 – 2,5

Prost$edek obsahuje následující ú#inné biocidní látky (g / 100 g sm!si): 4,6 g 
benzalkonium chlorid (alkyldimetylbenzylamonium chlorid) (CAS:68424-85-1).
Ev. #. v *R: MZDR 18210/2019/OBP

Spektrum ú#inku:
Baktericidní:      na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)                  
Levurocidní:      na kvasinky (Candida albicans)                                        
Biocidní typ:      4 (potraviná$ství)

Pou!ívejte biocidy bezpe"n#m zp$sobem. P%ed pou!itím 
si v!dy p%e"t&te ozna"ení a informace o p%ípravku.
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CLEAMEN 760 KL 
dezinfekce na%bázi kyseliny mlé#né 
Cleamen 760 KL je dezinfekce ur#ená na no&e a povrchy 
v potraviná$ském pr)myslu. P$ípravek je pou&iteln" pro sprejovou 
(post$ikovou) nebo ponornou dezinfekci. P$ípravek byl speciáln! vyvinut 
jako vhodná alternativní metoda pro dezinfekci no&) a nástroj) 
v masozpracujících závodech a na jatkách za teplou vodu 82 °C. 
Své vyu&ití najde i p$i pou&ití fogace.

Pou!ití
• O#ist!te povrch p$ed aplikací.
• Pracovní roztok pro dezinfekci povrch): 1,5 – 10 %, doba p)sobení: 

2 – 10 min. Zp)sob pou&ití: sprejem pod nízk"m tlakem.
• Dezinfekce no&) a dal'ích nástroj) u&ívan"ch k pr)b!&nému pou&ití 

v potraviná$ském pr)myslu: Opláchn!te nebo p$edmyjte no&e. 
Pono$te no&e do 8% roztoku po dobu 2 min nebo do 15% roztoku 
po dobu 30 sec. Pravideln! obm!(ujte dezinfek#ní láze(.

5 l VC760050099 

20 l VC760200099

REVOLUCE 

V DEZINFEKCI NO%$



VIROCID 

Slo%ení: dle regulí (EU) 528/2012: 49. 5 % peroxid vodíku (CAS:7722-84-1).
Ev. !. v )R: MZDR 43148/2016/SOZ. 
Rozhodnutie v SR: bio/562/D/15/CCHLP

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:      na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) 
Biocidní typ:      4, 5 (potraviná&ství, pitná voda)  

-ed(ní
baktericidní A

nezbytná doba p!sobení 51minut 

ml / 1 l 40

pH koncentrátu p*ibli$n+ 1,5

-ed(ní
Ú#inek na bakterie, plís-
n+ a kvasinky spektra: 

A, V, T, C
Virucidní B

nezbytná doba p!sobení 151min. 151min.

ml / 1 l 2,5 - 10 10

pH koncentrátu p*ibli$n+ 3-5

info / cena

info / cena
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CID CLEAN 
dezinfekce na1bázi peroxidu vodíku

1 l VCCCN010099

Cid Clean je vhodné pou%ívat k dezinfekci povrch$, materiál$, podlah, st'n a CIP systém$ 
v potraviná&ském pr$myslu. P&ípravek je pou%iteln" pro post&ikovou i ponornou dezinfekci. Své 
uplatn'né nachází ve v#ech odv'tvích potraviná&ského pr$myslu. P&ípravek je vhodn" i pro metodu 
fogace a velmi dob&e odstra(uje i anorganické usazeniny. Lze jej pou%ít i pro úpravu pitné vody. 
P&ípravek lze pou%ít mimo jiné i pro dezinfekci v"robník$ ledu, zmrzlinov"ch stroj$ apod.

Pou'ití
• P&ed aplikací se provede proces !i#t'ní.
• Pracovní roztok pro povrchové pou%ití: 4 %, doba p$sobení 60 min.
• Pracovní roztok pro CIP: 4, doba p$sobení 60 min.
• Po aplikaci d$kladn' opláchn'te vodou.
• Dezinfekce pitné vody: O!ist'te hrub' zne!i#t'n" povrch vodou p&ed aplikací.
Aplikujte kontinuální dávku
• 0,025% roztoku automatick"m dávkovacím systémem.

Vysoce koncentrovan" prost&edek na bázi QAS k dezinfekci povrch$ 
a ploch s nízk"m dávkováním 0,25%. Vyzna!uje se vysokou 
biodegrabilitou, je nekorozivní k povrch$m, zabra(uje rezistenci.

 Vhodn" do stravování, potraviná&ství, institucí, zem'd'lství. Uplatn'ní 
najde i v oblasti sociálních slu%eb pro dezinfekci povrch$ a podlah. 
Tam kde se aplikuje Virocid, bakterie, viry, plísn' a spory nemají 
#anci: mimo jiné spl(uje normu EN 14476. POU/ITÍ: Povrchy je nutno 
p&ed pou%itím mechanicky o!istit. Povrchy p&icházející do p&ímého 
kontaktu s potravinami opláchn'te p&ed pou%itím pitnou vodou. 
pH 6,5
Prost&edek obsahuje následující ú!inné biocidní látky (g/100 g sm'si): Glutaraldehyde 
(EC: 203-856-5): 015 g, Didecyldimethylammonium chloride (EC: 230-525-2 ): 
015 g, Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides 
(EC: 270-325-2 ): 030 g Ev. !. v )R: MZDR 2191/2016/SOZ. Rozhodnutie v SR: 
bio/1720/D/12/2/CCHLP.
pro )R - Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, veterinární hygiena, potraviná&sk" pr$mysl)                
pro SR - Biocidní typ: 2, 3 (domácnost, veterinární hygiena)                                                          

Spektrum ú!inku:
Baktericidní:  na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Fungicidní: v't#ina mikroskopick"ch hub a kvasinek
Virucidní:  ú!innost proti v#em vir$m- HIV, adenoviry, rotaviry, viry hepatitidy

5 l ZCVRC050099

20 l ZCVRC200099

Pou!ívejte biocidy bezpe"n#m zp$sobem. 
P%ed pou!itím si v!dy p%e"t&te ozna"ení 
a informace o p%ípravku.



CLEAMEN GASTRO PROFESSIONAL
Produkty pro mytí, #i)t+ní a1pravidelnou údr$bu nejnáro#n+j)ích stravovacích provoz!.
Speciální &ada produkt$ s+názvem Gastro professional je ur!ena pro nejnáro!n'j#í stravovací provozy. Název napovídá, %e se jedná 
o+#pi!kové produkty s+velmi nízk"m dávkováním a+mimo&ádn' vysok"mi ú!inky. Jedná se o+prost&edky ur!ené pro udr%ení !istoty 
a+dokonalé hygieny celého spektra gastro provoz$ a+potraviná&sk"ch v"roben a+provoz$. Tyto v"robky jsou ur!ené p&edev#ím zákazník$m, 
kte&í k+produkt$m vy%adují odborné poradenství a+servis. Spole!nost CORMEN proto poskytuje podporu formou poradce a+technika, 
kter" pravideln' nav#t'vuje zákazníky, a, u% distributory, !i jejich koncové zákazníky, a+na+míst' &e#í p&ípadné po%adavky, !i poradenství 
v+oblasti mytí nádobí a+sanitací v+kuchy(sk"ch provozech.

STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ 
STROJNÍ OPLACH NÁDOBÍ 

RU)NÍ MYTÍ NÁDOBÍ 

SILNÁ MASTNOTA 
TROUBY, GRILY 

KONVEKTOMATY 

NEREZOVÉ PLOCHY 

ODVÁP.OVA) PLOCH 
A0TECHNOLOGIÍ 



APLIKA)NÍ 
TECHNIKA
Sou!asn"m trendem v úklidu je co nejvíce zrychlit práci. Cílem je také omezit manipulaci 
s koncentrovan"mi chemikáliemi. Praktické pom$cky pro aplikaci mycích a !isticích roztok$ 
i koncentrát$ v"razn' usnad(ují práci, zvy#ují produktivitu a tím podstatn' #et&í !as. Pravideln"m 
pou%íváním správné aplika!ní techniky a v#ech pom$cek lze docílit #pi!kové úrovn' !istoty p&i 
zachování nízk"ch náklad$ na úklid. )ím více pom$cek po&ídíte sv"m zam'stnanc$m, tím lep#í 
v"sledky od nich m$%ete o!ekávat.

Aplika!ní a dávkovací pom$cky  . . . . . .  93

Tlakov" post&ikova!  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Tlakov" zp'(ova!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

P&enosná sm'#ovací za&ízení  . . . . . . . .  94

P&enosná p'novací za&ízení  . . . . . . . . . .  95

Nást'nná dávkovací za&ízení  . . . . . . . . .  95

Nást'nná sm'#ovací za&ízení  . . . . . . . .  96

Dávkova!e pr$myslov"ch my!ek  . . . .  97
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1 Aplika!ní "edicí lahev 500 ml 12 ks VAC07001299

2 Aplika!ní láhev 1 l CLEAMEN 12 ks VAC08001297

3

Aplika!ní láhev 550 ml CLEAMEN 100/200 8 ks VC100L05599 

Aplika!ní láhev 550 ml CLEAMEN 101/201 8 ks VC101L05599

Aplika!ní láhev 550 ml CLEAMEN 110 8 ks VC110L05599

Aplika!ní láhev 550 ml CLEAMEN 210 8 ks VC210L05599

Aplika!ní láhev 550 ml CLEAMEN 300/400 8 ks VC300L05599

Aplika!ní láhev 550 ml CLEAMEN 302/402 8 ks VC302L05599

Aplika!ní láhev 550 ml CLEAMEN 410 8 ks VC410L05599

Aplika!ní láhev 550 ml CLEAMEN 570 8 ks VC570L05599

4 P(ni! 12 ks VAA04001299

5 Rozpra&ova! 12 ks VAA03001299

6 Univerzální rozpra&ova! 12 ks VAA02001299

7 Dávkovací pumpa 2 ml 12 ks VAC06001299

8 Dávkovací pumpa na 5 l, 10 l a 20 l kanystr 30 ml ZC903000199

9 V#pustn# kohout na 20 l a 10 l kanystr ZC937000599

10 V#pustn# kohout na 5 l kanystr ZC902000199

11 Dávkovací uzáv(r CLEAMEN 6 ks VAC02000699

12 Odm(rka CLEAMEN s uchem 500 ml ZSR06000199     

1

Základním pomocníkem profesionální &ady Cleamen je praktická 
multifunk!ní láhev, ve které se v't#ina prost&edk$ dodává. 
Hrdlo láhve je p&izp$sobeno tak, aby na n'j bylo mo%né nasadit 
nejr$zn'j#í aplika!ní pom$cky. Tak je mo%né z láhve rozst&ikovat, 
zp'(ovat nebo dávkovat nepatrná i v't#í mno%ství roztok$. 
Láhev je navíc opat&ena ukazatelem hladiny, tzv. stavoznakem. 
Správn"m pou%íváním p&isp'jete k bezpe!nosti a ochran' zdraví 
p&i práci. Pro ru!ní dávkování velmi mal"ch dávek se pou%ívá 
dávkovací pumpa s dávkou 2 ml. Díky speciální konstrukci 
odolává siln"m chemikáliím. Pro dávkování chemie do v'dra se 
pou%ívá dávkovací uzáv'r s dávkou 10–25 ml vhodn" na 1 l lahev 
Cleamen. Pro dávkování chemie do v'dra z kanystr$ se pou%ívá 
dávkovací pumpa s dávkou 0–30 ml. Tato pumpa je univerzální 
na v#echny typy kanystr$ Cleamen.

CLEAMEN APLIKA)NÍ A DÁVKOVACÍ  POM2CKY 

VIDEO
Aplika!ní láhev 

11
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P-ENOSNÁ SM,+OVACÍ ZA-ÍZENÍ 

5 l s hadicí ZC947000199

20 l s hadicí ZAI01002099

CLEAMEN TLAKOV1 ZP,.OVA) generální a sanitární 

generální EPDM 2 l VAA05001599

sanitární Viton FPM 2 l VAA05001598

Tlakov" ru!ní zp'(ova! slou%í pro rychlé naná#ení !isticího 
prost&edku na !i#t'né plochy ve form' p'ny. Dodává 
se v provedení na alkalické chemické !isticí roztoky (generální) 
s t'sn'ním typu EPDM nebo kyselé (sanitární) s t'sn'ním typu 
Viton FPM. Je vybaven plochou tryskou se zp'(ovacím za&ízením. 
Celkov" obsah nádoby je 2 l, maximální doporu!en" obsah nápln' 
je 1000 ml roztoku.

CLEAMEN TLAKOV1 POST-IKOVA) generální a sanitární

generální EPDM 1,5 l VC925000199

sanitární FPM 1,5 l VC926000199

Pou%ívá se pro naná#ení !isticího roztoku na v't#í plochy 2 – 100 m2. 
Tlakov" ru!ní post&ikova! na neutrální a alkalické (generální), nebo kyselé 
(sanitární) chemické !isticí roztoky. Je vybaven variabilní tryskou 
s ku%elov"m rozprachem a t'sn'ním (generální – EPDM, sanitární – FPM). 
Obsah nádoby je 1,5 l. Doporu!en" obsah roztoku je max. 1000 ml. 

Jednoduchá a levná za&ízení ur!ená na míchání mycího roztoku 
do v'dra, &edicích lahví, stroj$ i úklidov"ch vozík$. Za&ízení je 
konstruováno pro tekoucí vodu z vodovodního &ádu a je nezávislé 
na ostatních energiích. Voda o tlaku 200 – 600 kPa je do 
za&ízení p&ivád'na hadicí s rychlospojkou. Sm'#ova!e se podle 
provedení na#roubují na lahev 1 l nebo kanystr 5 l (10 nebo 20 l). 
Pro jednu vodní p&ípojku lze vyu%ít více za&ízení, která je mo%né 
po odpojení ulo%it do uzav&ené sk&ín'.

VIDEO
)i#t'ní p'nou
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P-ENOSNÁ P,NOVACÍ ZA-ÍZENÍ 

na 1 l láhev Cleamen ZAI03000199

Foamfaster ZAI06000198 

P'novací sm'#ova!e pro profesionální a pr$myslové 
pou%ití slou%í pro tvorbu &ídké p'ny p&i dávkování mycího 
roztoku p&ímo na !i#t'ná místa. Nastavení koncentrace 
se provádí v"m'nou trysky, která nasává koncentrovan" 
!isticí prost&edek z láhve nebo nádobky. Jsou pohán'ny 
protékající vodou p&i tlaku 200 – 600 kPa. Koncentraci 
pracovního roztoku lze nastavit pomocí p&ilo%ené sady 
trysek v rozsahu 0,5 – 5 %. Pr$myslov" sm'#ova! 
Foamfaster je ur!en pro ka%dodenní pou%ití. Je vybaven  
ergonomickou pistolovou rukojetí a nádobkou na 600 ml 
!isticího prost&edku.

NÁST,NNÁ DÁVKOVACÍ ZA-ÍZENÍ ECOSHOT 
Stabilní dávkovací za&ízení ur!ená pro profesionální a pr$myslové pou%ití v úklidu 
a v gastronomii. Poskytují komfortní v"dej nastaveného mno%ství !isticích 
koncentrát$ do &edicích lahví nebo do v'dra. Nastavení velikosti dávky 5 – 30 ml 
se provádí po otev&ení p&ístroje pov'&enou osobou. P&i v"deji je znemo%n'no 
opakované dávkování t'sn' za sebou pro zamezení pl"tvání. Dávkova!e jsou za&ízeny 
na odb'r koncentrovan"ch prost&edk$ z kanystr$ nebo ze sud$.

1 ECOSHOT dávkování do láhve ZAI08000199

2 ECOSHOT dávkování do v(dra ZAI08000198

3 ECOSHOT dávkování do d"ezu ZAI08000197

1

2

3

jednoduchá
obsluha

Foamfaster
pro pr!myslové 

pou$ití
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1 ECOMULTI sm(&ova! na pln(ní lahví ZAI07000498

2 ECOMIX sm(&ova! na pln(ní lahví ZAI07000499

3 ECOMULTI sm(&ova! na pln(ní v(der ZAI07001399

4 ECOMIX CT DUAL 2 x v(dro ZAI07001497

5 ECOMIX CT DUAL na v(dro a láhev ZAI07001498

6 ECOMIX sm(&ova! na pln(ní v(der ZAI07001499

7 ECOMIX – záv(s na kanystr ZAO03000199

8 ECOMIX – spojovací prvek (2 ks) ZAO02000299

NÁST,NNÁ SM,+OVACÍ 
ZA-ÍZENÍ ECOMIX 
Jedná se o stacionární sm'#ovací za&ízení ur!ená pro pr$myslové 
a profesionální pou%ití v úklidu a v gastronomii. Poskytují komfortní 
v"dej v't#ího mno%ství !isticích roztok$. Jsou za&ízeny na odb'r 
koncentrovan"ch prost&edk$ z kanystr$ nebo ze sud$. Za&ízení je 
pohán'no protékající vodou, je nezávislé na ostatních energiích. Voda 
o tlaku 200 – 600 kPa je do za&ízení p&ivád'na pevnou p&ípojkou. 
Sestava sm'#ova!$ pro dávkování r$zn"ch chemií lze propojit na jednu 
pevnou p&ípojku. Pro dávkování více druh$ mycích roztok$ lze pou%ít 
zdvojené provedení Ecomix CT Dual nebo sm'#ova! na 4 druhy chemie 
ECOMULTI. Rozli#uje se provedení pro dávkování do v'dra s rychlostí 
pln'ní max. 14 l/min a provedení pro dávkování do &edicí lahve 
s rychlostí pln'ní max. 4 l/min. Provedení Dual se dodává 
i v kombinovaném provedení 1x do lahve a 1x do v'dra. Ozna!ení 
CT (Compact) znamená zkrácené provedení.

1

6

3
4

5

2

7
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Kompletní systém pro !i#t'ní a dezinfekci povrch$. Pou%ití pro hygienu 
a úklid v mnoha odv'tvích jako jsou nap&. zdravotnická za&ízení, 
profesionální kuchyn', za&ízení pro zpracování potravin, zem'd'lské 
provozovny,pivovary a mnoho dal#ích. Dávkuje dv' chemikálie. Sou!ástí 
té% pouze oplach povrch$ vodou. Robustní a ergonomick" design. Pouzdro 
tvarované z polypropylenu. Systémy prevence zp'tného toku dostupné 
pro r$zné zem' (DC, CA, BA). K dispozici navíjecí hadicov" naviják. Dr%ák 
kanystr$ z nerezové oceli 5 l, 10 l nebo 25 l (volitelné). K dispozici jsou 
vozíky z nerezové oceli se 3 nebo 4 koly. Pom'r &ed'ní se volí vlo%ením 
vhodné sací trysky (sou!ást dodávky).

SM,+OVACÍ STANICE 
PRO JEDNU A VÍCE CHEMIKÁLIÍ

Kompletní za&ízení pro dávkování mycích a oplachov"ch prost&edk$ 
pr$myslov"ch my!ek nádobí. Za&ízení obsahuje elektricky pohán'né 
!erpadlo, rozvodové hadice, instala!ní p&íslu#enství, dle typu i vodivostní 
sondy. Instalace a se&ízení vy%aduje odborn" servis. Bli%#í informace 
najdete na www.cormen.cz.

DÁVKOVACÍ AUTOMATICKÉ ZA-ÍZENÍ PRO PR2MYSLOVÉ 
MY)KY NA NÁDOBÍ 

1 Quantura 200 BT ZAI09000196

2 Quantura 10, Detergent ZAI09000199

3 Quantura 10, Rinse ZAI09000198

1 2

3

ECOFOAMER DF15 Zp($ovací za"ízení trojcestné, 
2 chemie, p(na, sprej + oplach vodou, 

15 m hadice s pistolí, 2 x dr'ák na 5 l kanystr
ZAI05001597

ECOFOAMER DF20, 1 chemie, suchá p(na, bez oplachu 
vodou, 15 m hadice + dr'ák na 25 l kanystr ZAI05001595

ECOFOAMER DF25, 1 chemie, suchá p(na + oplach 
vodou, 15 m hadice + dr'ák na 25 l kanystr ZAI05001594

ECOFOAMER DF30, 2 chemie, suchá p(na + oplach 
vodou, 15 m hadice + dr'ák na 25 l kanystr ZAI05001596

APLIKA)NÍ TECHNIKA
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ÚKLIDOV1 
MATERIÁL
K úklidu neodmysliteln' pat&í také spot&ební materiál. Najdete zde profesionální ultrasavé 
ut'rky, úklidové vozíky, kompletní pisoárov" program a p&edev#ím mopy. Ty nabízíme v mnoha 
provedeních, jak kapsové, tak i jazykové a samoz&ejm' s r$zn"mi typy pou%it"ch vláken. 
Od jemn"ch le#ticích a% po hrubé, ur!ené pro postavební úklid. V#echny v"robky v této sekci jsou 
prov'&ené dlouhodob"m pou%íváním. P&i sestavování sortimentu jsme kladli d$raz p&edev#ím na 
nejlep#í pom'r ceny a v"konu.

Ut'rky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

Dr%áky mop$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Mopy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Úklidové vozíky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

Kartá!e, ko#,ata, houbi!ky  . . . . . . . . .  104

Pisoárová sítka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

Rukavice, v"straha  . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
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UT,RKA CLEAMAX EXTRA SAVÁ 

modrá, 30 ks VSA02M03099

!ervená, 30 ks VSA02C03099

zelená, 30 ks VSA02Z03099

'lutá, 30 ks VSA02L03099

Univerzální netkané ut'rky ze syntetického materiálu s vysokou pevností pro 
v#eobecn" úklid. Pou%ívají se za sucha i za mokra a díky sí,ové struktu&e pojmou 
velké mno%ství ne!istot. Absorbují vlhkost a% do !ty&násobku vlastní hmotnosti. 
Jsou vhodné pro pou%ití v potraviná&ství i v pr$myslové v"rob'. Díky své pevnosti 
je mo%no je i n'kolikrát vyprat a opakovan' pou%ívat. Ut'rky jsou dodávány 
v obalu po 30 ks v rozm'rech 42x40 cm, hmotnost 55 g/m2.

1 role (50 útr'k%) VSA01005099

1 role (350 útr'k%) VSA01035099 

UT,RKA CLEAMAX 
MODRÁ V ROLI 
Pr$myslová ut'rka s vysokou savostí 
a pevností je ur!ena pro náro!ného 
u%ivatele v technickém pr$myslovém 
prost&edí i v potraviná&ství, zdravotnictví 
a v domácnostech.

UT,RKA CLEAMAX FINE 

4 barvy, 4 ks VSA04X00499

modrá, 12 ks VSA04M01299

r%'ová, 12 ks VSA04U01299 

zelená, 12 ks VSA04Z01299

'lutá, 12 ks VSA04L01299  

Mikrovláknová ut'rka z high–tech mikrovlákna pro dokonalé !i#t'ní hladk"ch 
ploch. Vhodná pro suché i mokré !i#t'ní, vysoká pevnost a stálost, mo%nost 
opakovaného praní p&i teplotách 65 a% 95 °C. Vysoká chemická odolnost, 
absolutní nevláknivost, savost a% 400 % hmotnosti. Rozm'ry 40x40 cm, 
hmotnost 130 g/m2. Ideální pro do!i#,ování sklen'n"ch ploch za sucha.

modrá, 12 ks       ZUTUC000192  

zelená, 12 ks        ZUTUC000193  

'lutá, 12 ks  ZUTUC000195  

!ervená, 12 ks     ZUTUC000194  

CN UT,RKA UNIVERZÁL 
MIKROVLÁKNO 
Ut'rka ze smy!kového mikrovlákna pro !i#t'ní 
i le#t'ní za sucha i za mokra. Dodává se ve 4 barvách 
balená jednotliv', nebo po 12 ks. Rozm'r 40x40 cm, 
hmotnost 250 g/m2.

CN PROFI MIKROVLÁKNO 

modrá, 12 ks ZUTUM000195

Ut'rka z tkaného smy!kového mikrovlákna v profesionálním 
provedení pro !i#t'ní i le#t'ní za sucha i za mokra. Baleno 
po 12 ks, velikost 38x38 cm, 380 g/m2.

38x38 cm

40x40 cm

42x40 cm

atest pro styk 
s potravinami

extrasavá, 
27x31 cm

40x40 cmdokonale le)tí, 
nepou)tí vlákna

ÚKLIDOV1 MATERIÁL

99



DR*ÁK JAZYKOVÉHO MOPU 
Dr%áky ploch"ch jazykov"ch mop$ s pracovním záb'rem 40 cm 
a #í&kou 11 cm ur!ené pro profesionální pou%ití dodáváme ve dvou 
provedeních. Jednodu##í na ovládání je dr%ák s magnetick"m 
zámkem, je ideální na pou%ití s leh!ími mikrovláknov"mi mopy. 
Dr%ák s mechanick"m zámkem zaji#,uje spolehlivou funkci i p&i 
pou%ití nejt'%#ích bavln'n"ch mop$, práce s nimi je ale trochu 
náro!n'j#í. Dr%áky jsou standardn' vybaveny k&idélky se dv'ma 
zuby pro zachycení jazyku s druky, spolehliv' ale zachytí i b'%né 
mopy, které na jazyku místo druku mají v"ztu%. 

DR*ÁK KAPSOVÉHO MOPU 

magnetick# zámek, 40 cm, 1 ks ZUTMD000199

mechanick# zámek, 40 cm, 1 ks ZUTMD000194

Je ur!en" pro práci s mikrovláknov"mi a p&edvlh!en"mi 
kapsov"mi mopy. Magnetické provedení doporu!ujeme 
pro plné profesionální vytí%ení a nemocni!ní prost&edí. 
Dr%ák s mechanick"m zámkem v odleh!eném provedení 
je vhodn" pouze pro domácí a p&íle%itostn" úklid.

magnetick# zámek, 40 cm, 1 ks ZUTMD000198

mechanick# zámek, 40 cm, 1 ks ZUTMD000197

magnetick# na mopy s druky, 
40 cm, 1 ks

ZUTMD000193

TY) NA MOPY 

teleskopická, 1 ks ZUTMH000199

pevná, 1 ks ZUTMH000198

teleskopická ke kapsovému mechanickému dr'áku 
mopu bez plastové koncovky 22 mm, 1 ks ZUTMH000197

Hliníková ty! na mopy má pr$m'r 23 mm a délku 140 cm, 
teleskopické provedení 100 – 160 cm.

mechanick% 40 cm

magnetick% 40 cm

mechanick% 40 cm

teleskopická

pevnápevná

áteleskopická

magnetick% 
s druky 40 cm

magnetick% 40 cm
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CN MOP UNIVERZÁL 
Mikrovláknov" mop o zv"#ené gramá%i vhodn" pro kapsové i jazykové dr%áky. 
Pou%ívá se na hladké a lesklé podlahy, zejména linolea a vinyly, dla%by, mramor apod. 
Siln' vy%díman" je vhodn" i pro vlhk" úklid plovoucích a ostatních náro!n"ch podlah.

mikrovlákno, 40 cm, 1 ks ZUTMK000195

CN MOP JAZYKOV1 

bavlna, 40 cm, 1 ks ZUTMJ000197

mikrovlákno, 40 cm, 1 ks ZUTMJ000198

'inylka, 40 cm, 1 ks ZUTMJ000199

s druky mikrovlákno, 40 cm, 1 ks ZSE16000099

mikrovlákno professional, 40 cm, 1 ks ZUTMJ000196

Mopy slou%í pro b'%n" mokr" i vlhk" úklid s dvouv'drov"m úklidov"m 
vozíkem a %díma!em. P&ipev(ují se na dr%ák jazykového mopu. Pro 
mokr" úklid s bavln'n"mi mopy doporu!ujeme dr%ák s mechanick"m 
zámkem (ZUTMD000197) ur!en" pro v't#í zatí%ení. Druh mopu se volí 
podle typu podlah. Mikrovláknov" mop je vhodn" na hladké a lesklé 
podlahy, %inylkov" a bavln'n" na dla%by, hrubé a strukturované povrchy 
(protiskluzové). Mikrovláknové a %inylkové mopy jsou leh!í a po práci 
rychle vysychají. Bavln'n" mop je p&i práci t'%#í, ale pojme nejv't#í objem 
ne!istot, hodí se proto nap&. na úklid v p&ízemí budov. Druky slou%í 
ke spolehlivému zachycení jazyku. Mopy lze vyvá&et p&i teplot' 95 °C, 
pro b'%né pou%ití a del#í %ivotnost doporu!ujeme teplotu do 65 °C. 
B'%ná %ivotnost v#ech mop$ je více ne% 400 pracích cykl$.

d.

mikrovlákno

bavlna

$inylka

mikrovlákno 
Professional 

mikrovlákno

bavlna
mikrovlákno

s druky 
mikrovlákno

CN MOP KAPSOV1 

bavlna, 40 cm, 1 ks ZUTMK000197

mikrovlákno, 40 cm, 1 ks ZUTMK000198

'inylka, 40 cm, 1 ks ZUTMK000199

Premium !erven#, 40 cm, 1 ks ZSE10000098

mikrovlákno professional, 40 cm, 1 ks ZSE04000099

Kapsové mopy jsou ur!eny pro b'%n" mokr" úklid men#ích ploch, 
nebo pro úklid p&edvlh!en"mi mopy. Po zne!i#t'ní se kapsové mopy 
zpravidla perou v pra!kách. Pro úklid hladk"ch a leskl"ch ploch 
jsou ideální mopy mikrovláknové, zejména s metodou p&edvlh!ení. 
P&i v't#ím zne!i#t'ní a na strukturovanou podlahu se pou%ívají 
mopy smy!kové, zejména bavln'né. Jeliko% jsou bavln'né mopy 
p&i práci pom'rn' t'%ké, pou%ívají se nov' mopy %inylkové nebo 
mopy Professional a Premium. Mopy Premium obsahují t&i slo%ky, 
bavlnu, která dob&e saje vodu, polyester, kter" je mechanicky 
odoln" a mikrovláknové smy!ky, které zaji#,ují dokonal" úklid. 
Mop Profesional tvo&í krátké sto!ené smy!ky mikrovlákna a savou 
vlo%ku pro zv"#ení v"konu. Tyto moderní mopy jsou leh!í pro práci 
a rychleji po vyprání usychají. 

Premium 
#erven%

$inylka
mikrovlákno
professional

ÚKLIDOV1 MATERIÁL
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ÚKLIDOV1 VOZÍK MAXI UNI 

1 ks ZAQ02000098

Úklidov" vozík se skládá z odolného chromového rámu 
s velk"mi kole!ky, dvou v'der 17 l, %díma!em jazykov"ch 
mop$, dvou v'der 6 l, dvou vani!ek na prost&edky, dr%áku pytle 
na odpad 110 l a podp'ry mopu s dr%ákem ty!e - vhodn" pro 
#koly, hotely, nemocnice, domovy senior$ apod. 

ÚKLIDOV1 VOZÍK 
2x17 l S PYTLEM 
Skládá se z odolného chromovaného rámu, na 
kterém jsou ulo%ena dv' v'dra o objemu 17 litr$, 
%díma!, vani!ka a kovová rukoje,. Prostor za rukojetí 
vodítka je vybaven odnímateln"m dr%ákem pytle 
na odpad s podp$rn"m rámem na podvozku. Dr%ák 
pytle je vybaven víkem z pevného plastu. Rukoje, 
je vybavena ko#íkem na úklidové pom$cky. Spodní 
!ást vozíku je vybavena praktickou podp'rou mopu, 
aby se zabránilo jeho ukapávání a dr%ákem pro 
zaji#t'ní polohy ty!e p&i transportu. Podp'ru mopu 
lze snadno sejmout pro snadn" pr$jezd úzk"mi 
prostorami nebo p&i skladování. Rozm'ry: délka 
93 cm (65 cm bez pytle), #í&ka 60 cm (42 cm bez 
podp'ry mopu), v"#ka 100 cm.

1 ks ZAQ02000099

11
4 

cm

68 cm

103 cm
103 cm68 cm

1

*DÍMA) A VLO*KA *DÍMA)E 
Praktick" pomocník pro zjednodu#ení 
a zrychlení práce p&i úklidu. Zaru!uje 
dokonalé %dímání v#ech typ$ mop$. 
Vlo%ka se pou%ívá pro dokonalej#í 
odmá!knutí, zejména u moderních, 
lehk"ch mikrovláknov"ch mop$.

'díma!, 1 ks ZAQ06000099

vlo'ka, 1 ks ZUVPC000191
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NOSI) V,DRA 

6 l na vodítko, 1 ks ZUVPC000199

Nosi! slou%í pro nesení 6 l v'dra na vodítku. 
Voln' se nasazuje na vodítko úklidového 
vozíku 2x17 l.

V,DRO 

17 l modré, 1 ks ZAQ04001798

17 l !ervené, 1 ks ZAQ04001799

6 l, 1 ks ZUVPC000198

5 l, 1 ks ZUVPC000196

V'dro 17 l je sou!ástí úklidov"ch vozík$, dodává se jako 
náhradní díl, m$%e se vyu%ívat i samostatn'. Je vyrobeno 
z masivního plastu a ur!eno pro t'%ké profesionální zatí%ení. 
V'dra 5 a 6 l jsou vhodná pro men#í mno%ství dezinfek!ního 
nebo jiného mycího roztoku, p&ípadn' ulo%ení 2 – 6 lahví 
Cleamen !i ru!ní úklidové techniky.

6 l na vodítko

ÚKLIDOV1 VOZÍK 2x17 l 

1 ks ZUVUC000199

Skládá se z odolného chromovaného rámu, na 
kterém jsou ulo%ena dv' v'dra o objemu 17 litr$, 
%díma!, vani!ka a kovová rukoje,. Prostor pod v'dry 
je vybaven vani!kou 60x18 cm, kterou lze vyu%ít 
pro ulo%ení úklidov"ch pom$cek nebo na odkládání 
sá!k$ s odpadem. Vozík lze s v"hodou pou%ívat i pro 
vysoce produktivní úklid pomocí p&edvlh!en"ch mop$. 
P&edvlh!ené mopy se ukládají do této vani!ky a lze 
je odsud nasazením na dr%ák i p&ímo odebírat. Vozík 
je mo%no doplnit #irokou #kálou dopl(k$ upev(ovan"ch 
na rám i na vodítko.

KO+ÍK 

maxi, 1 ks ZUVPC000192

Ko#ík slou%í pro nesení ru!ní úklidové techniky, ut'rek 
a lahví s !isticími prost&edky. Ko#ík „Maxi“ se nasazuje 
na bo!ní konstrukci vozíku. V"razn' roz#i&uje úlo%n" prostor 
vozíku, ale i pr$jezdnou #í&ku vozíku o cca 10 cm. 

maxi

6 l

5 l

17 l

17 l

10
5 

cm

42 cm

68 cm
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OMETA) PRACHU 
A PAVU)IN 

TY) PRO KARTÁ) 
DO ÚZK1CH PROSTOR 

Ometa! prachu a pavu!in s odleh!enou teleskopickou 
násadou 1,5 m. Ty! dlouhá 1,5 m vyhovuje pro v't#inu 
!i#t'n"ch prostor, vyzna!uje se lehkostí a snadnou obsluhou.

Ty! konstruovaná pro vy##í zatí%ení 
a se speciální upínací koncovkou.

1 ks ZAM01000198

Lopatka se smetá!kem ze speciálního odolného plastu 
s certifi kací pro styk s potravinami, #t'tiny smetá!ku jsou 
certifi kovány do teploty 140 °C.

1 ks ZSU16000099

SOUPRAVA SMETÁ)EK 
S LOPATKOU HACCP 

140 °C
Odolné do

SOUPRAVA 
SMETÁ)EK S LOPATKOU 
Praktická souprava pro ru!ní úklid. 

1 ks ZSU14000099

ou teleskopickou 
m vyhovuje pro v't#inu 

1 k

SOUPRAVA
METÁ

HACCP – certifi kovaná 
pro styk s potravinami

+KRABKA 
na odstra,ování ne#istot
Úklidová #krabka má n'kolik pracovních ploch pro 
rovné i zaoblené plochy a hranu na !i#t'ní spár. 
Vhodná na odstran'ní %v"ka!ek.

1 ks ZSU17000099

1 ks ZSU02000198
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1 ks ZSU09000098    

KARTÁ) 
DO ÚZK1CH PROSTOR 
Speciální kartá! na !i#t'ní spár, 
kout$ a úzk"ch prostor.

NOVINKA



DR*ÁK PADU 
Dr%ák s kloubem pro ALU mopové ty!e, nebo 
s rukojetí pro ru!ní práci slou%í pro uchycení 
ru!ních pad$. Pou%ívá se pro odstran'ní 
ulp'l"ch ne!istot na podlahách a st'nách 
pevn"ch odoln"ch ploch (dla%ba, beton, 
obklad…). Je vhodn" jako dopln'k podlahového 
kotou!ového stroje pro do!i#t'ní roh$ a ploch, 
kam se nedostane kotou! stroje.

na ty!, 1 ks ZUTPD000199

ru!ní, 1 ks ZUTPD000198

PAD RU)NÍ 
Slou%í k odstran'ní ulp'l"ch ne!istot. P&i !i#t'ní 
vyzkou#ejte, jakou silou lze p$sobit, aby nedo#lo 
k po#krábání povrch$.

Bíl"    le#ticí, na m'k!í materiály um'lé hmoty, 
 lakované a lesklé povrchy

)erven"    na denní !i#t'ní citliv"ch ploch, epoxidové  
 nát'ry, lamino, vinyl, linoleum

Modr"    na vinyl, lino, pro základní úklid a strhávání  
 vosk$, vápencové podlahy

Zelen"    na tvrdé a odolné keramické materiály, 
 p&írodní i slinuté dla%by
)ern"    na velmi tvrdé materiály, slinuté dla%by 

Taurus apod.

bíl#, 1 ks ZUTPR000199

!erven#, 1 ks ZUTPR000198

modr#, 1 ks ZUTPR000197

zelen#, 1 ks ZUTPR000196

!ern#, 1 ks ZUTPR000195

na ty#

ru#ní

HOUBI)KA S PADEM 
6x9 a 6x15 cm
Úklidová tvarovaná houbi!ka je ideální pro 
profesionální denní úklid a pro gastro provozy. 
Není vhodná na plastové vybavení. Modr" pad 
na houbi!ce je m'k!í a omezuje riziko 
po#krábání, vhodn" i na tefl onové nádobí.

6x9 cm, 10 ks ZUTHP001099

6x15 cm zelen# pad, 5 ks ZUTHP000599

6x15 cm modr# pad, 5 ks ZUTHP000598

ÚKLIDOV1 MATERIÁL
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PISOÁROVÉ SÍTKO VO.AVÉ
Vo(avé sítko s intenzivní parfemací vhodné do v#ech typ$ pisoár$. 
Eliminuje pachy a #t'tinkami omezuje rozst&ik kapek. Tvar „erb“ 
je se #t'tinkami na jedné stran', tvar „oktagon“ po obou stranách. 

oktagon, oran'ové - citrus ZUPSV000195

erb, 'luté - mango ZUPSV000194

erb, !ervené - spiced apple ZUPSV000193

erb, zelené - kiwi a grapefruit ZUPSV000191

erb, fi alové - lawender ZUPSV000189

erb, sv(tle 'luté - super lime ZUPSV000190

WC KO+Í)EK 
ZÁV,SN1 
Dávkovací ko#í!ek ur!en" 
k+zav'#ení do toaletní mísy, pro 
pln'ní !isticích a+deodora!ních 
prost&edk$. 

1 ks O0901290

+25% zv#&ená parfemace 

kiwi a grepefruit

spiced apple

mango

lawender
super lime

citruss

NOVINKA

uit

lawender
super lime

awawender

NOVINKA
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RUKAVICE GUMOVÉ ÚKLIDOVÉ 
Rukavice ur!ené pro profesionální úklidové práce.

gumové úklidové, velikost M, 1 pár ZSU05000098

gumové úklidové, velikost L, 1 pár ZSU06000098

V1STRAHA 
1 ks ZUTMV000199

Pozor kluzká podlaha.

RUKAVICE )ERNÉ 
CHEMICKY ODOLNÉ 
)erné rukavice s certifi kovanou chemickou a od'rnou odolností 
GR 6406 MSM  pro st&ední zatí%ení, vhodné pro manipulaci 
a krátkodobou expozici koncentrovan"mi !istícími prost&edky Cleamen.

chemicky odolné, velikost S, 1 pár ZSU11E00199

chemicky odolné, velikost M, 1 pár ZSU11E00198

chemicky odolné, velikost XL, 1 pár ZSU11E00196

R
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ABECEDNÍ REJST'ÍK 
VCACA050099 ALCO CID A 5 l 85

VAC08001297 Aplika!ní lahev 1 l CLEAMEN 12 ks 1 32 93

VAC07001299 Aplika!ní lahev 500 ml CLEAMEN 12 ks 1 32 93

VCCCN010099 CID CLEAN 1 l 12 384 90

VSA04X00499 CLEAMAX Fine 40x40cm 4 barvy 30 99

VSA04M01299 CLEAMAX Fine 40x40cm modrá 12 ks 5 99

VSA04U01299 CLEAMAX Fine 40x40cm r$%ová 12 ks 5 99

VSA04Z01299 CLEAMAX Fine 40x40cm zelená 12 ks 5 99

VSA04L01299 CLEAMAX Fine 40x40cm %lutá 12 ks 5 99

VC100010098 CLEAMEN 100/200 v#estrann", ka%dodenní 1 l 12 432 58

VC100050098 CLEAMEN 100/200 v#estrann", ka%dodenní 5 l 1 128 58

VC100L05599 CLEAMEN 100/200 v#estrann", ka%dodenní 550 ml, aplika!ní láhev 8 ks 1 60 58, 93

VC101050098 CLEAMEN 101/201 osv'%ova! a neutralizátor pach$ 5 l 1 128 58

VC101005599 CLEAMEN 101/201 osv'%ova! a neutralizátor pach$ 550 ml 14 840 58

VC101L05599 CLEAMEN 101/201 osv'%ova! a neutralizátor pach$ 550 ml, aplika!ní láhev 8 ks 1 60 58, 93

VC102005599 CLEAMEN 102/202 osv'%ova! a neutralizátor pach$ 550 ml 14 840 58

VC110050098 CLEAMEN 110 sklen'né plochy 5 l 1 128 59

VC110005599 CLEAMEN 110 sklen'né plochy 550 ml s rozpra#ova!em 14 840 59

VC110L05599 CLEAMEN 110 sklen'né plochy 550 ml, aplika!ní láhev 8 ks 1 60 59, 93

VC112100098 CLEAMEN 112 na okna a rámy 10 l 1 60 59

VC112010098 CLEAMEN 112 okna a rámy 1 l 12 432 59

VC120050098 CLEAMEN 120 základní !isti! 5 l 1 128 60

VC121050098 CLEAMEN 121 metalick" polymer 5 l 1 128 60

VC122010098 CLEAMEN 122 lesklé podlahy 1 l 12 432 61

VC122050098 CLEAMEN 122 lesklé podlahy 5 l 1 128 61

VC127010098 CLEAMEN 127 impregnátor povrch$ 1 l 6 576 61

VC131010098 CLEAMEN 131 extrak!ní !i#t'ní 1 l 12 432 62

VC131050098 CLEAMEN 131 extrak!ní !i#t'ní 5 l 1 128 62

VC141100098 CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 10 l 1 60 63

VC141200098 CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 20 l 1 24 63

VC141920099 CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 200 l 1 2 63

VC141050098 CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 5 l 1 128 63

VC143010099 CLEAMEN 143 gumo!isti! 1 l 12 384 62

VC144050099 CLEAMEN 144 strojní a ru!ní mytí podlah s aktivním chlórem 5 l 1 128 64

VC145010098 CLEAMEN 145 strojní a ru!ní mytí podlah 1 l 12 432 64

VC145200097 CLEAMEN 145 strojní a ru!ní mytí podlah 20 l 1 24 64

VX145925099 CLEAMEN 145 strojní a ru!ní mytí podlah 200 l 1 2 64

VC145050097 CLEAMEN 145 strojní a ru!ní mytí podlah 5 l 1 128 64

VC146010097 CLEAMEN 146 !isti! a le#ti! na lesklé povrchy 1 l 12 432 63

Kód polo'ky Název polo'ky Polo'ek 
v kartonu

Polo'ek
na palet( Strana



VC147050099 CLEAMEN 147 strojní mytí podlah s regulovanou p'nivostí 5 l 1 128 65

VC190010098 CLEAMEN 190 odp'(ova! 1 l 12 432 65

VC210050098 CLEAMEN 210 proti silné mastnot' 5 l 1 128 66

VC210005599 CLEAMEN 210 proti silné mastnot' 550 ml 14 840 66

VC210L05599 CLEAMEN 210 proti silné mastnot' 550 ml, aplika!ní láhev 8 ks 1 60 66, 93

VC220005599 CLEAMEN 220 nerez le#ti! 550 ml 14 840 66

VC230120099 CLEAMEN 230 strojní mytí nádobí 12 kg 1 60 68

VC230240098 CLEAMEN 230 strojní mytí nádobí 24 kg 1 24 68

VC230060098 CLEAMEN 230 strojní mytí nádobí 6 kg 1 128 68

VC231100099 CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 10 kg 1 60 68

VC231200098 CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 20 kg 1 24 68

VC231050098 CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 5 kg 1 128 68

VC232060099 CLEAMEN 232 strojní mytí nádobí active 6 kg 1 128 69

VC233100098 CLEAMEN 233 tabletová s$l 10 kg 1 36 69

VCGTS250099 CLEAMEN 233 tabletová s$l 25 kg 1 40 69

VC240010098 CLEAMEN 240 trouby, grily, krbová skla 1,1 kg 12 384 67

VC241055097 CLEAMEN 241 konvektomaty, grily 5,5 kg 1 128 67

VC242010095 CLEAMEN 242 kuchy(ské odpady 1 l 12 384 71

VC250010098 CLEAMEN 250 ru!ní mytí nádobí koncentrát 1 l 12 432 70

VC250050098 CLEAMEN 250 ru!ní mytí nádobí koncentrát 5 l 1 128 70

VC251010098 CLEAMEN 251 ru!ní mytí nádobí koncentrát bez parfém$ a barviv 1 l 12 432 70

VC251050098 CLEAMEN 251 ru!ní mytí nádobí koncentrát, bez parfém$ a barviv 5 l 1 128 70

VC260010098 CLEAMEN 260 restaura!ní sklo 1 l 12 432 71

VC261007298 CLEAMEN 261 restaura!ní sklo 720 g, tablety 12 576 71

VC300010097 CLEAMEN 300/400 sanitární, ka%dodenní 1 l 12 432 72

VC300050097 CLEAMEN 300/400 sanitární, ka%dodenní 5 l 1 128 72

VC300L05599 CLEAMEN 300/400 sanitární, ka%dodenní 550 ml, aplika!ní láhev 8 ks 1 60 72, 93

VC301005599 CLEAMEN 301/401 osv'%ova! a neutralizátor pach$ 550 ml 14 840 72

VC302050098 CLEAMEN 302/402 osv'%ova! a neutralizátor pach$ 5 l 1 128 72

VC302005599 CLEAMEN 302/402 osv'%ova! a neutralizátor pach$ 550 ml 14 840 72

VC302L05599 CLEAMEN 302/402 osv'%ova! a neutralizátor pach$ 550 ml, aplika!ní láhev 8 ks 1 60 72, 93

VC310050096 CLEAMEN 310 vysoce kysel" na WC a keramiku 5 l 1 128 73

VC310007595 CLEAMEN 310 vysoce kysel" na WC a keramiku 750 ml 17 816 73

VC311050098 CLEAMEN 311 zásadit" na WC, keramiku a nerez 5 l 1 128 73

VC311007598 CLEAMEN 311 zásadit" na WC, keramiku a nerez 750 ml 17 816 73

VC320015098 CLEAMEN 320 tablety do pisoáru 1,5 kg 1 224 74

VC322000198 CLEAMEN 322 tableta do pisoáru se sítkem 1 ks 24 1152 74

VC322001298 CLEAMEN 322 tablety do pisoáru 12 ks + sítko 1 224 74

VC410050095 CLEAMEN 410 koupelny s leskem 5 l 1 128 76

VC410005599 CLEAMEN 410 koupelny s leskem 550 ml s rozpra#ova!em 14 840 76

VC410L05599 CLEAMEN 410 koupelny s leskem 550 ml, aplika!ní láhev 8 ks 1 60 76, 93

VC420010096 CLEAMEN 420 odpady sanitární 1 l 8 288 76

Kód polo'ky Název polo'ky Polo'ek 
v kartonu

Polo'ek
na palet( Strana



VC442010097 CLEAMEN 442 podlahy, kysel" 1 l 12 432 77

VC442050097 CLEAMEN 442 podlahy, kysel" 5 l 1 128 77

VC450050098 CLEAMEN 450 gelov" odváp(ova! ploch 5 l 1 128 78

VC451010098 CLEAMEN 451 odváp(ova! nerezov"ch ploch a technologií 1,2 kg 12 432 78

VC451050098 CLEAMEN 451 odváp(ova! nerezov"ch ploch a technologií 6 kg 1 96 78

VC510010098 CLEAMEN 510 dezinfekce ploch 1 l 12 432 80

VC510050098 CLEAMEN 510 dezinfekce ploch 5 l 1 128 80

VC520010098 CLEAMEN 520 dezinfekce a mytí ploch 1 l 12 432 80

VC520050098 CLEAMEN 520 dezinfekce a mytí ploch 5 l 1 128 80

VC540010098 CLEAMEN 540 alkoholová dezinfekce povrch$ 1 l 12 384 81

VC540005599 CLEAMEN 540 alkoholová dezinfekce povrch$ 550 ml 14 840 81

VC570010098 CLEAMEN 570 #irokospektrální dezinfekce 1 l 12 432 81

VC570050099 CLEAMEN 570 #irokospektrální dezinfekce 5 l 1 128 81

VC570L05599 CLEAMEN 570 #irokospektrální dezinfekce 550 ml, aplika!ní láhev 8 ks 1 60 81, 93

VC610120099 CLEAMEN 610 P'niv" alkalick" !isti! 12 kg 1 60 82

VC610925099 CLEAMEN 610 P'niv" alkalick" !isti! 240 kg 1 2 82

VC613240099 CLEAMEN 613 P'niv" alkal. !isti! na udírny 24 kg 1 24 82

VC620240099 CLEAMEN 620 Nep'niv" alkalick" CIP !isti! 24 kg 1 24 83

VC620925099 CLEAMEN 620 Nep'niv" alkalick" CIP !isti! 240 kg 1 2 83

VC622200099 CLEAMEN 622 Nep'niv" alkalick" !isti! podlah 20 kg 1 24 83

VC622050099 CLEAMEN 622 Nep'niv" alkalick" !isti! podlah 5 kg 1 128 83

VC631240099 CLEAMEN 631 24 kg 1 24 84

VC641250099 CLEAMEN 641 25 kg 1 24 84

VC646050099 CLEAMEN 646 ALCO 5 l 1 108 85

VC650100099 CLEAMEN 650 Neutrální !isti! 10 kg 1 60 85

VC650200099 CLEAMEN 650 Neutrální !isti! 20 kg 1 24 85

VC670200099 CLEAMEN 670 S 20 l 1 24 86

VC690200099 CLEAMEN 690 ECO DES 20 kg 1 24 86

VC690050099 CLEAMEN 690 ECO DES 5 kg 1 128 86

VC710120099 CLEAMEN 710 Vysoce p'niv" kysel" !isti! 12 kg 1 60 87

VC711105099 CLEAMEN 711 Slab' p'niv" kysel" pr$myslov" !isti!, 10,5 kg 1 60 88

VC712240099 CLEAMEN 712 S 24 kg 1 24 88

VC720120099 CLEAMEN 720 Nep'niv" kysel" !isti! 12 kg 1 60 89

VC760200099 CLEAMEN 760 KL 20 l 1 24 89

VC760050099 CLEAMEN 760 KL 5 l 1 89

VCDWP015099 CLEAMEN Dezinfek!ní ubrousky 150 ks 1 75 87

VC925000199 CLEAMEN tlakov" post&ikova! generální EPDM 1,5 l 1 94

VC926000199 CLEAMEN tlakov" post&ikova! sanitární FPM 1,5 l 1 94

VAA05001599 CLEAMEN tlakov" zp'(ova! generální EPDM 2 l 1 94

VAA05001598 CLEAMEN tlakov" zp'(ova! sanitární Viton FPM 2 l 1 94

ZDDBA002099 CLICK&GO! Dr%ák lahve basic 1 495 34

ZDDSL002099 CLICK&GO! Dr%ák lahve st&íbrn" leskl" 1 495 34
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VDLDR000199 CLICK&GO! Loketní dávkova! na lahev s dr%ákem 30 360 34

ZAE02005097 CN Dávkova! pákov" Medispender 500 ml 9 288 35

ZKZDV010098 CN Dávkova! p'nového m"dla 1000 ml bíl" 18 144 30

ZKZDV010096 CN Dávkova! p'nového m"dla 1000 ml !ern" 18 144 30

ZKZDV005099 CN Dávkova! p'nového m"dla 500 ml bíl" 24 360 30

ZKZDV005095 CN Dávkova! p'nového m"dla 500 ml !ern" 24 360 30

ZKZDV000198 CN Dávkova! p'nového m"dla 500 ml loketní 18 144 30

ZKZDV000197 CN Dávkova! p'nového m"dla 500 ml metallic 24 360 30

ZKMDV010099 CN Dávkova! tekutého m"dla 1000 ml bíl" 18 144 29

ZKMDV010095 CN Dávkova! tekutého m"dla 1000 ml !ern" 18 144 29

ZKMDV005099 CN Dávkova! tekutého m"dla 500 ml bíl" 24 360 29

ZKMDV005096 CN Dávkova! tekutého m"dla 500 ml !ern" 24 360 29

ZKMDV005098 CN Dávkova! tekutého m"dla 500 ml metallic 24 360 29

ZUTUM000195 CN profi  mikrovlákno 12 ks modrá 10 99

ZUTUC000194 CN Ut'rka univerzál mikrovlákno !ervená 12 ks 10 99

ZUTUC000192 CN Ut'rka univerzál mikrovlákno modrá 12 ks 10 99

ZUTUC000193 CN Ut'rka univerzál mikrovlákno zelená 12 ks 10 99

ZUTUC000195 CN Ut'rka univerzál mikrovlákno %lutá 12 ks 10 99

ZKZHP000194 CN Zásobník ru!ník$ v roli bíl" 6 72 32

ZKZHP000169 CN Zásobník ru!ník$ v roli !ern" 6 72 32

ZKZHP000179 CN Zásobník ru!ník$ v roli s perforací bíl" 6 72 32

ZKZHP000168 CN Zásobník ru!ník$ v roli s perforací !ern" 6 72 32

ZKZHP000199 CN Zásobník ru!ník$ Z200 bíl" 10 160 31

ZKZHP000171 CN Zásobník ru!ník$ Z200 !ern" 10 160 31

ZKZHP000197 CN Zásobník ru!ník$ ZZ bíl" 10 120 31

ZKZHP000170 CN Zásobník ru!ník$ ZZ !ern" 10 120 31

ZKZHP000190 CN Zásobník ru!ník$ ZZ metallic 10 120 31

ZKZHP000196 CN Zásobník ru!ník$ ZZ modr" 10 120 31

ZKZHP000192 CN Zásobník toaletního papíru 19 JUMBO bíl" 8 96 33

ZKZHP000166 CN Zásobník toaletního papíru 19 JUMBO !ern" 8 96 33

ZKZHP000187 CN Zásobník toaletního papíru 28 JUMBO bíl" 8 80 33

ZKZHP000165 CN Zásobník toaletního papíru 28 JUMBO !ern" 8 80 33

VXBAL000192 Dárková krabice isolda 1 9

VAC06001299 Dávkovací pumpa 2 ml 12 ks 1 93

ZC903000199 Dávkovací pumpa na 5 l, 10 l a 20 l kanystr 30 ml 1 93

VAC02000699 Dávkovací uzáv'r CLEAMEN 6 ks 1 93

VCDCS240099 DM CID S 24 kg 1 24 84

ZUTMD000198 Dr%ák jazykového mopu, magnetick" 40 cm 10 100

ZUTMD000193 Dr%ák jazykového mopu, magnetick" na mopy s druky 40 cm 10 100

ZUTMD000197 Dr%ák jazykového mopu, mechanick" 40 cm 10 100

ZUTMD000199 Dr%ák kapsového mopu, magnetick" 40 cm 12 100

ZUTMD000194 Dr%ák kapsového mopu, mechanick" 40 cm 10 100
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ZUTPD000199 Dr%ák padu na ty! 50 1600 105

ZUTPD000198 Dr%ák padu ru!ní 50 105

ZAI05001597 ECOFOAMER DF15 1 97

ZAI05001595 ECOFOAMER DF20 1 97

ZAI05001594 ECOFOAMER DF25 1 97

ZAI05001596 ECOFOAMER DF30 1 97

ZAI07000499 ECOMIX  sm'#ova! na pln'ní lahví 1 96

ZAO02000299 ECOMIX - spojovací prvek (2 ks) 1 96

ZAO03000199 ECOMIX - záv's na kanystr 1 96

ZAI07001497 ECOMIX CT DUAL 2 x v'dro 1 96

ZAI07001498 ECOMIX CT DUAL na v'dro a láhev 1 96

ZAI07001499 ECOMIX sm'#ova! na pln'ní v'der 1 96

ZAI07000498 ECOMULTI sm'#ova! na pln'ní lahví 1 96

ZAI07001399 ECOMULTI sm'#ova! na pln'ní v'der 1 96

ZAI08000197 ECOSHOT dávkování do d&ezu 1 95

ZAI08000199 ECOSHOT dávkování do láhve 1 95

ZAI08000198 ECOSHOT dávkování do v'dra 1 95

ZAI06000198 Foamfaster 1 95

ZUTHP000598 Houbi!ka s padem 6x15 cm modr" pad 5 ks 50 450 105

ZUTHP000599 Houbi!ka s padem 6x15 cm zelen" pad 5 ks 50 450 105

ZUTHP001099 Houbi!ka s padem 6x9 cm 10 ks 50 450 105

ZPNDD000199 ISOFA Dr%ák COMP na ze- 5 15

ZPNDD000198 ISOFA Dr%ák COMP na ze- se zámkem 5 15

VPPTF035099 ISOFA FOAM, profi  dílenské p'nové m"dlo na ruce 3,5 kg, COMP 3 117 15

VPPTF005099 ISOFA FOAM, profi  dílenské p'nové m"dlo na ruce 500 g, SOLO 15 675 15

VPPTHS05599 ISOFA HARD sada X 20 600 14

VPPPH005099 ISOFA HARD, profi  mycí gel na ruce 500 g, GEAR 12 840 14

VPPTH035099 ISOFA HARD, profi  tekutá mycí pasta na ruce 3,5 kg, COMP 3 117 15

VPPTH005599 ISOFA HARD, profi  tekutá mycí pasta na ruce 550 g, X 20 900 14

VPPTMS05599 ISOFA MAX sada X 20 600 14

VPPPM004595 ISOFA MAX, profi  mycí gel na ruce 450 g, GEAR 12 840 14

VPPTM035098 ISOFA MAX, profi  tekutá mycí pasta na ruce 3,5 kg, COMP 3 117 15

VPPTM005599 ISOFA MAX, profi  tekutá mycí pasta na ruce 550 g, X 20 900 14

VPPTPS05599 ISOFA PRO sada X 20 600 14

VPPPP004599 ISOFA PRO, profi  mycí pasta na ruce 450 g, GEAR 12 840 14

VPPPP050099 ISOFA PRO, profi  mycí pasta na ruce 5 kg 1 60 14

VPPTP042098 ISOFA PRO, profi  tekutá mycí pasta na ruce 4,2 kg, COMP 3 117 15

VPPTP005599 ISOFA PRO, profi  tekutá mycí pasta na ruce 550 g, X 20 900 14

VPDPP000199 ISOFA Pumpa COMP pro p'nová m"dla 1 15

VPDPS000199 ISOFA Pumpa COMP pro tekuté mycí pasty a m"dla 1 15

VPPTSS05599 ISOFA SOAP sada X 20 600 14

VPPTS035099 ISOFA SOAP, profi  dílenské tekuté m"dlo na ruce 3,5 kg, COMP 3 117 15
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VPPTS005599 ISOFA SOAP, profi  dílenské tekuté m"dlo na ruce 550 g, X 20 900 14

VPKRA001094 ISOLDA Aloe vera s panthenolem 100 ml 25 3500 8

VPKRA005099 ISOLDA Aloe vera s panthenolem 500 ml - Medispender 15 1260 8

VKIGB010099 ISOLDA Black cherry 1 l 10 480 20

VKIGB100099 ISOLDA Black cherry 10 l 1 60 20

VKIGB050099 ISOLDA Black cherry 5 l 1 128 20

VKIGB005099 ISOLDA Black cherry 500 ml, CLICK&GO! 15 1260 20

VKIBS005099 ISOLDA Bronze line cream soap 500 ml, CLICK&GO! 15 1260 18

VPDRL050097 ISOLDA Dezi SKIN Liquid 5 l 1 128 27

VPDRA050097 ISOLDA Disinfection SKIN 5 l 1 128 27

VPDRA005096 ISOLDA Disinfection SKIN 500 ml, Medispender 15 900 27

VPDRS050098 ISOLDA Disinfection soap 5 l 1 128 26

VPDRS005097 ISOLDA Disinfection soap 500 ml - Medispender 15 900 26

VKIEE050099 ISOLDA Energy shower gel s vitaminem E 5 l 1 128 20

VKIEE005099 ISOLDA Energy shower gel s vitaminem E 500 ml, CLICK&GO! 15 1260 20

VKIGS005097 ISOLDA Gold line Hair&Body shampoo 500 ml, CLICK&GO! 15 1260 18

VKIMJ050099 ISOLDA Green apple  5 l 1 128 21

VKIMJ010099 ISOLDA Green apple 1 l 10 480 21

VKIMJ005099 ISOLDA Green apple 500 ml, CLICK&GO! 15 1260 21

VKIMJ005098 ISOLDA Green apple 500 ml, Medispender 15 900 21

VPTRG001098 ISOLDA Guard tekuté rukavice 100 ml 25 3500 11

VPTRG005099 ISOLDA Guard tekuté rukavice 500 ml 20 900 11

VPKRH001095 ISOLDA He&mánek s arganov"m olejem 100 ml 25 3500 10

VKIPH000199 ISOLDA Hotelové m"dlo 15 g 150 18900 23

VPKMZ001094 ISOLDA Keratin s mandlov"m olejem 100 ml 25 3500 10

VPKRC001095 ISOLDA Konopn" krém s pupalkov"m olejem 100 ml 25 3500 9

VPKRL001094 ISOLDA Lanolin s rakytníkov"m olejem 100 ml 25 3500 10

VKIMG010099 ISOLDA Mandarine 1 l 10 480 21

VKIMG050099 ISOLDA Mandarine 5 l 1 128 21

VKIMG005099 ISOLDA Mandarine 500 ml, CLICK&GO! 15 1260 21

VPKRM001092 ISOLDA M'sí!ek léka&sk" s ln'n"m olejem 100 ml 25 3500 9

VKIMN050099 ISOLDA NEUTRAL tekuté m"dlo bez parfém$ a barviv 5 l 1 128 22

VKIMN005099 ISOLDA NEUTRAL tekuté m"dlo bez parfém$ a barviv 500 ml, Medispender 15 900 22

VPKRO001092 ISOLDA Oliva s !ajovníkov"m olejem 100 ml 25 3500 9

VKIPB050099 ISOLDA P'nové m"dlo bílé, luxury 5 l 1 128 24

VKIPM050099 ISOLDA P'nové m"dlo modré 5 l 1 128 24

VKIPR050099 ISOLDA P'nové m"dlo r$%ové 5 l 1 128 24

VPDFM050098 ISOLDA P'nové m"dlo s antibakteriální p&ísadou 5 l 1 128 25

VPDFM005099 ISOLDA P'nové m"dlo s antibakteriální p&ísadou 500 ml 15 675 25

VPDFM050097 ISOLDA P'nové m"dlo s antibakteriální p&ísadou bez parfém$ 5 l 1 128 25

VKIPA000197 ISOLDA Pevné m"dlo Aloe vera 100 g 56 6720 23

VKIPG000199 ISOLDA Pevné m"dlo Green tea 100 g 56 6720 23
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VKIMK010099 ISOLDA Pomegranate 1 l 10 480 21

VKIMK050099 ISOLDA Pomegranate 5 l 1 128 21

VKIMK005099 ISOLDA Pomegranate 500 ml, CLICK&GO! 15 1260 21

VKISS050098 ISOLDA Silver line Hair&Body shampoo 5 l 1 128 18

VKISS005097 ISOLDA Silver line Hair&Body shampoo 500 ml, CLICK&GO! 15 1260 18

VPKRD001094 ISOLDA .alvej s biotinem 100 ml 25 3500 8

VPDRM050098 ISOLDA Tekuté m"dlo s antibakteriální p&ísadou 5 l 1 128 22

VPDRM005097 ISOLDA Tekuté m"dlo s antibakteriální p&ísadou 500 ml , Medispender 15 900 22

VPKRV001093 ISOLDA V!elí vosk s mate&ídou#kou 100 ml 25 3500 8

VPKRV050098 ISOLDA V!elí vosk s mate&ídou#kou 5 l - sá!ek 3 108 8

VPKRV005097 ISOLDA V!elí vosk s mate&ídou#kou 500 ml - Medispender 15 1260 8

VPKRV005096 ISOLDA V!elí vosk s mate&ídou#kou 500 ml - X 20 900 8

VKIMZ050099 ISOLDA Violet p'nové m"dlo 5 l 1 128 24

VKIMZ005099 ISOLDA Violet p'nové m"dlo 500 ml 15 675 24

ZSU09000098 Kartá! do úzk"ch prostor 24 104

VPDKD050099 Kenoderm 5 l 1 128 26

VPDKD005099 Kenoderm 500 ml, Medispender 15 900 26

ZUVPC000192 Ko#ík maxi 1 103

VBNBA200099 KRYSTAL Balzám nádobí ALOE VERA 20 l 1 24 38

VBNBA050099 KRYSTAL Balzám nádobí ALOE VERA 5 l 1 128 38

VBNBA007599 KRYSTAL Balzám nádobí ALOE VERA 750 ml 18 576 38

VBACK006095 KRYSTAL )isticí krém 600 g 20 900 40

VBACP006098 KRYSTAL )istící písek 600 g 20 960 40

VBLPE007599 KRYSTAL )isti! a le#ti! na lesklé povrchy ECO 750 ml 18 576 53

VBUDP050099 KRYSTAL Dezinfekce podlah 5 l 1 128 47

VBUDP007599 KRYSTAL Dezinfekce podlah 750 ml 18 576 47

VBLWP007599 KRYSTAL Le#t'nka na nábytek 750 ml 18 576 44

VBPMV050099 KRYSTAL M"dlov" !isti! 5 l 1 128 37

VBPMV007599 KRYSTAL M"dlov" !isti! 750 ml 18 576 37

VBDKO050098 KRYSTAL Na koupelny 5 l 1 128 41

VBEKO007599 KRYSTAL Na koupelny ECO 750 ml 18 576 53

VBDKO007598 KRYSTAL Na koupelny rozpra#ova! 750 ml 18 576 41

VBDKU050099 KRYSTAL Na kuchyn' 5 l 1 128 39

VBDKU007599 KRYSTAL Na kuchyn' rozpra#ova! 750 ml 18 576 39

VBNEC007599 KRYSTAL Na nádobí ECO 750 ml 18 576 53

VBNAO100098 KRYSTAL Na nádobí lemongrass 10 l 1 60 38

VBNAO200098 KRYSTAL Na nádobí lemongrass 20 l 1 24 38

VBNAO050098 KRYSTAL Na nádobí lemongrass 5 l 1 128 38

VBNAO007598 KRYSTAL Na nádobí lemongrass 750ml 18 576 38

VBDOK050098 KRYSTAL Na okna 5 l 1 128 41

VBDOK007598 KRYSTAL Na okna s rozpra#ova!em 750 ml 18 576 41

VBPAA200099 KRYSTAL Na podlahy ALFAalkohol 20 l 1 24 37
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VBPAA050099 KRYSTAL Na podlahy ALFAalkohol 5 l 1 128 37

QBPAA050098 KRYSTAL Na podlahy ALFAalkohol 5 l, mixBAG 6 240 37

VBPAA050098 KRYSTAL Na podlahy ALFAalkohol 5 l, sá!ek 3 120 37

VBPAA007599 KRYSTAL Na podlahy ALFAalkohol 750 ml 18 576 37

VBOOB007599 KRYSTAL Olejov" osv'%ova! black jack fragrance 750 ml 18 576 44

VBOOM007599 KRYSTAL Olejov" osv'%ova! s rozpra#ova!em modr" 750 ml 18 576 44

VBOOR007599 KRYSTAL Olejov" osv'%ova! s rozpra#ova!em r$%ov" 750 ml 18 576 44

VBOOZ007599 KRYSTAL Olejov" osv'%ova! s rozpra#ova!em zelen" 750 ml 18 576 44

VBSDP050098 KRYSTAL Pine sanan 5 l 1 128 49

VBSDP007599 KRYSTAL Pine sanan 750  ml 17 816 49

VBSDO010099 KRYSTAL Sanan klasik 1 l 12 384 48

VBSDO200099 KRYSTAL Sanan klasik 20 l 1 24 48

VBSDO050099 KRYSTAL Sanan klasik 5 l 1 96 48

VBSDO010097 KRYSTAL Sanan proti plísním, vir$m a bakteriím 1 l s rozpra#ova!em 12 384 49

VBSDO050098 KRYSTAL Sanan proti plísním, vir$m a bakteriím 5 l 1 96 49

VBMSM050099 KRYSTAL Strojní mytí nádobí 5 l 1 96 39

VBMSO050099 KRYSTAL Strojní oplach nádobí 5 l 1 128 39

VBATP060098 KRYSTAL Tekut" písek 6 kg 1 96 40

VBATP006095 KRYSTAL Tekut" písek 600 g 20 900 40

VBUAN200099 KRYSTAL Univerzál 20 l 1 24 37

VBUAN050096 KRYSTAL Univerzál 5 l 1 128 37

VBUAN007599 KRYSTAL Univerzál 750 ml 18 576 37

VBUDD050099 KRYSTAL Univerzální dezinfekce 5 l 1 128 47

VBUDD007599 KRYSTAL Univerzální dezinfekce 750 ml 18 576 47

VBCEZ007598 KRYSTAL WC cleaner ECO 750 ml 17 816 53

VBCGM007598 KRYSTAL WC gel modr" 750 ml 17 816 43

VBCGZ007598 KRYSTAL WC gel zelen" 750 ml 17 816 43

VBCAZ050096 KRYSTAL WC kysel" na keramiku s ochranou, zelen" 5 l 1 128 43

VBCAZ007596 KRYSTAL WC kysel" na keramiku s ochranou, zelen" 750 ml 17 816 43

VBCAM050097 KRYSTAL WC kysel" na keramiku, modr" 5 l 1 128 42

VBCAM007597 KRYSTAL WC kysel" na keramiku, modr" 750 ml 17 816 42

VBCCR050098 KRYSTAL WC kysel" na nerez a keramiku, r$%ov" 5 l 1 128 42

VBCCR007598 KRYSTAL WC kysel" na nerez a keramiku, r$%ov" 750 ml 17 816 42

ZUTMJ000197 Mop jazykov" bavlna 40 cm 50 1600 101

ZUTMJ000198 Mop jazykov" mikrovlákno 40 cm 50 1600 101

ZUTMJ000196 Mop jazykov" mikrovlákno Professional, 40 cm 50 1600 101

ZSE16000099 Mop jazykov" mikrovlákno s druky 40 cm 50 1600 101

ZUTMJ000199 Mop jazykov" %inylka 40 cm 50 1600 101

ZSE10000098 Mop kapsov" 40 cm Premium !erven" 50 1600 101

ZUTMK000197 Mop kapsov" bavlna 40 cm 50 1600 101

ZUTMK000198 Mop kapsov" mikrovlákno 40 cm 50 1600 101

ZSE04000099 Mop kapsov" mikrovlákno Professional, 40 cm 50 1600 101
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ZUTMK000199 Mop kapsov" %inylka 40 cm 50 1600 101

ZUTMK000195 Mop univerzál mikrovlákno 40 cm 50 1600 101

VCMDS200099 MULTI DES 20 kg 1 24 86

ZAO05000098 Náhradní pumpa dávkova!e Medispender 1 35

ZUVPC000199 Nosi! 6 l v'dra na vodítko 1 103

ZSR06000199 Odm'rka CLEAMEN s uchem 500 ml 1 93

ZSU02000198 Ometa! prachu a pavu!in 12 104

ZUTPR000199 Pad ru!ní bíl" 25 105

ZUTPR000195 Pad ru!ní !ern" 25 105

ZUTPR000198 Pad ru!ní !erven" 25 105

ZUTPR000197 Pad ru!ní modr" 25 105

ZUTPR000196 Pad ru!ní zelen" 25 105

VAA04001299 P'ni! 12 ks 1 93

ZUPSV000193 Pisoárové sítko vo(avé ERB !ervené, spiced apple 10 1800 106

ZUPSV000189 Pisoárové sítko vo(avé ERB fi alové, lawender 10 1800 106

ZUPSV000192 Pisoárové sítko vo(avé ERB r$%ové, meloun 10 1800 106

ZUPSV000190 Pisoárové sítko vo(avé ERB sv'tle %luté, super lime 10 1800 106

ZUPSV000191 Pisoárové sítko vo(avé ERB zelené, kiwi a grapefruit 10 1800 106

ZUPSV000194 Pisoárové sítko vo(avé ERB %luté, mango 10 1800 106

ZUPSV000195 Pisoárové sítko vo(avé OKTAGON oran%ové, citrus 10 1300 106

ZAI03000199 P&enosné p'novací za&ízení na 1 l láhev CLEAMEN 1 95

ZAI01002099 P&enosné sm'#ovací za&ízení 20 l s plnicí hadicí 1 94

ZC947000199 P&enosné sme#ovací za&ízení 5 l s plnicí hadicí 1 94

VAC09001599 Pumpi!ka na láhev Medispender 500 ml 15 ks 1 35

ZAI09000199 Quantura 10, Detergent 1 97

ZAI09000198 Quantura 10, Rinse 1 97

ZAI09000196 Quantura 200 BT 1 97

VAA03001299 Rozpra#ova! 12 ks 1 93

ZSU11E00198 Rukavice !erné, chemicky odolné, velikost M 1 pár 144 5760 107

ZSU11E00199 Rukavice !erné, chemicky odolné, velikost S 1 pár 144 5760 107

ZSU11E00196 Rukavice !erné, chemicky odolné, velikost XL 1 pár 144 5760 107

ZSU06000098 Rukavice gumové, úklidové, velikost L 1 pár 144 1152 107

ZSU05000098 Rukavice gumové, úklidové, velikost M 1 pár 144 1152 107

ZSU14000099 Souprava smetá!ek s lopatkou 24 576 104

ZSU16000099 Souprava smetá!ek s lopatkou HACCP 5 240 104

ZSU17000099 .krabka na odstran'ní ne!istot 48 104

VBZAB030099 TONGO Avivá% SENSITIVE 3 l 4 120 51

VBTSF030099 TONGO SPORT prací gel pro funk!ní prádlo 3 l 4 120 51

VBTPG030099 TONGO Univerzální prací gel 3 l 4 120 51

VBZPT150098 TONGO Univerzální prací prá#ek 15 kg 1 50 50

VBZPT030097 TONGO Univerzální prací prá#ek 3 kg 1 200 50

VBZPT006096 TONGO Univerzální prací prá#ek 600 g 14 784 50
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VBZPT090097 TONGO Univerzální prací prá#ek 9 kg 1 74 50

ZUTMH000198 Ty! na mopy pevná 1 100

ZUTMH000199 Ty! na mopy teleskopická 1 100

ZAM01000198 Ty! pro kartá! do úzk"ch prostor 10 104

ZUTMH000197 Ty! teleskop. ke kapsovému mechan. dr%áku mopu bez plast. koncovky 22mm 1 100

ZAQ02000099 Úklidov" vozík 2x17 l s pytlem 1 102

ZUVUC000199 Úklidov" vozík Cleamen 2x17 l 1 103

ZAQ02000098 Úklidov" vozík Maxi uni 1 4 102

VAA02001299 Univerzální rozpra#ova! 12 ks 1 93

VSA02C03099 Ut'rka CLEAMAX extrasavá 42x40cm !ervené 30 ks 7 280 99

VSA02M03099 Ut'rka CLEAMAX extrasavá 42x40cm modré 30 ks 7 280 99

VSA02Z03099 Ut'rka CLEAMAX extrasavá 42x40cm zelené 30 ks 7 280 99

VSA02L03099 Ut'rka CLEAMAX extrasavá 42x40cm %luté 30 ks 7 280 99

VSA01035099 Ut'rka CLEAMAX modrá v roli (350 útr%k$) 1 99

VSA01005099 Ut'rka CLEAMAX modrá v roli (50 útr%k$) 6 360 99

VPPVM006099 VAKAVO Blue Mye, profi  tekutá mycí pasta na ruce 600 g, X 20 900 16

VKISB005097 VAKAVO B&íza a kop&iva 500 ml, X 20 900 17

VPKRG001098 VAKAVO Ginkgo biloba glycerinov" krém na ruce 100 ml 25 3500 11

VPPVG005098 VAKAVO Green mycí pasta 500 g 12 840 16

VPPTG050098 VAKAVO Green, profi  tekutá mycí pasta na ruce 5 kg 1 60 16

VPPTG006099 VAKAVO Green, profi  tekutá mycí pasta na ruce 600 g, X 20 900 16

VKVMH050098 VAKAVO Herbal tekuté m"dlo 5 l 1 128 17

VKVMI050098 VAKAVO Intensive tekuté m"dlo 5 l 1 128 17

VPKRE001099 VAKAVO Medu(ka krém na ruce 100 ml 25 3500 11

VKVMO050097 VAKAVO Ocean tekuté m"dlo 5 l 1 108 17

VPPVO006098 VAKAVO Orange 600 g 12 840 16

ZAQ04001799 V'dro 17 l pro úklidov" vozík !ervené 1 300 103

ZAQ04001798 V'dro 17 l pro úklidov" vozík modré 1 300 103

ZUVPC000196 V'dro 5 litr$ 1 103

ZUVPC000198 V'dro 6 litr$ 1 103

ZCVRC200099 Virocid 20 l 1 24 90

ZCVRC050099 Virocid 5 l 1 160 90

ZUVPC000191 Vlo%ka %díma!e 1 102

ZC937000599 V"pustn" kohout na 20 l a 10 l kanystr 1 93

ZC902000199 V"pustn" kohout na 5 l kanystr 1 93

ZUTMV000199 V"straha - pozor kluzká podlaha 10 107

O0901290 WC Ko#í!ek záv'sn" 1 106

ZAQ06000099 /díma! pro úklidov" vozík 4 72 102

Kód polo'ky Název polo'ky Polo'ek 
v kartonu

Polo'ek
na palet( Strana



"ISTÍRNA ODPADNÍ VODY
P&i v"rob' spot&ebováváme velké mno%ství vody, nap&íklad pro 
vym"vání v"robních za&ízení, vym"vání p&epravních kontejner$, 
sud$ a podobn'. Pou%itá voda je v%dy dokonale vy!i#t'na na#í 
vlastní !istírnou a z 95 % se vrací zp't do v"robního procesu. Tím 
pádem je spot&eba vody v technologickém procesu v"razn' ni%#í, 
ne% kdybychom ji vypou#t'li do ve&ejné kanalizace.

EKOLOGICKÉ PRODUKTY
Dal#í úhel pohledu na pé!i o %ivotní prost&edí je chemie samotná. 
Pro b'%né denní !i#t'ní na místech, kde není p&íli# vysoké zatí-
%ení nebo odolné ne!istoty je mo%né pou%ít !isti!e vyrobené ze 
snadno odbourateln"ch surovin. Takové v"robky splní sv$j ú!el 
(umytím povrchu) a následn' se ve vod' rozlo%í na látky, které se 
v p&írod' b'%n' vyskytují jako sou!ást %iv"ch organizm$ a rostlin. 
Ná# sortiment nyní obsahuje základní sadu !isti!$ pro úklid 
a postupn' pracujeme na roz#í&ení této &ady o dal#í prost&edky.

SÁ"KY 5 L
Není nad to, kdy% se vy&e#í „dv' mouchy jednou ranou“. To platí 
o sá!cích, kter"mi nahrazujeme nevratné p'tilitrové kanystry. Sá!ek 
uveze stejné mno%ství tekutiny (m"dla nebo !isticího prost&edku) 

jako kanystr, ale je vyroben pouze z 20 % plastu ne% kanystr. 
Nakonec také skon!í jako odpad, je to v#ak o 80 % mén', ne% 
v p&ípad' 5 l kanystru. Navíc je sá!ek pln' recyklovateln". Pomocí 
sá!k$ jsme u#et&ili dal#í dv' tuny plastového odpadu za lo(sk" rok.

VRATNÉ KANYSTRY
V roce 2010 jsme zavedli systém vratn"ch obal$, do kter"ch 
plníme na#e v"robky. Prázdné kanystry vozíme od zákazník$ zp't, 
vymyjeme je, vydezinfi kujeme a pou%ijeme znovu. Takto zabráníme 
vzniku plastového odpadu v objemu mnoha tun ro!n'. Vratné obaly 
um"váme v profesionální my!ce, pou%itá voda je znovu vy!i#t'na 
a vrácena zp't do technologického procesu.

ZM0NA V RE.IMU VRATN&CH KANYSTR/
Od 1. zá&í 2021 do#lo ke zm'n' v systému vratn"ch obal$. Nov' 
jsou vratné kanystry (nebo sudy) zapo!ítány do prodejní ceny 
ka%dého takto napln'ného produktu. Zárove( se m'ní i zp$sob 
a podmínky vracení t'chto kanystr$. Vratné kanystry budeme 
stahovat zp't (na na#e náklady) pokud budou p&ipraveny k vyzved-
nutí na palet' a dostate!n' zpevn'né stre!ovou folií a v p&ípad' 
dodr%ení minimálního mno%ství: kanystr 10 l – 30 ks, kanystr 
20 l – 24 ks. Podmínkou z$stává, aby kanystry nebyly po#kozené, 
nebo zne!i#t'né jin"mi látkami, ne% p$vodn' obsahovaly.

EKOLOGIE A OCHRANA P(ÍRODY
Spole#nost Cormen ji$ mnoho let dbá o to, aby 
se chovala ekologicky, a aby p*i v%rob+ sv%ch 
produkt! zanechávala za sebou co nejmén+ 
odpad! v jakémkoliv skupenství. Prioritou je pro 
nás nejen sní$ení produkce plastov%ch obal!, 
ale také ochrana podzemních vod a úspora 
energie ve v%robním i logistickém cyklu. Zkrátka, 
pohlí$íme na ochranu p*írody ze v)ech mo$n%ch 
úhl! a hlavn+, bereme to vá$n+.

KÓDY ZÁLOHOVAN&CH 
OBAL/

Kontejner 1000 l O0901301

Sud 200 l se dv(ma uzáv(ry O0901236

Kanystr 20 l !ir# s kódem O0900187

Kanystr 10 l !ir# s kódem O0901296

Paleta prostá 80 x 120 cm O0300520

Paleta EUR 80 x 120 cm O0300521

vratn% 10 l 
kanystr



JAK OBJEDNÁVAT

Distributo!i a smluvní partne!i mohou objednávat zbo"í p!ímo 
u v#robce. Nejefektivn$j%í formou je B2B rozhraní na internetov#ch 
stránkách www.cormen.cz, kde jsou neustále k dispozici aktuální 
stavy v#robk& na sklad$ a obchodní dokumenty, v'etn$ historie 
objednávek. Dal%í variantou je objednávání elektronickou po%tou na 
e-mailové adrese: objednavky@cormen.cz. Pokud si s objednávkou 
nevíte rady, na%e objednávková linka je vám k dispozici v pracovních 
dnech od 8 do 16 hodin na telefonním 'ísle +420 565 400 303. 
Alternativním zp&sobem objednávání je pou"ití mobilní aplikace 
Pomocník úklidu.

Není nad osobní setkání. Máte-li jak#koliv dotaz, 
neváhejte se obrátit na na%e odborné poradce, 

kte!í vám rádi pomohou.

Nejjednodu%%í a nejrychlej%í zp&sob objednávky pro spot!ebitele 
je prost!ednictvím na%ich smluvních distributor&. Ty pravideln$ 
zásobujeme, mají tedy cel# sortiment v#robk& skladem. 
V ka"dém regionu (eské i Slovenské republiky najdete mnoho 
velkoobchodních partner&. Svého dodavatele si m&"ete vybrat p!ímo 
na internetov#ch stránkách www.cormen.cz.

OBCHODNÍ T!M

U smluvních distributor!
Vá% distributor:

U v"robce

www.cormen.cz

Vedoucí prodeje "R a SR: +420 777 593 025
Asistentka obchodního odd#lení: +420 565 400 351

EKOLOGICKÁ
U" p!i v#voji nov#ch receptur tekut#ch i pevn#ch mycích past 
jsme se zam$!ili na jejich %etrnost v&'i "ivotnímu prost!edí. 
Po umytí rukou tyto prost!edky odte'ou spolu s ne'istota-
mi do odpadu a následn$ do p!írody. Proto je jejich rychlá 
rozlo"itelnost velmi d&le"itá a pro "ivotní prost!edí neznamená 
prakticky "ádnou zát$". Pro rozpou%t$ní ne'istot jsme zvolili 
zcela p!írodní produkty. Jako abrazivum pou"íváme mlet# 
kámen nebo d!evité piliny a úpln$ jsme odstranili um$lá 
barviva. Podstatn$ jsme sní"ili hmotnosti obal& a zavedli velká 
skupinová balení.

PRAKTICKÁ
V%echny druhy past a p$nov#ch i tekut#ch dílensk#ch m#del 
vyrábíme v n$kolika velikostech a také v r&zn#ch dávkovacích 
systémech. Z nich si doká"e vybrat ka"d# kutil, !emeslník, 
mal# podnik i velk# závod s mnoha zam$stnanci. Z malého 
i z nejv$t%ího obalu je mo"né dávkovat praktickou pumpi'kou 
nebo pomocí dávkova'e. Pro správn# v#b$r druh& a odpo-
vídajícího !e%ení je mo"né se obrátit na na%eho odborného 
poradce, kter# nesedí pouze za stolem, ale pom&"e p!edev%ím 
Vám p!ímo na míst$.

NOVÁ ISOFA

P$EHLEDNÁ
Cel# sortiment mycích past 
a dílensk#ch m#del jsme 
sjednotili do krátk#ch, lehce 
zapamatovateln#ch názv& FOAM, SOAP, PRO, HARD a MAX. 
Ka"d# z t$chto druh& má jinou mycí sílu a svou vlastní barvu etikety. 
V%echny jsou p!ehledn$ uspo!ádány podle tachometru ú'innosti.

MODERNÍ
Nová ISOFA se vyvíjela také po stránce vzhledové. Nové logo, umíst$né do 
'ern#ch ploch, na 'erné láhve a kelímky, je neokoukané a originální. )ada 
ISOFA je tak snadno rozeznatelná od ostatních 'isti'& na ruce. V tomto 
designu ji" b$"í internetové stránky www.isofa.cz, jsou polepena na%e fi rem-
ní vozidla a u na%ich prodejc& stojí stejn$ provedené prodejní regály. 
S logem ISOFA m&"ete získat i praktické dílenské tu"ky a dal%í dárky.

Ú"INNÁ
Za v%ech okolností je ISOFA p!edev%ím ú'inná. P!i v#voji receptur se prak-
ticky stále testuje p!ímo v autodílnách, pneuservisech i v lakovnách. Ka"dá 
ne'istota se zvlá%* posuzuje a zkou%í se její %etrné odstran$ní z poko"ky 
rukou. Vyzkou%ejte si v#robky ISOFA na vlastní k&"i a uvidíte, "e po t$"ké 
práci ji" nebudete mít "ádné starosti. +PÍNU NE)E+!

www.isofa.cz

TIP
Produkty #ady ISOFA
– str. 12

EDNÁÁ

�
+420 777 593 024

�
+420 777 593 017

�
+420 727 808 524

�
+420 777 593 004

Brno

Praha

�
+421 915 756 760



CORMEN s.r.o.
593 01 V!chnov 73

Provozovna: 
Pr"myslová 1420
593 01 Byst#ice nad Pern$tejnem
%eská republika

tel.: +420 565 400 300
e-mail: info@cormen.cz
www.cormen.cz

I%: 255 47 593
DI%: CZ25547593
KB: 27-3946650227/0100

Vá$ distributor:

RL000164WWW.CORMEN.CZ

ÚKLIDOVÁ CHEMIE
PRACOVNÍ KOSMETIKA

Zm!ny vyhrazeny.

2022 – 2023

Pingu
WWW.GASTROBOX.SK


