
WELLNESS CENTRA,  
LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ,  

MĚSTSKÉ BAZÉNY, 
AQUAPARKY

PARTNER V OBLASTI ČIŠTĚNÍ A ÚKLIDU PRO



ŠATNY – PODLAHY, 
ŠATNÍ SKŘÍŇKY,  
ZRCADLA 

CLEAMEN 145 strojní a ruční mytí podlah

CLEAMEN 122 lesklé podlahy, ruční mytí

CLEAMEN 100/200 každodenní ruční mytí podlah a povrchů

CLEAMEN 442 periodický kyselý úklid podlah strojní i ruční

CLEAMEN 144 strojní a ruční chlorové mytí podlah

CLEAMEN 110 leštění skleněných ploch a zrcadel

VIROCID dezinfekce podlah a ploch

CLEAMEN 570 dezinfekce povrchů a podlah

KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE dezinfekce menších ploch

VSTUPNÍ ZÓNY – RECEPCE 
CLEAMEN 145 strojní a ruční mytí podlah

CLEAMEN 122 lesklé podlahy, ruční mytí

CLEAMEN 100/200 každodenní ruční mytí podlah a povrchů

CLEAMEN 442 periodický kyselý úklid podlah strojní i ruční

VIROCID dezinfekce podlah

CLEAMEN 570 dezinfekce povrchů a podlah

KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE dezinfekce menších ploch

SPRCHY
CLEAMEN 410 denní údržba obkladů, vodovodních baterií a zástěn

KRYSTAL PINE SANAN odstranění mastnot z obkladů vč. spár 

CLEAMEN 144 strojní a ruční každodenní mytí podlah

CLEAMEN 442 periodický kyselý úklid podlah strojní i ruční

CLEAMEN 110 leštění skleněných ploch a zrcadel

VIROCID dezinfekce podlah a ploch

KRYSTAL SANAN KLASIK dezinfekce podlah a ploch střídání Virocidu

KRYSTAL SANAN PROTI PLÍSNÍM, BAKTERIÍM A VIRŮM  
vybělení spár, chlorová dezinfekce

SAUNY
CLEAMEN 100/200 denní úklid podlah ruční

CLEAMEN 100/200 mytí dřevěných částí sauny (odmaštění)

CLEAMEN 570 dezinfekce dřevěných částí a podlah

CLEAMEN 110 leštění skleněných ploch a zrcadel

CID CLEAN dezinfekce dřevěných ploch



VSTUPNÍ ZÓNY – RECEPCE HYGIENICKÁ  
ZAŘÍZENÍ

OKOLÍ BAZÉNŮ 
podlahy, obklady, linka vodní hladiny

CLEAMEN 310 denní úklid vnitřních ploch toalet a pisoárů

CLEAMEN 100/200 každodenní ruční mytí podlah a povrchů

CLEAMEN 410 každodenní mytí vnějších částí hyg. zařízení

CLEAMEN 110 leštění skleněných ploch a zrcadel

CLEAMEN 144 chlorové mytí podlah a obkladů

KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE dezinfekce menších ploch

VIROCID dezinfekce podlah a ploch

KRYSTAL SANAN KLASIK dezinfekce podlah a ploch střídání VIROCIDU

CLEAMEN 144 denní úklid 

CLEAMEN 442 kyselé čištění – periodický úklid

CLEAMEN 450 gel kyselý na obklady i podlahy

KRYSTAL SANAN KLASIK chlorová dezinfekce všech ploch

VIROCID desinfekce na střídání mytí ploch

CLEAMEN 570 dezinfekce povrchů a podlah

ČIŠTĚNÍ SPÁR  
V DLAŽBĚ I OBKLADECH
SPECIÁLNÍ KARTÁČ NA ČIŠTĚNÍ SPÁR

KOUPACÍ, RELAXAČNÍ 
VANY, VÍŘIVKY 
nerezové, akrylátové, dřevěné 

NEREZ: CLEAMEN 100/200, CLEAMEN 451, VIROCID
AKRYLÁT: CLEAMEN 410, VIROCID
DŘEVO: CLEAMEN 100/200, CLEAMEN 570

Vysvětlivky: Sprejové čištění Ruční mytí Strojní mytí podlah Ruční mytí podlah



Váš obchodní partner:

APLIKACE
Významných úspor docílíte používáním našich 
dávkovacích zařízení a aplikačních pomůcek. 
Máme řešení pro každou oblast úklidu.

Četnost

I.

2x denně

50  ml / 10 l

II.

dle 
potřeby

100  ml / 10 l

III.

1-2x denně

50  ml / 10 l

IV.

1x denně

8  ml / 10 l

V.

1x týdně

50  ml / 10 l

VI.

1x denně

60  ml / 1 l

VII.

1x denně

neředěný

VIII.

1x týdně

neředěný

IX.

1x denně

neředěný

X.

1x denně

neředěný

Revize:

Oblast

Prostředek

Použití

Poznámka

Hygienický plán

OKOLÍ BAZÉNU

Podlahy

CLEAMEN 442

Odvápnění podlah šatny a sprch provést 

jednokotoučovým stroje a vysát vysavačem. 

Neutralizaci provést čistou vodou

Podlahy

CLEAMEN 640

Podlahu umyjeme ručně plochým mopem nebo 

mycím podlahovým strojem

Případný únik mycího roztoku do 

bazénové vody není na závadu, 

jedná se o chlorový nezávadný 

produkt

Lavice,nábytek,stoly  

CLEAMEN 100/200

Plochu postříkat a setřít utěrkou.

Podlahy

CLEAMEN 610

Podlahu umyjeme ručně plochým mopem 
Použitím tohoto přípravku se 

odmastí podlahová krytina

Obklady,dveře

CLEAMEN 300/400

Obklady postříkat pracovním roztokem a následně 

ručním padem, popř.mikrovláknovou utěrku umyjeme, 

spláchněte vodou

Obklady,dveře

CLEAMEN 640

Plochy omyjeme mikrovláknovou utěrkou a 

spláchneme vodou

Sprchový kout

KRYSTAL Pine 

Sanan

Obklady postříkat sprejem a následně ručním 

padem,popř.mikrovláknovou utěrku umyjeme, 

spláchněte vodou

Umyvadla,baterie sprchy

CLEAMEN 410

umyvadla,baterie postříkat rozprašovací 

pistolkou,plochy umýt padem a houbičkou. 

Spláchnout čistou vodou

Na oplach používat jen studenou 

vodu

Odpadkové koše 

KRYSTAL 

UNIVERZÁLNÍ 

DEZINFEKCE

Na koš i do koše aplikovat uneverzální dezinfekci 

a nechat zaschnout

Dezinfekci oplikovat dle potřeby

Lesklé plochy,zrcadla

CLEAMEN 110

Přípravek aplikovat přímo na plochu a 

mikrovláknovou utěrkou vyleštit

Na leštění skel je nejlepší utěrka 

CLEAMAX FINE

DODRŽUJ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY A NÁVOD K POUŽITÍ

DODRŽUJ PŘEDEPSANÉ OOPP

PŘÍPAVKY VZÁLEMNĚ NEMÍCHEJ

datum a podpis

www.co
rmen.cz

Poradce: 

tel.: 

e-mail: 

vydáno:

SERVIS, PORADENSTVÍ
•  komplexní řešení –  odborně vyškolení pracovníci řeší vše od prohlídky až po návrh řešení

• optimální postupy –  profesionálně provedeme výběr produktů a zvolíme optimální postupy pro úklidy

• efektivita a rychlost –  dbáme na efektivitu a rychlost prováděných úkonů v úklidu

• sanitační plány –  automaticky pro vás vypracujeme hygienické plány

•  profesionální školení –  pro pracovníky úklidu máme vytvořený školicí program zdarma

•  pravidelné kontroly –  v případě automatického dávkování přípravku, např. do myček nádobí, 
provádíme pravidelné kontroly a kalibrace

• podpora –  zajišťujeme stálou podporu odborných pracovníků

•  snížení nákladů –  cílem je snížení nákladů a zajištění vysokého standardu celkové hygieny v objektu

• platná legislativa –  celý systém úklidu vypracujeme a nastavíme  
v souladu s platnou legislativou

Sanit
ační 

plány
 vytv

ořím
e 

na míru p
ro v

aše 

jednotlivá

oddělení.

CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ČR
tel.: +420 565 400 300, e-mail: info@cormen.cz
www.cormen.cz

V případě, že váš stávající dodavatel nemá v nabídce tyto produkty, nás 
kontaktujte na tel.: +420 565 400 303, nebo e-mailu: objednavky@cormen.cz.
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