
Profesjonalne rozwiązania
w zakresie środków czystości

Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne.



Higiena kuchni
NIEZAWODNE PREPARATY: „Są bardzo skuteczne, 
a efekt utrzymuje sie naprawdę długo.”

Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne.

Fairy dezynfekujący 
płyn odtłuszczający 
2w1 spray 

Fairy płyn do 
odtłuszczania ciężko 
zabrudzonych 
powierzchni 
kuchennych

Fairy silny środek 
odtłuszczający 
w sprayu

750 ml

750 ml

Fairy płyn do 
ręcznego mycia 
naczyń Lemon – 5L

5 L

FAIRY kapsułki 
do zmywarek 
automatycznych 
All-in-one, Platinum 
(cykl zmywania
25-45 min.)

115 szt/
84 szt.

Fairy detergent 
w płynie do zmywarek 
przemysłowych 
(krótki cykl zmywania)

10 L

5 L

Fairy nabłyszczacz 
do zmywarek 
przemysłowych 
(krótki cykl zmywania)

10 L

pH (1%) 13

pH 11,1

pH (1%) 2.5 do 3.5

pH 11
(nierozcieńczony)

pH 11,3

pH 9
(nierozcieńczony)

pH 9
(nierozcieńczony)

Wysoce skuteczny w odtłuszczaniu i dezynfekcji wszystkich kuchennych
powierzchni (blaty robocze, zlewy, kuchenki) oraz sprzętu kuchennego
	 środek dezynfekujący spełniający ostre wymogi norm
	 	zabija bakterie (EN 1276 i EN 13697 – 3 min)

	 skutecznie odtłuszcza myte powierzchnie
	 może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością

Bezwzględny dla tłuszczu, bezpieczny dla powierzchni. Przeznaczony do
większości powierzchni w kuchni: okapy, blaty robocze, ściany, podłogi,
kuchenki, frytownice, przybory kuchenne
	 szybko rozpuszcza i usuwa uporczywy tłuszcz
	 bezzapachowy
	 ekonomiczny w użyciu koncentrat

	 usuwa tłuszcz nawet z trudno dostępnych miejsc
	 formuła ułatwiająca szybkie spłukiwanie
	 jedna butelka = tysiące czystych, odłuszczonych naczyń
	 5L Fairy starcza na umycie 250 pełnych 40 L zlewów naczyń
	 ekonomiczny w użyciu koncentrat
Wariant Sensitive z ochronną formułą dla skóry, przeszedł pozytywnie
testy dermatologiczne.

	 	do usuwania trudnych, tłustych zabrudzeń w kuchnii: okapy, blaty,
płytki, kuchenki

	 	może być stosowany do powierzchni mających kontakt
z żywnością

	 bez substancji zapachowych, bez wybielaczy, nie powoduje korozji

	 skutecznie myją nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia
	 rozpuszczają się całkowicie, 2 razy szybciej niż twarde tabletki,

pozwalając na zmniejszenie zużycia prądu poprzez skrócenie cyklu
mycia do 20 min.

	 chronią srebro i nadają blask metalom
	 działają nabłyszczająco i ochronnie
	 skuteczne w wodzie o każdym stopniu twardości
Fairy Platinum - to jeszcze mocniejsza formuła pozwalająca usuwać tłuste
zabrudzenia, plamy z kawy i herbaty oraz czyścić filtr zmywarki

	 zapewnia czyste naczynia w pełnym zakresie twardości wody
	 usuwa uporczywe zabrudzenia po skrobi i białkach

(np.spaghetti i jajka)
	 zapobiega odkładaniu się kamienia na elementach zmywarki

(dysze, grzałka)

	 łatwy w użyciu, nie wymaga zmiany ustawień zmywarki

	 do zmywarek i wyparzarek
	 	dzięki innowacyjnej formule nie pozastawia osadów na szkle

(szkło nie wymaga polerowania)
	 nadaje połysk
	 zapewnia szybkie schnięcie zastawy/szkła

Nazwa ZaletyPojemnośćIkona produktu

odtłuszcza
i dezynfekuje



Mr.Proper  
płyn czyszczący do 
delikatnych powierzchni 
(Delicate)

Viakal - odkamieniacz 
do armatury, 
powierzchni sanitarnych

Mr.Proper  
płyn do czyszczenia 
powierzchni ze szkła

5 L

750 ml

750 ml

	 utrzymuje naturalne piękno delikatnych podłóg tj. marmur,
kamień naturalny, drewno lakierowane

	 posiada znakomite właściwości czyszczące
	 nadaję się do zastosowania maszynowego
	 pozostawia świeży, przyjemny zapach
	 ekonomiczny w użyciu koncentrat, bez potrzeby spłukiwania

	 	skutecznie usuwa zastarzałe osady kamienia z elementów armatury,
zlewozmywaków, umywalek, kabin prysznicowych, płytek łazienkowych

	 	posiada system polimerów opóźniający proces ponownego osadzanie się
kamienia

	 zapewnie połysk

	 	umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie okien, luster, paneli szklanych,
ekranów telewizyjnych i komputerowych

	 	szybko schnie, nie pozostawia smug
	 	nadaje połysk

5 L Mr.Proper uniwersalny 
płyn czyszczący 
(Lemon, Ocean)

	 znakomity do czyszczenia podłóg pokrytych płytkami, linoleum,
terakotą, drewnem impregnowanym

	 bardzo skuteczny przy minimalnym wysiłku
	 nie pozostawia smug
	 ekonomiczny w użyciu koncentrat, nie wymaga spłukiwania
	 pozostawia świeży, przyjemny zapach

pH 10,5
(nierozcieńczony)

pH 7,4
(nierozcieńczony)

pH 2.2
(nierozcieńczony)

pH 9.5
(nierozcieńczony)

pH 2,2
(nierozcieńczony)

pH 3,6
(nierozcieńczony)

750 ml

750 ml

	 zapewnia higieniczną czystość
	 eliminuje kamień
	 zapewnia długotrwały połysk
	 pozostawia świeży zapach

	 	do czyszczenia wanny, umywalki, sedesu, kabiny prysznicowej,
kranów i płytek

	 do urządzeń z porcelany, ceramiki, plastiku, chromu, stali nierdzewnej
	 usuwa osady brudu, mydła, tłuszczu, piany
	 czyści z/i chroni przed osadzaniem się kamienia
	 nadaje połysk, nadaje świeży zapach

Mr.Proper 
Professional - płyn 
do czyszczenia toalet 
3in1 750ml

Mr.Proper - 
wielofunkcyjny 
środek do czyszczenia 
urządzeń sanitarnych

Nazwa ZaletyPojemnośćIkona produktu

Higiena powierzchni, 
sal, sanitariatów
PROSTE W ZASTOSOWANIU: „Ten produkt naprawdę 
mnie urzekł, bo robi wszystko i oszczędza pieniądze.”

Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne.

czyści
i dezynfekuje

Mr.Proper uniwersalny 
płyn do czyszczenia 
większości powierzchni, 
szkła wraz z dezynfekcją 
4in1

750 ml 	 	środek do szerokiego zastosowania, czyści powierzchnie: biurek,stolików,
krzeseł, telefonów, klamek, szkła, luster, ekranów, stali nierdzewnej (inox)

	 	środek dezynfekujący spełniający ostre wymogi norm
	 	zabija bakterie (EN 13697 – 3 min)  
	 pozostawia powierzchnie szklane bez smug, idealnie błyszczące

pH (10%) 10.8

pH 11,3

5 L 	 	skuteczny środek do codziennego mycia powierzchni w łaziankach
takich jak podłoga, kafelki, armatura

	 	zapobiega gromadzeniu się osadów z kamienia i mydła oraz
powstawaniu zacieków

	 zapewnia długotrwały połysk i świeży zapach

Mr.Proper 4w1 
wielofunkcyjny 
środek sanitarny



przed przed przedpo po po

Higiena tekstyliów

Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne.

SKUTECZNE I WYDAJNE: „Wszyscy moi pracownicy 
zauważyli, że możemy pozbyć się uporczywych plam.” 

Zalety produktu:
Najbardziej zaawansowana profesjonalna 
formuła z technologią Acti Lift i wybielaczem 
tlenowym od Ariel.
	 najszerszy zakres uusuwania uporczywych   
 plam
	 zapewnia idealną biel i higieniczny poziom   
 prania już przy 20°C-40°C
	 wydłuża żywotność pranym tkaninom
	 nadaje subtelną świeżość
	 zapewnia duża wydajność: 13 kg proszku   
 potrafi wyprać 2.100 kg wsadu prania przy   
 dawce 6g/kg wsadu

Niesamowita biel dzięki
technologii ActiLift i dodatkowym
składnikom wybielającym

Po 8 praniach policottonu (50/50) pranie zasadnicze
w temp. 60°C, średnie zabrudzenie, woda o twardości

12-15°dH, dozowanie 20 g/kg, bęben pralki 6 kg

Ariel Expert  vs  Ariel Formula Pro 

Plama z krwi wyprana
w Ariel Professional+

Plama z kału wyprana
w Ariel Professional+

Plama z jodyny wyprana
w Ariel Professional+

13 kg

Ariel 
Professional+

•  pH (1%) 10.1

Ariel Professional 
Regular, Color

	 znakomicie usuwa wszelkie zabrudzenia i plamy

	 formuła ochrony koloru sprawia, że kolorowe tkaniny przez  
 dłużej zachowują intensywną barwę

	 skuteczny już przy 30°C

	 subtelny, świeży zapach idealny do profesjonalnego prania

	 doskonałe rezultaty nawet podczas korzystania z cyklu bez  
 prania lub moczenia wstępnego – oszczędność wody i prądu

140 prań
100 prań

Nazwa ZaletyPojemnośćIkona produktu

Vizir Professional  
Regular, Color

	 perlista biel nawet w twardej wodzie już przy 30°C

	 doskonałe właściwości usuwania plam

	 delikatna formuła (bez wybielaczy) dla ochrony kolorów

	 wspaniała świeżość prania

140 prań
100 prań

Lenor płyn do płukania 
Spring, Summer

Lenor płyn do płukania 
Odour Eliminator

	 zauważalna świeżość i miękkość nawet 
 po suszeniu w suszarce

	 dodatkowa miękkość

	 dodatkowa puszystość

	 łatwość prasowania

	 skuteczność nawet przy suszeniu w suszarce

	 doskonałe właściwości pochłaniania wilgoci

Wariant Odour Eliminator posiada opatentowaną technologię 
eliminacji przykrych zapachów

4,75 L

5 L

pH 2.9-3.5
(nierozcieńczony)

pH 2.9-3.5
(nierozcieńczony)

Efekty po suszeniu w suszarce

Nazwa ZaletyPojemnośćIkona produktu

Wyprane
w zwykłym płynie

Wyprane w zwykłym
płynie z płynem

do płukania Lenor


