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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ
“AUTO 810” (5 λίτρα) κιβ=3τεμ

* Ισχυρά αλκαλικό υγρό
απορρυπαντικό.

* Για σκεύη αντοχής σε
σκληρά αλκαλικά
* pH : 12,5 - 13,5

* Ιδανικό για περιοχές
με πολύ σκληρά νερά.

ÐáñÝ÷åôáé äùñåÜí ôïðïèÝôçóç êáé
óõíôÞñéóç ôùí äïóïìåôñçôþí ãéá ôá

ðëõíôÞñéá ðïôçñéþí & ðéÜôùí.

ÐáñÝ÷åôáé äùñåÜí ôïðïèÝôçóç êáé
óõíôÞñéóç ôùí äïóïìåôñçôþí êáé ãéá

ôá õãñÜ ëÜíôæáò, äáðÝäïõ, êëð.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ
AUTO 800 (5 λίτρα)
* Ισχυρά αλκαλικό υγρό απορρυπαντικό
πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών

* Ιδανικό σε περιοχές με
μέτρια & σκληρά νερά.
* Για σκεύη που αντέχουν
τα ισχυρά αλκαλικά
* pH : 12,5 - 13,5

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ
“AUTO 810” (10 λίτρα)

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ
AUTO 800 (10 λίτρα)
* Ισχυρά αλκαλικό υγρό απορρυπαντικό
πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών

ΣΤΕΓΝΩΛΑΜΠΡΙΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.
“DRY 900” (5 λίτρα) κιβ=3τεμ

ΣΤΕΓΝΩΛΑΜΠΡΙΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ.
“DRY 900” (10 λίτρα)

* Όξινο στεγνωτικό,
βοηθητικό ξεβγάλματος.
* Εμποδίζει την απόθεση
αλάτων . Γρήγορο

PH : 2,5 - 3,5

στέγνωμα χωρίς κηλίδες,
θαμπάδες & στίγματα.

ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤ.
“CALC REMOVER” (5 λίτρα)

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΑΓ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ
“ΑΝΤΙΒΑC” (5 λίτρα) κιβ=3τεμ

Κιβ=3τεμ

* Απολυμαντικό με βάση
τεταρτοταγές άλας του
αμμωνίου.
*

* pH : 6 - 8

Κατάλληλο για χώρους
επεξεργασίας τροφίμων

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
“SOAP 200” (5 λίτρα) κ ιβ=3τεμ

* Ουδέτερο υγρό πιάτων

* Διασπά λίπη και
σκληρή βρωμιά.
* Ιδανικό και για πολύ
σκληρά νερά.
* pH : 2,5 - 3,5

για σκεύη και πιάτα.

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
“SOAP 200” (10 λίτρα) κ ιβ=3τεμ

* Ουδέτερο υγρό πιάτων

* Διασπά λίπη και
σκληρή βρωμιά.

* Ιδανικό και για πολύ
σκληρά νερά.
* pH : 2,5 - 3,5

για σκεύη και πιάτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ-ΕΣΤΙΩΝ
“ΟVEN & GRILL” (750ml)

* Iσχυρά αλκαλικό υγρό

* Με ψεκαστήρα αφρού.
* pH : 12,5 - 13,5

απορρυπαντικό για
επίμονους ρύπους,
σκληρή βρωμιά, σχάρες,
καμμένα λίπη, καρβουνίλες.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ-ΕΣΤΙΩΝ
“ΟVEN & GRILL” (5 λίτρα) κιβ-3τεμ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜ. ΚΟΥΖΙΝΩΝ
“APC 3000” (5 λίτρα) κιβ=3τεμ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜ. ΚΟΥΖΙΝΩΝ
“APC 3000” (10 λίτρα) κιβ=3τεμ

* Ισχυρά αλκαλικό

* Χαμηλού αφρισμού
* Κατάλληλο για μηχανές
πλύσεως-στεγνώσεως.
* pH : 12,5 - 13,5

γενικής χρήσης
επαγγελ/κων κουζινών.

ΥΓΡΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ-WC
“BATHROOM 1200” (750ml)

* Όξινο αφαλατικό χώρων
υγιεινής (μπάνιο-wc)
* Kαθαρίζει, γυαλίζει και

* Ψεκαστήρας 750ml
* pH : 2,0 - 2,5

απολυμένει τα πλακάκια,
τις βρύσες και όλα τα
είδη πορσελάνης.

ΥΓΡΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ-WC
“BATH USE” (4 λίτρα)

* Όξινο αφαλατικό χώρων
υγιεινής (μπάνιο-wc)
* Kαθαρίζει, γυαλίζει και

* pH : 2,0 - 2,5

απολυμένει βρύσες,
πλακάκια και όλα τα
είδη πορσελάνης.

ΓΕΝΙΚ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ
“APC 1000 LAVENDER” (5 λίτρα)

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΧΕΡΙΩΝ “CREAM SOAP ANTISEPT”
(5 λίτρα)

* Ουδέτερο υγρό γενικού
καθαρισμού καθημερινής
χρήσης με άρωμα λεβάντα.
*

* Ταχύτατο στέγνωμα
* pH : 6,5 - 7,5

Ειδικό για τις μεγάλες
επιφάνειες σαλονιών.

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΓΥΑΛ.ΕΠΙΦΑΝ.
“GLASS 300” (750ml)

* Oυδέτερο άοσμο υγρό
τζαμιών & επιφανειών.
* Χωρίς χρώμα & άρωμα.
* Με ψεκαστήρα 750ml
* pH : 6,5 - 7,5

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΓΥΑΛΙΝ.ΕΠΙΦΑΝ.
“GLASS 300” (5 λίτρα) κιβ=5τεμ

* Oυδέτερο άοσμο υγρό
τζαμιών & επιφανειών.
* Χωρίς χρώμα & άρωμα.
* pH : 6,5 - 7,5

ΚΑΘΑΡ.ΕΥΑΙΣΘΗΤ.ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
“ΑPC SOAPY 100” (5 λίτρα)

Κιβ=3τεμ

Κιβ=3τεμ* Ουδέτερο υγρό γενικ.
καθαρισμού

* Δρα ως συντηρητικό

* Με άρωμα σαπουνιού
* pH : 6,5 - 7,5

για
ευαίσθητες επιφάνειες.

για τα ξύλινα δάπεδα.
* Ειδανικό για μάρμαρα.

Δικαιόχρηση
δοσομετρητών

ρυθμιστών
ροής

Τεχνικός
υπεύθυνος :
Χρήστος

6944170925

H παραπάνω σειρά απορ/κων

είναι ειδικά για επαγγελματικούς
χώρους υψηλών απαιτήσεων.
Με τεχνογνωσία και υλικά που
παραπέμπουν σε πολυεθνικές

αλλά με τιμές καθαρά “ελληνικές”.

χωρίς να μειώνουμε την ποιότητα
παρα μόνον τις τιμές.

“ENDLESS TOP LINE PROFESSIONAL”

Στηρίζουμε έτσι την εγχώρια αγορά

ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (ρυθμιστές οικονομικής ροής)

* Ιδανικό σε περιοχές με
μέτρια & σκληρά νερά.
* Για σκεύη που αντέχουν
τα ισχυρά αλκαλικά
* pH : 12,5 - 13,5

* Ισχυρά αλκαλικό υγρό
απορρυπαντικό.
*

* Για σκεύη αντοχής σε
σκληρά αλκαλικά
* pH : 12,5 - 13,5

Ιδανικό για περιοχές
με πολύ σκληρά νερά.

* Όξινο στεγνωτικό,
βοηθητικό ξεβγάλματος.
* Εμποδίζει την απόθεση
αλάτων. Γρήγορο

PH : 2,5 - 3,5

στέγνωμα χωρίς κηλίδες,
θαμπάδες & στίγματα.

* Ισχυρά όξινο

,με βάση το
φωσφορικό οξύ
* pH : 1,0 - 1,5

αφαλατικό πλυντηρίων
πιάτων και εξοπλισμού
κουζίνας

* Ισχυρά αλκαλικό

* Χαμηλού αφρισμού
* Κατάλληλο για μηχανές
πλύσεως-στεγνώσεως.
* pH : 12,5 - 13,5

γενικής χρήσης
επαγγελ/κων κουζινών.

* Iσχυρά αλκαλικό υγρό

* pH : 12,5 - 13,5

απορρυπαντικό για
επίμονους ρύπους,
σκληρή βρωμιά,
σχάρες, καμμένα λίπη,
καρβουνίλες.

* Κρεμοσάπουνο χεριών με
ήπια αντισηπτική δράση
* Για κάθε τύπο δέρματος

* Χωρίς χρώματα & αρώματα
*

* pH : 5 - 5,5

Κατάλληλο για χρήση σε
χώρους επεξεργασίας
τροφίμων & κουζίνες.

* Εγκεκριμένο από Ε.Ο.Φ.


