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Erőteljes tisztító- és zsíroldószer     

Cikkszám: 7518669 Kiszerelés: 750 ml

Cif Professional Power Cleaner Degreaser

lIIatmentes, alumíniumbarát tisztítószer, mely gyorsan és hatékonyan feloldja 
a zsírokat és a szennyeződéseket. A legtöbb konyhai felületre alkalmas, mint 
például pultok, konyhai eszközök, edények, serpenyők, tűzhelyek, elszívók, padlók, 
falak, ajtók és lefolyók.

Erőteljes tisztító- és zsíroldószer koncentrátum   

Cikkszám: 100858574 Kiszerelés: 5 liter  
Adagolás: 20 ml / 750 ml

Cif Professional Power Cleaner Degreaser

lIIatmentes, alumíniumbarát tisztítószer, mely gyorsan és hatékonyan feloldja a 
zsírokat és a szennyeződéseket. A legtöbb konyhai felületre alkalmas, mint 
például pultok, konyhai eszközök, edények, serpenyők, tűzhelyek, elszívók, padlók, 
falak, ajtók és lefolyók.

Sütő- és grilltisztítószer

Cikkszám: 101102297 Kiszerelés: 750 ml

Lúgos tisztítószer, mely alkalmas a zsíros felületek, mint sütők, rácsok, grillezők 
és elszívók napi tisztítására. A termék felületaktív anyagok és oldószerek hatékony 
keveréke, mely eltávolítja a zsírt. 

Cif Professional Oven & Grill Cleaner

Használatra kész

KONYHAHIGIÉNIA

*

*



 

 

Karcmentesen tisztító folyékony súrolószer általános és citrom illattal.

Cikkszám: G10034 / 101103179 Kiszerelés: 2 liter

Cif Professional Cream / Lemon   

Alkalmazható konyhában és szaniter helyiségekben minden kemény és érzékeny 
felület karcmentes tisztítására, legyen az akár rozsdamentes acél-, kerámia-, vagy 
zománcfelület (pl. tűzhely, edények, mosdó). Eltávolítja az olyan makacs 
szennyeződéseket, mint a leégett ételmaradványok, zsíros szennyeződések, 
mészkőlerakódások, valamint kellemes illatot hagy maga után. 

Rozsdamentes acél- és üvegtisztítószer   

Cikkszám: 7518666 Kiszerelés: 750  ml

lIIatanyagmentes tisztítószer, mely ideális az élelmiszerekkel érintkező kemény 
felületekre, mint például munkalapok, hűtők, üvegpultok és élelmiszeipari 
hűtőpultok. Másodpercek alatt eltávolítja a szennyeződéseket, a piszkot és az 
ujjlenyomatokat, csillogó tisztaságot hagyva maga után.

Konyhai vízkőoldószer

Cikkszám: 7522878 Kiszerelés:  2 liter
Adagolás: 100 - 300 ml / 1 liter meleg víz

Cif Professional Kitchen Descaler  

Gyorsan eltávolítja a vízkőlerakódásokat a konyhai berendezésekről és eszközök-
ről, miközben ragyogó csillogást biztosít a fémfelületeknek. Hatékonyan 
alkalmazható az ételek melegen tartására használt edényeken, vízforralókon, 
mosogatógépekben, valamint csapokon és mosogatókon. 
Nem maró összetételének köszönhetően használata biztonságos.

Tisztító-, fertőtlenítőszer   

Cikkszám: 100887789 Kiszerelés: 750 ml

lIIatmentes tisztító és fertőtlenítőszer, mely alkalmas minden élelmiszerrel 
érintkező felület tisztítására. Hatékony a mikroorganizmusok széles skálája ellen. 
Eltávolítja a zsírokat és az odaszáradt ételmaradékokat. 

Kombinált hatású kézi mosogatószer és általános tisztító-, fertőtlenítőszer   

Cikkszám: 7518653 Kiszerelés: 5 liter       Adagolás: mosogatás: 1%-os oldat

Magas koncentrátumú tisztító - fertőtlenítőszer, mely egy lépésben tisztít és 
fertőtlenít. Hatékony a mikroorganizmusok széles skálája ellen, minden 
vízkeménység mellett eltávolítja a zsírokat és az odaszáradt ételmaradékokat. 
lIIatanyagmentes, így alkalmas minden, a konyhában előforduló, élelmiszerrel 
érintkező felülethez és eszközhöz. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid.

Használatra kész

Használatra kész

*

*

*

Cif Professional 2in1 Cleaner 
Disinfectant 

Cif Professional 2in1 Cleaner 
Disinfectant Conc.

Cif Professional Stainless Steel&Glass 



Gépi mosogatótabletta

Cikkszám: 101102981 Kiszerelés: 188 db

Sunlight Professional Tablets 

Kíválóan alkalmazható kézi adagolású mosogatógépekben. Hatékonyan távolítja 
el a makacs szennyeződéseket (kávé, tea, rúzsfoltok) és ételmaradványokat 
minden típusú edény felületéről kemény és lágy vízben egyaránt.

Mosogatótabletta

Cikkszám: 101102728 Kiszerelés: 200 db

Sunlight Professional All in 1 Tablets 

Minden mosogatásnál hatékonyan megtisztítják edényeit és magát a mosogató-
gépet is. Így tányérjai ragyogóan tiszták, mosogatógépe pedig hosszú élettartamú 
lesz. Egy tablettával elvégzi a mosogatást, vízkőoldást, öblítést.

Folyékony gépi mosogatószer közepesen kemény és kemény vízhez

Cikkszám: 101103190 Kiszerelés: 10 liter
Adagolás: vízkeménységtől függően 2,0 - > 4,0 ml / liter 

Sunlight Professional Liquid 

Kiválóan eltávolítja a szennyeződéseket minden vízkeménység mellett. Mindig 
tökéletes eredményt biztosít, használata 1 – 5 perces mosogatási fázissal 
rendelkező mosogatógépekhez ajánlott.

Folyékony gépi öblítőszer közepesen kemény és kemény vízhez

Cikkszám: 101101824 Kiszerelés: 2 liter Adagolás: 0,2-0,5 ml / liter

Sunlight Professional Rinse Aid Acidic 

Alacsony habzású savas gépi öblítőszer, mely megakadályozza a vízkőképződést a 
mosogatógépekben. Biztosítja a gyors és csíkmentes száradást és a habzás 
szabályozását a mosogatógépben. A Sunlight Prof. Liquid gépi mosogatószerrel 
együtt használva kitűnő eredményeket nyújt.

Folyékony kézi mosogatószer

Cikkszám: 7518640 Kiszerelés: 5 liter Adagolás: 0,2-0,5 ml / liter

Cif Professional Dishwash Extra Strong Lemon 

Kellemes citromillatú folyékony kézi mosogatószer. Alkalmazható kézi mosoga-
táshoz és mosható felületek tisztításához. Tökéletesen eltávolít valamennyi zsíros 
szennyeződést és ragyogóan tiszta felületet hagy maga után.

Folyékony kézi mosogatószer

Cikkszám: 101101882 Kiszerelés: 2 liter Adagolás: min 2 ml / liter

Cif Professional Hand Dishwash 

Könnyen kezelhető, praktikus csomagolású folyékony kézi mosogatószer, mely 
tökéletes eredményt biztosít minden mosogatásnál, még hideg vízben is.



 

 
2in1 szanitertisztítószer vízkőoldó hatással

Cikkszám: 7518678 Kiszerelés: 750 ml

Eltávolítja a vízkövet, szennyeződést és a szappanmaradványokat. Ragyogó 
végeredményt és hosszan tartó friss illatot biztosít. Használható: kádak, mosdók, 
zuhanyzók, WC-k, króm-, rozsdamentes acél, műanyag és kerámia felületeken.

Használatra kész

2in1 szanitertisztítószer vízkőoldó hatással

Cikkszám: 7518652 Kiszerelés: 5 liter Felmosáshoz: 60 ml / 8 liter

Eltávolítja a vízkövet, szennyeződést és a szappanmaradványokat. Ragyogó 
végeredményt és hosszan tartó friss illatot biztosít. Használható: kádak, mosdók, 
zuhanyzók, WC-k, króm-, rozsdamentes acél, műanyag és kerámia felületeken.

Toalett tisztító és vízkőoldószer

Cikkszám: 7518658 Kiszerelés: 750 ml

Domestos Professional Toilet Cleaner Descaler 

Gyorsan feloldja a vízkövet, kellemes illatot hagy maga után. Biztonságosan 
használható porcelán és üveg felületeken is.

Környezetbarát toalett tisztító szer

Cikkszám: 101101501 Kiszerelés: 750 ml

Domestos Professional ECO Toilet Cleaner 

Használatra kész, nagy teljesítményű tisztítószer a vízkő és egyéb lerakódások 
hatékony eltávolításához a WC-kből és piszoárokból. Különleges formulája 
természetes savat és növényi alapú polimert tartalmaz az EU környezetvédelmi 
előírásainak való megfelelőség érdekében.

FÜRDŐSZOBA-
HIGIÉNIA

 

 

 

Cif Professional Washroom 

Cif Professional Washroom 



Fugatisztítószer

Cikkszám: 100877844 Kiszerelés: 750 ml

Domestos Professional Grout Cleaner 

Kiválóan alkalmas fugák tisztítására, rendkívül hatékony a penész és a rozsda 
ellen. A klór alapú formula eltávolítja a makacs szennyeződéseket és elpusztítja a 
baktériumokat.

WC frissítő blokk óceán és citrus illattal

Cikkszám: 101102001 / 101102002 Kiszerelés: 0,04 kg

Domestos Professional Rimblock Ocean / Citrus

Tisztán és frissen tartja a WC-t, miközben segít megakadályozni a vízkőlerakódást, 
elpusztítja a nem látható baktériumokat, friss illatot biztosít.

Duguláselhárító gél

Cikkszám: 100984093 Kiszerelés: 1 liter

Domestos Professional Drain Unblocker Gel 

A hatékony lefolyótisztító gél egyaránt használható a konyhában és a fürdőszobá-
ban. Alkalmas a dugulások gyors eltávolításához a mosogatókban, konyhai és 
fürdőszobai csövekben és lefolyókban. Mindenféle cső esetében biztonságos. 
A gyors, 15 perces folyamat során közvetlenül eljut az eldugult mosogatókhoz 
és lefolyókhoz, és azonnal kitisztítja azt!

Friss illatú fertőtlenítő lemosószer

Cikkszám: 100867027
Kiszerelés: 5 liter

Cikkszám: 100867028
Kiszerelés: 5 liter

Cikkszám: 100867021
Kiszerelés: 5 liter

Domestos Professional Citrus Fresh / 
Pine Fresh / Red Power

Friss illatú, koncentrált tisztítószer, amely fertőtlenítő és baktériumölő hatása 
révén ragyogó tisztaságot teremt. 

Adagolás mindhárom terméknél: tisztítás, fertőtlenítés esetén 60 - 90 ml / 5 liter, 
fehérítés esetén 20 ml / 5 liter. Minimális behatási idő 15 perc.

Piszoártisztító tabletta

Cikkszám: 7508187 Kiszerelés: 150 db

Domestos Professional Urinal Block 

Piszoárok tisztítására, szagtalanítására és felfrissítésére szolgáló tabletta.

Kézmosó szappan

Cikkszám: 7508628 / 101103113 Kiszerelés: 5 liter / 500 ml

Lux Hand Wash 

Kellemes illatú kézmosó szappan, amely gyengéden, de alaposan tisztít.



 

 
Általános felülettisztítószer citrom illattal

Cikkszám: 7518659 Kiszerelés: 5 liter

Cif Professional APC Lemon Fresh

Kellemes illatú tisztítószer a csiszolatlan padlók, falak, kerámia, laminált padlók, 
műanyag és egyéb mosható kemény felületek gyors és egyszerű napi tisztítására. 
Felületaktív anyagokat tartalmaz, így hatékony a zsírok és a szennyeződések ellen. 
Nem igényel öblítést.

Adagolás: 15 ml / 750 ml (szórófejes alkalmazás), 80 - 160 ml / 8 liter (vödrös alk.)

Általános tisztítószer

Cikkszám: 7522865 / 101102297 Kiszerelés: 5 liter / 2 liter

Cif Professional Oxy-Gel Ocean

Aktív oxigént tartalmazó általános tisztítószer. Kitűnően alkalmas padlók és 
egyéb mosható felületek tisztítására. Alkalmazása során az aktív oxigén mikro- 
buborékokat hoz létre, melyek segítik a szennyeződések hatékony és gyors 
eltávolítását a felületekről. 

Adagolás: 15 ml / 750 ml (szórófejes alkalmazás), 80 - 160 ml / 8 liter (vödrös alk.)

Általános tisztítószer

Cikkszám: 7518641 Kiszerelés: 5 liter Adagolás: 60 ml / 5 liter

Cif Professional Brilliance Ocean 

Gyors hatású általános tisztítószer, mely elsősorban nagyobb felületek, például 
fürdőszoba-, és konyhapadlók, csempék, illetve más mosható felületek mindenna-
pos tisztítására alkalmas. Használható lakkmentes járófelületek, oldalfalak, 
kerámiák, laminált és műanyag felületek, illetve valamennyi vízálló felület 
tiszításához. Friss illatot hagy maga után és ragyogó felületet biztosít.

Visszazárható általános nedves tisztítókendő

Cikkszám: 101102348 Kiszerelés: 100 db 

Cif Professional Multipurpose Wipes

Ideális a legtöbb felület gyors, de hatékony és higiénikus tisztítására. Eltávolítja 
a látható és láthatatlan szennyeződéseket a  környezetünkből. Kényelmes és 
gyors megoldás. 

SZOBATAKARÍTÁS

  

 



Ablak- és felülettisztítószer

Cikkszám: 7518651 Kiszerelés: 750 ml

Cif Professional Window & Multi Surface 

Gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket és a zsírt, ragyogó felületet biztosítva. 
Használatra kész, alkalmazható ablakokon és beltéri felületeken, beleértve a 
tükröket, asztalokat és más kemény felületeket.

Használatra kész

Ablak- és felülettisztítószer

Cikkszám: 7518654 Kiszerelés:  5 liter

Cif Professional Window & Multi Surface 

Gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket és a zsírt, ragyogó felületet biztosítva. 
Használatra kész, alkalmazható ablakokon és beltéri felületeken, beleértve a 
tükröket, asztalokat és más kemény felületeket.

Használatra kész

Általános felülettisztító szer

Cikkszám: 101102904 Kiszerelés: 400 ml

Cif Professional Multi Surface 

Bármilyen felületről eltávolítja a legmakacsabb ujjlenyomatokat és a foltokat, 
ragyogó tisztaságot hagyva maga után.

Bútortisztító és ápolószer

Cikkszám: 101102902 Kiszerelés: 400 ml

Cif Professional Wood Furniture Polish 

Eltávolítja a port és a szennyződéseket a kezelt fafelületekről, és védőréteget képez, 
hogy megóvja a felületet a mindennapos sérülésektől és az elhasználódástól.

Parkettaápoló szer

Cikkszám: 100956989
Kiszerelés:  5 liter
Adagolás: 15 ml / 1 liter  

Cikkszám: 100956990
Kiszerelés: 2 liter
Adagolás: 15 ml / 1 liter 

Cif Professional Wood Floor Cleaner

Különleges összetételének köszönhetően alaposan megtisztítja a kezelt 
fafelületeket a szennyeződésektől anélkül, hogy kárt tenne a felületükben, így 
megőrzi azok eredeti szépségét, kellemes illatot hagyva maga után.

Bútortisztítószer

Cikkszám: G11103 Kiszerelés: 750 ml

Cif Professional Furniture Polish 
Kitűnően eltávolítja a port, ujjnyomokat, foltokat és egyéb szennyeződéseket a 
felületekről, hosszan tartó csillogó felületet hagyva maga után, védve a felületet.

Használatra kész



 

 Általános mosópor

Cikkszám: G12350
Kiszerelés: 7 kg

Omo Professional Automat   

Gazdaságos kiszerelésű mosópor, elsősorban a fehér és világos színű ruhadarabok 
mosására 

Adagolás: lágy víz esetén 50 - 165 ml, közepesen kemény víz esetén 90 - 205 ml, 
kemény víz esetén 125 - 245 ml a szennyeződés mértékétől függően a mosógép-
be adagolva, kézi mosásnál: 80 ml / 10 liter

Általános mosópor

Cikkszám: G12351
Kiszerelés: 7 kg

Omo Professional Color 

Gazdaságos kiszerelésű mosópor színes ruhadarabok mosására.

Adagolás: lágy víz esetén 45 - 145 ml, közepesen kemény víz esetén 80 - 180 ml, 
kemény víz esetén 110 - 225 ml a szennyeződés mértékétől függően a mosógép-
be adagolva, kézi mosásnál: 80 ml / 10 liter

Folyékony általános mosószer (kartondobozos)

Cikkszám: 7514769
Kiszerelés: 7,5 liter

Omo Professional Liquid White 

Kizárólag a fehér és világos színű ruhadarabok mosására lett kifejlesztve. 
Folyékony, foszfátmentes mosószer. Enzimeket tartalmaz, melyek alacsony 
hőfokon hatékonyan eltávolítják a foltokat.

Adagolás: lágy víz és közepesen kemény víz esetén 50 - 100 ml, kemény víz esetén 
75 - 125 ml a szennyeződés mértékétől függően a mosógépbe adagolva, kézi 
mosásnál: 30 - 60 ml / 10 liter

TEXTILHIGIÉNIA
 



Folyékony mosószer (flakonos)

Cikkszám: 100857366
Kiszerelés: 5 liter

Omo Professional Active Clean  

Tökéletesen megtisztítja a fehér és világos színű textíliákat, fantasztikus friss illatot 
hagyva maga után. A mosó-adalékanyagos technológiának köszönhetően még 
hatékonyabban eltávolítja a foltokat

Adagolás: lágy víz és közepesen kemény víz esetén 50 - 100 ml, kemény víz esetén 
75 - 125 ml a szennyeződés mértékétől függően a mosógépbe adagolva, kézi 
mosásnál: 30 - 60 ml / 10 liter

Folyékony fehérítő mosószer

Cikkszám: 100867022
Kiszerelés: 5 liter
Adagolás: 100 ml / gépi mosás, kézi mosásnál 100 ml / 10 liter víz 

Domestos Professional Whitener 

Biztonságosan használható textíliák kézi mosással, illetve mosógépben történő 
fehérítésére, valamint nagyobb felületek lemosására.

Folyékony fertőtlenítő lemosószer

Cikkszám: 100869686
Kiszerelés: 5 liter
Adagolás: 100 ml / gépi mosás, kézi mosásnál  90 ml / 5 liter víz. 
Minimális behatási idő 5 perc.

Flóraszept Professional

Klórálló felületek, burkolatok, szaniter-berendezések felületeinek fertőtlenítésére, 
valamint textília fertőtlenítésére alkalmazható. Biztosítja a tökéletes higiéniát és 
tisztaságot az egészségügyi intézmények, vendéglátóipari egységek és nagy 
konyhák részére.

Öblítőkoncentrátum kellemes illattal

Cikkszám: 7518627
Kiszerelés: 5 liter
Adagolás: 25 - 55 ml / gépi mosás, kézi mosásnál 18 ml / 10 liter

Coccolino Professional Spring Flower Conc    

Illatanyaga révén a mosás után tartósan kellemes illatot, puhaságot és rugalmas-
ságot biztosít a textíliának. Antisztatizáló hatású és megkönnyíti a vasalást.

Enyhén illatosított textilöblítő koncentrátum, érzékeny bőrre is alkalmas

Cikkszám: 7519601
Kiszerelés: 5 liter
Adagolás: 25 - 55 ml / gépi mosás, kézi mosásnál 18 ml / 10 liter

Coccolino Professional Pure Conc  

Illatanyagának köszönhetően a mosás után tartósan kellemes illatot, puhaságot 
és rugalmasságot ad a textíliának. Antisztatizáló hatású.



 

 

Professzionális, folyékony mosószer 

Cikkszám: 101100764
Kiszerelés: 5 liter

Omo Professional Horeca  

Kifejezetten vendéglátóipari felhasználásra. Kiválóan eltávolítja a kávé-, a bor- és 
az olajfoltokat, már 30°C-on is. Kitűnő eredményt nyújt mind a fehér, mind a 
színes textilek esetében.

Adagolás: 75 ml / gépi mosás

Mosópor fehér textíliákhoz

Cikkszám: 101102430
Kiszerelés: 8 kg
Adagolás: 45 - 220 ml / gépi mosás, kézi mosásnál 100 ml / 10 liter

Surf Professional White 

Tökéletes tisztaságot és maradandó, kellemes fehér liliom és jázmin illatot biztosít 
a fehér textíliáknak. 

Mosópor színes textíliákhoz

Cikkszám: 101102531
Kiszerelés: 8 kg
Adagolás: 45 - 220 ml / gépi mosás, kézi mosásnál 100 ml / 10 liter

Surf Professional Color

Tökéletes tisztaságot és maradandó, kellemes trópusi liliom és ylang-ylang illatot 
biztosít a színes textíliáknak. 

Folyékony mosószer színes textíliákhoz

Cikkszám: 101102846
Kiszerelés: 4 liter
Adagolás: 40 - 80 ml / gépi mosás, kézi mosásnál 35 ml / 10 liter

Surf Professional Color Liquid    

Tökéletes tisztaságot és maradandó, kellemes  trópusi liliom és ylang-ylang illatot 
biztosít a színes textíliáknak. 

A Cif, a Domestos, a Sunlight, a Surf, a Lux és a Coccolino 
az Unilever bejegyzett márkanevei, amelyeket a Diversey 
licenc alapján használ. Minden jog fenntartva.

Ezen ikonnal megjelölt termékeink  illatanyag mentesek, ezáltal 
élelmiszer előkészítő helyiségekben is alkalmazhatók.

*



Diversey Kft. 
2040 Budaörs, Puskás T. u. 6.
Tel: 06 23 509 100 
Email: hungary@diversey.com

Az UNILEVER és a Diversey erőiket egyesítve létrehozta Önnek a 
Pro Formula használatra kész professzionális termékeit. Az Ön speciális 
felhasználási területére kifejlesztett termékkör jól ismert UNILEVER 
márkákból áll. Könnyen használható tisztítószerek és higiéniai útmuta-
tók segítik Önt a takarítás szakszerű elvégzésében, hogy az Ön vállalko-
zása is teljesítse a higiéniai előírásokat és készen álljon a sikerre.

Megrendelhető:

Keresse akciós termékeinket
és árlistánkat szakkereskedőinknél, viszonteladóinknál!


