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tökéletes 
tisztasághoz

Pro Formula



Hogyan óvhatjuk meg vevőinket a fertőzésektől?
A legjobb módja annak, hogy megvédje magát, ügyfeleit és alkalmazottait, a megfelelő kézhigiénia
fenntartása.

A kézmosás mellett elengedhetetlen, hogy rendszeresen tisztítsa és fertőtlenítse a gyakran használt
területeket, mint például a kiszolgáló pultokat, a pénztárakat, a kilincseket, villanykapcsolókat, távirányítót és
más gyakran használt pontokat.

A Pro Formula termékek rendszeres használatával biztonsággal fertőtlenítheti ezeket a sűrűn megérintett 
pontokat, így megelőzhető a vírusok és baktériumok terjedése. A legfontosabb HACCP higiéniai előírások
betartásának biztosítása érdekében a Pro Formula számos oktatási anyagot kínál, például tisztítási terveket
vagy tippeket, beleértve a felületek és tárgyak megfelelő tisztítását és fertőtlenítését.





Koronavírus – helyes kézmosás



Koronavírus – helyes kézfertőtlenítés



Koronavírus – gyakran érintett felületek



Koronavírus – gyakran érintett felületek– konyha



Koronavírus – gyakran érintett felületek– vendégtér



Koronavírus – gyakran érintett felületek– fürdőszoba



Cikkszám Termék neve Leírás Kiszerelés

100867028
100867027
100867021

DOMESTOS *
Professional

Pine Fresh / Citrus Fresh
/ Red Power

Fertőtlenítő lemosószer
Friss illatú, koncentrált tisztítószer, amely fertőtlenítő és baktériumölő 
hatása révén ragyogó tisztaságot teremt, megelőzi a vízkőképződést, és 
eltávolítja a baktériumok 99,9%-át aktív klórtartalmának köszönhetően.

5L

7522865
101102297

CIF Professional Oxy Gel 
Ocean

Általános tisztítószer
Aktív oxigént tartalmazó általános tisztítószer. Kitűnően alkalmas padlók és 
egyéb mosható felületek tisztítására. Csíkmentesen szárad, megelőzi a fuga 
elszürkülését.

2x5L
6x2L

7518653
100887789

CIF Professional *
2in1 Disinfectant

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

2x5L
6x0,75l 

100858574
7518669

CIF Professional 
Power Cleaner

Degreaser

Erőteljes tisztító- és zsíroldószer
IlIatmentes, 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.

2x5L
6x0,75l 

7518659 CIF Professional 
APC Lemon Fresh

Általános felülettisztító szer citrom illattal
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.

2x5L

7518652
7518678

CIF Professional 
Washroom 2 in 1

2in1 szanitertisztító szer vízkőoldó hatással
Eltávolítja a vízkövet, szennyeződést és a szappanmaradványokat. Ragyogó 
végeredményt és hosszan tartó friss illatot biztosít. 

2x5L
6x0,75l 

Pro Formula Termékajánló

*Biocid hatású fertőtlenítőszerek, kérjük, óvatosan használja fel. Vegye figyelembe a címkét és a termékinformációkat.



Felhasználási 
terület Cikkszám Termék neve Leírás Kiszerelés

Felületek 101102348 CIF Professional 
Multipurpose Wipes

Visszazárható általános nedves törlőkendő
Ideális a legtöbb felület gyors, hatékony, higiénikus tisztítására. 
Eltávolítja a látható és láthatatlan szennyeződéseket.

4 x 100 db

Kézhigiénia 7508628 
101103113 LUX Kézmosó szappan Professzionális kézmosó szappan, amely alkalmas a kéz alapos

tisztítására, mindemellett gyengéd a bőrhöz.. 
2 x 5L

6 x 500 ml

Textilhigiénia

G12350
G12351

OMO Professional 
Automat / Color

Gazdaságos kiszerelésű általános mosópor, elsősorban a fehér 
és világos színű ruhadarabok mosására 7 kg

100857366 OMO Professional Active 
Clean 

Tökéletesen megtisztítja a fehér és világos színű textíliákat, friss 
illatot hagyva maga után. Hatékonyan eltávolítja a foltokat. 2 x 5L

101100764 OMO Horeca
Professzionális, folyékony mosószer kifejezetten 
vendéglátóipari felhasználásra. Kiválóan eltávolítja a kávé-, a 
bor- és az olajfoltokat, 30°C-on is.

2 x 5 L

101102430
101102531
101102846

SURF Professional White 
/ Color /Color Liquid

Tökéletes tisztaságot és maradandó, kellemes illatot
biztosítanak a fehér és színes textíliáknak. 

8 kg
8 kg
4 L

7518627
7519601

COCCOLINO Professional 
Concentrate / Pure Conc

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

5L
5L

Pro Formula Termékajánló



Útmutató a tökéletes 
tisztasághoz
A tökéletes vendégélmény biztosításához elengedhetetlenül fontos az első benyomás. Az 
UNILEVER és a Diversey erőiket egyesítve létrehozta Önnek a Pro Formula professzionális 
termékeit. A HORECA szektor részére kifejlesztett termékkör jól ismert Unilever márkákból áll. 
Könnyen használható tisztítószerek és higiéniai útmutatók segítik Önt a takarítás professzionális 
elvégzésében, hogy az Ön vállalkozása is készen álljon a sikerre.
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