
Vállalatunk innovatív megoldásaival arra 
törekszik, hogy biztosítsa az élelmiszerek 
biztonságát és minőségét, hogy az 
elfogyasztott ételek és italok egészségesek 
és higiénikusak legyenek.

Megoldásainkkal olyan mérhető 
eredményeket nyújtunk üzleti partnereink 
számára, mint például a hosszabb 
eltarthatósági idő, az élelmiszerbiztonság, a 
hatékonyság és a márkák hírnevének 
javítása.
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A jobb ízű kávéért



Használjon Suma Café, és vendégei 
emlékezni fognak a felszolgált kávéra. 

Mert végül is az egyetlen dolog, ami számít, 
az a tisztaság.

További információért kérjük, látogasson a 
www.diversey.com weboldalra.

A jó kávé a tiszta kávégéppel kezdődik. Új Suma Café 
termékkörünk segítségével Ön is a legtöbbet hozhatja ki a 
kávé ízéből.

A Diversey Care, az intézményi takarítás-, az Urnex 
pedig a kávégép-tisztítás piacvezet̋o vállalata, akik most 
összefogtak, hogy kifejlesszék az új Suma Café kávégép-
tisztítószer termékkört, hogy lehet̋ové tegyék azt, hogy 
Ön a lehet̋o legjobb íz̋u kávékat szolgálhassa fel. Az 
új Suma Café termékek úgy lettek kifejlesztve, hogy a 
kávéberendezések tisztításával kapcsolatos igények teljes 
spektrumát lefedjék.

A Suma Café termékek előnyei:
• A tökéletes tisztaságnak köszönhetően elérhető a

kívánt aroma
• Minden kávéberendezés-típushoz megfelelő
• Egyszerűség és megbízhatóság

Minden kávégép-típushoz 
megfelelő 
Bármilyen kávégépe is van, hagyományos-, vagy automata 
eszpresszó, filteres, vákuumos, vagy frissen őrlő 
berendezés, mi megoldást nyújtunk annak tisztítására.  
A Suma Café termékkör úgy lett kialakítva, hogy minden 
tisztítási igénynek megfeleljen. Minden géptípushoz 
biztosítunk könnyen érthet̋o, ábrákkal ellátott használati 
útmutatókat a kávéberendezések tisztításához. A 
Diversey termékkörében egyéb, kávényomok és egyéb 
szennyeződések eltávolítására alkalmas tisztítószerek 
is találhatók, például szőnyegtisztítók, mosószerek, 
mosogatószerek és padlótisztítók. Ennek köszönhet̋oen 
egy beszállítóval lefedheti az összes takarítási igényét.

Egyszerűség és megbízhatóság
Minden Suma Café termék megbízható és könnyedén 
használható és adagolásuk egyszerű, mivel 1-, vagy 2 
literes flakonban kerülnek értékesítésre.

A termékkörben tisztító tabletták is találhatók, 
melyekkel könnyedén biztosítható a pontos és 
biztonságos adagolás. A csomagolásokon színkódok 
találhatók, mely elősegíti a termékek azonosítását. A 
Suma Café márka olyan foszfát-mentes, biológiailag 
lebomló alapanyagokból készült termékeket is 
tartalmaz, melyek újrahasznosított csomagolásuknak 
köszönhetően minimális hatással vannak a környezetre. 
Minden termék NSF-jóváhagyott, így megfelel a szigorú 
egészségügyi- és biztonsági előírásoknak, valamint 
Kosher és Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A tökéletes tisztaságnak köszönhetően 
elérhető a kívánt aroma 
A kávé és eszpresszófőzés során olajos lerakódások 
és vízkő keletkezik a gépek belsejében, mely jelent̋osen 
befolyásolja az elkészített kávé ízét. A Suma Café tökéletes 
tisztaságot biztosít minden kávégép típusban.

Bizonyított tény, hogy a rendszeres, megfelelő 
kávéberendezés-tisztítás megelőzi a gépek eltömődését 
és a gépekben ezáltal okozott károkat, így csökkennek 
a karbantartás költségei. Nincsenek többé lerakódások, 
csupán a kávé csodálatos íze. 

A kávé a világ egyik legkülönbözőbb ízekben 
előforduló terménye, több mint 800 féle 
különböz˝

… egy dologban mindenki egyetért és ez a 
tisztaság fontossága. 

A vásárlók a jó ízű kávé 
miatt térnek vissza a 
kávézókba újra és újra.

Az Urnex® már 1936 óta gyárt speciális tisztítószereket 
a kávé- és eszpresszógépek tisztítására. Napjainkban 
az Urnex® por- folyadék, és tabletta állagú tisztítószer-
portfóliója már a világ több mint 70 országában elérhet̋o. 
Minden egyes terméket szigorú technikai felügyelet 
mellett gyártanak New York-ban, azonban a globális 
kereslet kiszolgálása érdekében Hong Kong-ban és 
Hollandiában is vannak disztribúciós központok. Az Urnex 
termékeik közt NSF-, organikus-, Kosher-, Halal- és egyéb 
jóváhagyásokkal rendelkező termékek is szerepelnek. 
Ezen kívül többek között minden egyes kávé-világverseny, 
többek között a Barista Világbajnokság hivatalos 
tisztítószer ellátója is az Urnex. 

További információkat az Urnex Brands, Inc. vállalatról a 
www.urnex.com weboldalon találhat.  

o ízzel és aromával. 

Bár mindenkinek különbözik az ízlése,...
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