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o firmie
Allegrini produkuje detergenty, środki dezynfekujące oraz kosmetyki przeznaczone  
do  profesjonalnego użytku od 1945 roku. Marka jest z powodzeniem obecna na 
rynku włoskim oraz międzynarodowym, dysponując szeroką ofertą produktów 
oraz usług dla samochodów, przemysłu i poszczególnych branż, w tym hoteli, 
szpitali, przychodni, gastronomii, przemysłu spożywczego oraz zootechnicznego.

Od ponad 60-ciu lat Allegrini dostarcza swoim Klientom najwyższej klasy rozwiązania z dziedziny profesjonalnej 

chemii czyszczącej. Marka Allegrini rozpoczynała swoją działalność od produkcji środków przeznaczonych do myjni 

samochodowych,  sukces jaki osiągnęła na tym polu skłonił ją do rozszerzenia oferty na pozostałe gałęzie przemysłu.  

Allegrini oferuje szeroką gamę środków przeznaczonych do pielęgnacji i profesjonalnego czyszczenia samochodów, 

pomieszczeń w domach, hotelach i restauracjach, w przemyśle oraz handlu. Firma w swoim portfolio produktów 

posiada także środki dezynfekujące oraz odkażające, a także kosmetyki dla branży HoReCa. 

Marce bardzo zależy na dobrych relacjach z partnerami biznesowymi. Swoim Klinetom Allegrini proponuje stałe 

wsparcie, szkolenia oraz doradztwo techniczne dwóch laboratoriów badawczych w zakresie  analizy zarówno 

nowych surowców, jak  i gotowych produktów. 

Elastyczność, kompetencje oraz doświadczenie zdobyte dzięki działalności w różnorodnych sektorach sprawiają, 

że Allegrini jest niezawodnym partnerem, będącym w stanie zaproponować swoim Klientom innowacyjne i 

nowoczesne rozwiązania, których potrzebują.
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miSja / WarToŚCi

Charakter marki oddaje jej logo; w kolbie będącej symbolem prac w laboratorium, umieszczone zostały 

elementy nawiązujące do ochrony przyrody. Allegrini z powodzeniem łączy potrzebę tworzenia niezawodnych 

środków czyszczących ze szczerą troską o środowisko.

Misją marki jest dostarczanie Klientom innowacyjnych rozwiązań z zakresu chemii przemysłowej przy 

jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Firma rozwija się w oparciu o długookresową strategię, w której 

zawarte są także rygorystyczne wytyczne dotyczące ochrony środowiska.  Zrównoważonej filozofii biznesu marka 

Allegrini pozostaje wierna już ponad  60-ciu lat. To konsekwentna droga, która jest doceniana i nagradzana przez 

liczne instytucje zajmujące się ochroną środowiska, a jej potwierdzeniem są rozmaite dyplomy oraz certyfikaty.



aLLeGriNi dziSiaj
Grupa Allegrini składa się z 5 działów operacyjnych, które są w stanie zaspokoić potrzeby 
Klientów z następujących sektorów:
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Profesjonalne firmy sPrzątające
Detergenty, środki dezynfekujące i sanitarne do domów, hoteli, restauracji, 

przeznaczone do czyszczenia powierzchni przemysłowych i handlowych. 

Posprzedażowe wsparcie techniczne i szkolenia dla pracowników oraz firm sprzątających. 
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czyszczenie i ocHrona aUt
Produkcja i materiały marketingowe dotyczące profesjonalnych środków  

czyszczących i ochronnych do samochodów . 

Wsparcie techniczne i szkolenia dla dealerów oraz pracowników.

ProDUKty tecHniczne Dla rolnictWa
Środki odkażające i dezynfekujące, integratory  oraz środki higieniczne i 

chroniące zdrowie zwierząt. 

Wsparcie techniczne i szkolenia dla pracowników gospodarstw rolnych i hodowlanych. 

Przemysł gastronomiczny, sPrzątanie i DezynfeKcja
Produkty do sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu, dostosowane do 

poszczególnych etapów produkcji w przemyśle gastronomicznym.

Wsparcie techniczne i szkolenia dla dealerów oraz pracowników sektora spożywczego.

zaoPatrzenie Hoteli i oŚroDKÓW sPa 
Produkcja kosmetyków  w jednorazowych opakowaniach  przeznaczonych dla 

sieci hoteli, linii lotniczych, statków pasażerskich, salonów kosmetycznych, SPA etc.

Wsparcie techniczne i szkolenia dla pracowników hoteli. 

Przemysł morsKi
Produkty przeznaczone do czyszczenia, pielęgnacji oraz ochrony łodzi, ich 

wyposażenia oraz powierzchni w ich środku oraz na zewnątrz.

Wsparcie techniczne i  specjalistyczne szkolenia dla pracowników firm przemysłu morskiego. 

oDzież ocHronna i zabezPieczenia
Produkty chroniące przed wypadkami; odzież, obuwie, ochronny sprzęt do rąk, 

dróg oddechowych, produkty chroniące wzrok i słuch, zestawy do pierwszej 

pomocy.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz obowiązkowych procedur zgodnych z przepisami 

DoDatKoWe UsłUgi
Duży wybór produktów wspomagających; sprzęt, akcesoria oraz inne produkty 
niezbędne profesjonalnym firmom. 

Wsparcie techniczne dla pracowników.
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aLLeGriNi dla ...
Cele i narzędzia współpracy

Partnerstwo to jedna z najważniejszych wartości wyznawanych w Allegrini, która pozwala  z sukcesem 

wprowadzać nowe usługi, produkty, odkrywać potencjał na nieznanych dotąd obszarach.

Nadrzędnym celem  marki jest bycie wiarygodnym, kompetentnym i skutecznym partnerem, który nie tylko 

dostarcza najwyższej klasy produkty, ale także zapewnia współpracę z pełną obsługą, podczas krótko- i 

średnioterminowych  projektów z zakresu środków czyszczących.

Allegrini pragnie zapewnić jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, ale marce zależy także na tworzeniu 

relacji partnerskich ze swoimi partnerami biznesowymi.

Wybrane obszary działań allegrini: 

Partnerstwo i referencje

Produkcja
Logistyka i usługi “szyte na miarę”

Wsparcie techniczne
Szkolenia

Konsultacje techniczne i innowacyjne partnerstwo
Badania i Rozwój

Polityka ochrony środkowiska 



Produkcja w Allegrini jest całkowicie zautomatyzowana, 

wsparta elektronicznym systemem dozowania i mieszania 

wykonywanym przez maszyny najnowszej generacji. 

W pełni zautomatyzowane zarządzanie procesem produkcji, 

nadzorowane przez kierowników produkcji, umożliwia 

korzystanie z linii produkcyjnych bez przerwy, co wpływa na 

zwiększenie mocy przerobowych.

Stałe inwestycje w technologie oraz  optymalizacja  produkcji, 

wykonywana przez zewnętrznych, obiektywnych techników; 

prowadzi do osiągnięcia optymalnego stosunku jakości 

do kosztów. Jest to zgodne z oczekiwaniami Klientów oraz 

ispiracjami marki, której motto to „elastyczność i nieustanne 

doskonalenie”.”

W siedzibie firmy, w miejscowości Grassobbio (Włochy)  

produkowanych jest łącznie ponad 3000 różnych produktów, 

a dzienne moce przerobowe to ponad  150 ton gotowych 

produktów.

ProdUKCja
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USŁUGi
Logistyka i usugi dodatkowe
Dzięki długoletniej obecności marki na rynku włoskim i 

międzynarodowym,  Allegrini jest w stanie zapewnić swoim 

Klientom sprawdzone i niezawodne zaplecze logistyczne 

oraz wsparcie z zakresu zarządzania obszarami związanymi z 

produktem, takimi jak transport, składowanie oraz dostawy 

marek własnych lub tzw. private labels.

Posiadanie własnych oddziałów firmy w kluczowych krajach z 

punktu widzenia logistyki i zarządzania celnego; takich jak Usa, 

rosja, szwajcaria, a także sprzedawców detalicznych we 

wszystkich państwach europy, zapewnia Allegrini pełną 

obecność na globalnym rynku, a dla Klientów jest gwarancją 

skutecznej oraz terminowej współpracy. Wieloletnie działanie 

na rynku międzynarodowym zapewnia doświadczenie 

dotyczące  wymagań technicznych oraz świadectw, zwłaszcza 

w odniesieniu do produktów, których dopuszczalne receptury 

mogą być w przypadku każdego kraju inne.

Wsparcie techniczne
Zarządzanie cyklem życia produktu nie kończy się w momencie 

dostawy zamówienia do Klienta, ale jest kontynuowane pod 

postacią profesjonalnego wsparcia technicznego, co stanowi 

wartość dodaną dla wszystkich partnerów marki.  Obecnie 

niezbędny  jest nie tylko dostęp do jak najlepszych produktów, 

ale także umiejętność ich prawidłowego wykorzystywania przez 

przeszkolonych pracowników, którzy powinni dysponować 

niezbędnymi informacjami na temat produktów, a w razie 

potrzeby mieć dostęp do odpowiedniej pomocy. 

Doświadczenie zdobyte w trakcie wielu lat działalności Allegrini w 

branży  czyszczenia i ochrony samochodów pozwoliło stworzyć 

niezawodny system pomocy technicznej dla partnerów ze 

wszystkich pozostałych sektorów przemysłu, w tym hoteli, 

gastronomii,  służby zdrowia oraz zootechniki.

obecnie firma oferuje szkolenia z zakresu wsparcia 

technicznego prowadzone przez wyspecjalizowanych techników 

w siedzibie, szkolenia te obejmują szczegółową analizę metod 

działania oraz techniczne i handlowe wsparcie produktowe, a 

także wsparcie podczas wprowadzania i szkolenia personelu.
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Konsultacje techniczne i
partnerstwo
Firma czerpie ze swojego doświadczenia w tworzeniu nowych 

produktów i pozyskiwaniu surowców po to, by dostarczać swoim 

Klientom coraz lepsze środki czyszczące i kosmetyki. Ciągłe 

śledzenie rynku pozwala identyfikować nowe rozwiązania i 

wprowadzać jeszcze bardziej efektywne metody produkcji.  

Także bezpośrednia współpraca z Klientami inspiruje do szukania 

nowych rozwiązań, dostarczania produktów oraz tworzenia 

nowych formuł środków czyszczących. Wspólne planowanie 

powstawania narzędzi oraz środków czyszczących pozwala na 

lepsze wykorzystanie potencjału obu stron.

Wsparcie szkoleniowe
Allegrini zapewnia szkolenia i kursy dostosowane do potrzeb 

konkretnych Klientów w celu zapewnienia maksymalnego 

wykorzystania potencjału produktów oraz stymulowania 

użytkowników do świadomego i efektywnego z nich korzystania. 

Szkolenia odbywają się w siedzibie Klienta lub w siedzibie Allegrini 

w miejscowości  Grassobio. Prowadzone są przez  zewnętrznych 

instruktorów, współpracujących z firmą od wielu lat. Szkolenia 

dotyczą konkretnych produktów, regulacji dotyczących osprzętu, 

oczyszczania i uzdatniania wody, zasad, praw, dekretów (aDr, 

HaccP, law 626, itp.), ale obejmują również inne zagadnienia, 

istotne dla prawidłowe przeszkolenia personelu, takich jak np. kursy 

marketingowe skutkujące poprawą rentowności w segmencie 

samochodowym lub kursy dla personelu sprzątającego w 

hotelach.
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BadaNia i rozWÓj
Allegrini stawia na innowacje pod każdym kątem, troszczy się 

o stan środowiska naturalnego, osiągając najwyższą jakość 

produktów w zgodzie z naturą.

To jedno z nadrzędnych zadań działu Badań i Rozwoju. Każdy 

z produktów jest wynikiem  badań operacyjnych oraz ponad 

60-ciu  lat studiów we współpracy z najlepszymi instytutami 

uniwersyteckimi: innowacja w zgodzie z naturą, to misja, która 

przyświeca firmie już od lat 60-tych. W swoich proekologicznych 

postawach marka nieraz wyprzedzała przyszłe prawo.

Proekologiczne podejście firmy przejawia się też w wyposażeniu 

specjalistycznego laboratorium, w którym badane są nowe 

formuły i mieszanki naturalnych surowców. Oczekiwania Klientów 

są realizowane tak, aby uzyskać jak najlepsze rozwiązania, w jak 

najszybszym tempie. 

Ale prawdziwym  sercem innowacji oraz badań w Allegrini jest 

centrum badań chemicznych. To jeden z nielicznych we 

Włoszech tego rodzaju ośrodków, będący własnością prywatnej 

firmy. Centrum jest owocem inwestycji poczynionych przez 

Allegrini w ciągu ostatnich 5-ciu lat.  

Filozofia marki na tym polu jest spójna z jej strategią i 

zgodna z wartościami firmy. zrównoważony rozwój, 

postęp technologiczny wymaga specjalistycznych badań 

chemicznych. Centrum Badań Chemicznych odgrywa główną 

rolę w przekształceniu starych technologii  w nowe,  czyste 

technologie i procedury z zakresu planowania nowych 

produktów i ekologicznych rozwiązań. 
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Ośrodek badawczy Allegrini  od kilku lat pracuje  nad rozwojem 

surowców wykorzystywanych do produkcji detergentów o 

zminimalizowanym wpływie na środowisko, pozyskiwanych ze 

składników pochodzenia roślinnego. 

Nadrzędnym celem tego działu jest obecnie znalezienie rozwiązania, 

które pozwoli zastąpić środki powierzchniowo czynne tymi 

pochodzenia naturalnego, uzyskanymi z odnawialnych źródeł. 

Projekty badawcze poświęcone naturalnym detergentom skupiają 

się na rozwoju nowych, „zielonych” surowców, część z nich  uzyskała 

certyfikat icea, potwierdzający ich ekologiczne 

pochodzenie.

Sam ośrodek badawczy Allegrini otrzymał 

certyfikat ICEA i dostarcza naturalne surowce do 

świata kosmetyków naturalnych. Centrum wykorzystuje jedne z 

najbardziej zaawansowanych narzędzi technicznych do badań 

chemicznych, takie  jak naturalne reaktory syntezy , urządzenia 

do analizy molekularnej (gaz-masa , HPlc). Centrum działa w 

sposób ekologiczny,  zaopatrzenie pozyskiwane jest z  częściowo 

przetworzonych produktów pochodzących z ekologicznych źródeł, 

kończąc na recyklingu oraz korzystaniu z energii słonecznej 

w fabryce.  
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eKoLoGiCzNe  iNNoWaCje
Certyfikaty jakościowe
Allegrini S.p.A. posiada certyfikat iso 9001:2008. 

Aby jeszcze bardziej wzmocnić ekologiczny 

wymiar działalności, produktów i usług, Allegrini 

ubiega się o uzyskanie certyfikatu ISO 14000.

Niemniej jednak wysiłki firmy na rzecz jakości oraz środowiska 

nie poprzestają na certyfikacji. Już od lat sześćdziesiątych firma 

wyróżnia się działaniami na rzecz badań nad  detergentami 

o niewielkim wpływie na środowisko, przewidując przyszłe 

regulacje. Jako jedna z pierwszych firm we Włoszech stworzyła 

linię detergentów ulegających biodegradacji.

Nagrody, innowacyjne technologie, 
odznaczenia za eko działania
Nowa marka  rozpoczyna działalność w 1985 roku z okazji 

czterdziestolecia działalności firmy.  Koncept marki to chemia 

przyjazna dla środowiska, będący jednocześnie zobowiązaniem do 

produkcji środków chemicznych, które nie obciążają środowiska. 

Rok 2000: Allegrini otrzymuje nagrodę przyznawaną przez Region 

Lombardia za innowacyjność w zakresie zmniejszenia ilości 

odpadów generowanych przez produkowane opakowania.
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W 2001 r.  Allegrini otrzymuje odznaczenie „Lega Ambiente” 

przyznawane przez Politechnikę w Mediolanie oraz Uniwersytet 

Bocconi. Jest to  nagroda za innowacje przyjazne środowisku 

zastosowane w produktach „House Quick” – to linia produktów 

czyszczących do domu, do ponownego uzupełnienia.  

W 2002 r.  Allegrini otrzymuje odznaczenie „Lega Ambiente” 

przyznawane przez Politechnikę w Mediolanie oraz Uniwersytet 

Bocconi. Jest to  nagroda za innowacje przyjazne środowisku 

zastosowane w produktach Kleanfuel, ekologicznych dodatkach 

do silników diesel. 

W 2007 Allegrini wprowadza system pakowania “ALL MIX” 

połączony z elektronicznym sposobem rozcieńczania 

koncentratów, co pozwala obniżyć koszty transportu i przyczynić 

się do ochrony środowiska.

W 2006 r. Allegrini opatentowuje korek do perfum z myślą o 

produktach przeznaczonych do GD i GDO, otrzymuje za to nagrodę 

za innowacje technologiczne podczas wystawy w Genewie.

W 2009 r. dział zootechniczny Allegrini wprowadza na rynek 

skuteczne rozwiązanie problemu azotanów kanalizacyjnych, 

zapewniając znaczącą redukcję azotanów oraz przenikania 

ścieków do ziemi. W dziedzinie zootechniki Allegrini skupia się 

również nad rozwiązaniem zwiększającym produkcję metanu w 

instalacjach biogazowych.
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Certyfikat Ecolabel 
Od 2006 r. Allegrini w swojej ofercie 

posiada produkty z etykietą „Ecolabel”.  

jest to wypracowany przez wspólnotę 

europejską znak, świadczący o jakości 

ekologicznej danego produktu.  

Ułatwia on podejmowanie decyzji 

zakupowych konsumentom oraz firmom 

szanującym środowisko naturalne. 

Produkty oznaczone etykietą „Ecolabel” spełniają bardzo surowe 

kryteria ekologiczne na każdym etapie cyklu życia produktu,  

ustanowione przez instytucje Unii Europejskiej.  

Linia produktów Allegrini z etykietą „Ecolabel” zawiera środki 

czyszczące dostosowane do wszystkich potrzeb, ich formuły 

opierają się bazie środków powierzchniowo czynnych 

pozyskanych z surowców pochodzenia roślinnego. 

Znak „Ecolabel” to gwarancja, że zakupiony produkt ma 

minimalny wpływ na życie wodne, przyczynia się do 

redukcji substancji niebezpiecznych,  a także, że w jego 

przypadku ograniczone zostało zastosowanie opakowań 

wykonanych z tworzyw sztucznych.
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Odpowiedzialność ekologiczna
Marka Allegrini jest oddana idei tworzenia nowoczesnych 

produktów i rozwiązań z zakresu chemii przemysłowej przy 

jednoczesnym ograniczeniu emitowanych zanieczyszczeń.  Firma 

od wielu lat podejmuje starania mające na celu ograniczenie 

eksploatacji surowców: wody oraz energii elektrycznej. 

Laboratorium marki obecnie pracuje nad wdrożeniem nowego 

projektu fotowoltaicznego, który dzięki wykorzystaniu 

źródeł odnawialnych  pomoże ograniczyć zużycie energii 

elektrycznej do 80%. 

100% czysta energia
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ParTNerzY i refereNCje
Policlinico a. gemelli

Allegrini, współpracując z Policlinic Gemelli A. w Rzymie  

podjęła  nie lada wyzwanie. Zaangażowanie przy tym projekcie 

zaowocowało doskonałymi efektami: firma opracowała i 

wyprodukowała środki czyszczące i dezynfekujące dla jednostek 

medyczno-chirurgicznych, rozwiązujące problemy związane z 

utrzymaniem czystości w takich miejscach, jak sale operacyjne i 

inne ważne obszary zarządzane przez personel przychodni.

grUPPo DUssmann

Grupa Dussmann,  to lider w swoim sektorze działalności, oddany 

świadczeniu jak najwyższej jakości usług. Firma ta wybrała 

Allegrini na partnera do realizacji projektu z uwzględnieniem prac 

konserwacyjnych, takich jak renowacja elewacji, czyszczenie szyb, 

historycznych i prestiżowych budynków, zarówno handlowych, 

jak  i przemysłowych. Firma Dussmann oceniła Allegrini jako 

kompetentnego i doświadczonego partnera, którego jakość i 

profesjonalizm przejawia się w sposobie realizacji powierzonych 

zadań.

fra.mar
Fra.mar to znacząca na rynku firma usługowa, oferująca 

profesjonalną pomoc w czyszczeniu pomieszczeń przemysłowych, 

prywatnych, handlowych oraz sanitarnych. Allegrini SpA jest  

jej zaufanym partnerem już od wielu lat. Far.mar  to wiodący 

gracz na rynku, specjalizujący się w rozwoju zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych w zakresie planowania i produkcji 

innowacyjnych narzędzi, mających na celu poprawę standardów 

pracy w sektorze profesjonalnego sprzątania.

rana
Fabryka makaronu Rana to europejski lider w produkcji świeżego 

makaronu, który zaufał Allegrini i wybrał naszą firmę, jako 

dostawcę produktów do profesjonalnego czyszczenia. Nasza 

współpraca wykracza poza dostarczanie produktów,  obejmuje 

także kompleksowe usługi optymalizacji procesu czyszczenia.

WatyKan

Allegrini został wybrany przez Watykan na partnera w zakresie 

dostaw produktów czyszczących, a także dostarczenia rozwiązań i 

procedur oraz przeszkoleniu personelu sprzątającego rezydencję 

papieską. 
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HeineKen

Allegrini jest partnerem tej prestiżowej, globalnej marki od wielu 

lat. W ramach współpracy z firmą Heineken zrealizowaliśmy 

projekt przygotowania i produkcji środków czyszczących pod 

marką własną, a także środków do konserwacji gwintów.

s.a.c.b.o.

S.A.C.B.O to spółka zarządzająca  lotniskiem Orio al Serio w 

Bergamo. Efektywne rozwiązania technologiczne połączone z 

dbałością o środowisko – tym wymaganiom musieliśmy sprostać 

jako partner biznesowy lotniska. Udało nam się dostarczyć 

produkty zapewniające i gwarantujące najwyższą czystość na 

terenie lotniska niezależnie od warunków pogodowych.

 ambasaDa WłocH W mosKWie

Z pomocą rosyjskiego oddziału Allegrini, udało nam się sprostać 

bardzo  surowym i drobiazgowym wytycznym technicznym 

przedstawicieli władz rosyjskich, właściciela budynku, w którym 

mieści się ambasada włoska w Moskwie, dzięki temu z sukcesem 

zrealizowaliśmy projekt oczyszczenia i renowacji elewacji 

Ambasady Włoch w  Moskwie .

eni

Allegrini została wybrana na partnera przy tym projekcie jako 

światowy lider produkcji środków do mycia samochodów, 

naszym zadaniem było dostarczenie dealerom innowacyjnych 

detergentów, które spełniają wymagania klientów , oferując przy 

tym najlepsze warunki rynkowe. Allegrini dostarcza wszystkie 

niezbędne w tej branży produkty, a także udziela okresowych 

konsultacji, aby sprawdzić niezawodność systemu myjni.

VolKsWagen

Współpraca z tą renomowaną marką, a Allegrini rozpoczęła 

się ponad 26 lat temu od produkcji środków czyszczących pod 

marką VW, które od tamtego czasu dostarczamy bezpośrednio 

do oficjalnych dealerów oryginalnych akcesoriów oraz części 

zamiennych marki. Partnerstwo na zasadzie „Stop & Go” obejmuje 

również kompleksowe zarządzanie logistyką wszystkich 

produktów.
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LeGeNda

Chcemy podkreślić, że: 
1. Produkty lub informacje zamieszczone w tym katalogu mogą ulec zmianie na skutek decyzji 
wewnętrznych firmy 
2.  Pojemność produktów w puszkach może się nieznacznie różnić
3.  Surowce roślinne stosowane do produkcji naszych środków  mogą wpływać na barwę produktów, co 
nie pogarsza ich jakości oraz skuteczności.

MOC
SPIENIANIA

niska- średnia - wysoka - zerowa

medium

<6 = pH kwaśne
6><7 = pH neutralne

>7 = pH zasadowe
(n.a. = nie dotyczy)

WARTOŚĆ pH

0       7    14

pH 7

POWIERZCH-
NIE TWARDE

SPRZĄTANIE 
RĘCZNE

MASZYNA 
CZYSZCZĄCA 

PODŁOGI

WYKŁADZI-
NY

WOSKOWA-
NIE

PARKIET

SZYBYBIURO ŚRODEK WIELO-
FUNKCYJNY

KUCHNIA

SPRZĄTANIE Z 
URZĄDZENIEM
DO MYCIA SZYB

PRALKIMYCIE W 
ZMYWARCE

ZLEW,
WANNA, WC

WC ZMYWANIE
RĘCZNE

ODKURZACZ
EKSTRAKCYJNY

PIELĘGNACJA
POWIERZCHNI



ZWYKŁA PIELĘGNACJA 
CZYSZCZENIE OGÓLNE
ODWOSKOWANIE
MYCIE I WOSKOWANIE
WOSKOWANIE
USZCZELNIACZE/OCHRONA

PodŁoGi
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CodzieNNa PieLĘGNaCja -  detergenty o kwaśnym odczynie
ALLDAYS GRES
bardzo skuteczny środek, usuwający tłuszcz, o 
kontrolowanym  stopniu pienienia, idealny do codziennej 
pielęgnacji podłóg oraz powierzchni porcelanowych, 
emaliowanych i z piaskowca, czyszczonych przy użyciu 
sprzętu do mycia podłóg lub ręcznie za pomocą mopa. 
Szybkoschnący, nadaje powierzchniom blask oraz ochronę 
przed brudem. 
 
Dostępne pojemności: karton 4 kanistrów x 5 Kg

FREE KALC
Perfumowany środek usuwający osad na bazie kwasów 
organicznych, doskonały do usuwania osadu wapnia, 
tlenku i kamienia z powierzchni twardych m.in. powierzchni  
emaliowanych, gresu porcelanowego, kranów, pryszniców i 
innych powierzchni w łazience.

Dostępne pojemności: karton 4 kanistrów x 5 Kg

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 2 low

pH <2 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej
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ALLUX FRESH
Środek na bazie alkoholu, perfumowany, do codziennego 
czyszczenia twardych powierzchni zmywalnych. nie 
pozostawia śladów. Doskonały do błyszczących powierzchni 
twardych, takich jak tworzywa sztuczne, laminaty, ceramika, gres 
porcelanowy oraz podłóg.

Dostępne pojemności: karton 4 kanistrów x 5 Kg

ECO SUPERMAXI
innowacyjny produkt na bazie środków powierzchniowo 
czynnych uzyskanych ze składników pochodzenia 
roślinnego, szybko i całkowicie biodegradowalnych. nie 
ma potrzeby spłukiwania produktu. Może być stosowany do 
czyszczenia podłóg, płytek i wszelkich powierzchni zmywalnych.  
Dogłębnie czyści, pozostawiając przyjemny, kwiatowy zapach w 
powietrzu. 
Dostępny w dwóch wersjach zapachowych:  świeża mięta i 
bukiet kwiatów.

Dostępne pojemności: karton 4 kanistrów x 5 Kg

IL PULITORE

skoncentrowany detergent do czyszczenia wszystkich 
powierzchni zmywalnych: podłóg, płytek, mebli, zlewów, 
mebli laminowanych, schodów, drzwi, wanien, stołów, 
toalet, itp. Skoncentrowana formuła, produkt idealny do 
usuwania oleju i tłuszczu w kuchni. 

Dostępne pojemności: karton 4 kanistrów x 5 Kg

NOVA AMMONIACALE
Środek  czyszczący o odczynie zasadowym na bazie 
amoniaku, doskonale nadaje się do usuwania głęboko 
osadzonego tłuszcz i wszystkich innych rodzajów 
zanieczyszczeń oraz brudu. To uniwersalny środek do 
powierzchni twardych (linoleum, plastiku, kauczuku, metali, itp.). 
Idealny do czyszczenia podłóg. 

Dostępne pojemności: karton 4 kanistrów x 5 Kg

pH 12,8 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 10,8 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 10 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 9,7 low

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej
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CodzieNNa PieLĘGNaCja -  detergenty o odczynie zasadowym
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SUPERMAXI PRONTO MELA 
SUPERMAXI PRONTO
Detergent bez spłukiwania do codziennego czyszczenia 
podłóg, płytek i wszystkich powierzchni zmywalnych. 
Skutecznie usuwa brud i pozostawia przyjemny aromat 
jabłek w pomieszczeniu.  Zalecane dawki są przeznaczone 
do codziennego czyszczenia błyszczących podłóg. Dostępna 
również wersja mniej skoncentrowana - SUPERMAXI PRONTO. 
 
SUPERMAXI PRONTO MELA: Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów 
x 5 Kg
SUPERMAXI PRONTO: Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów x 5 Kg 
- karton12 butelek x 1 L

SUPERMAXI RED
to nowy produkt w ofercie allegrini, nie wymaga 
spłukiwania. Jest idealny do podłóg, płytek oraz innych 
powierzchni zmywalnych.  Skutecznie usuwa brud i czyści 
powierzchnię, pozostawiając przyjemny  aromat świeżości w 
powietrzu.

Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów x 5 Kg

SUPERMAXI 
to nowy produkt w ofercie allegrini, nie wymaga 
spłukiwania. Jest idealny do podłóg, płytek oraz innych 
powierzchni zmywalnych.  Skutecznie usuwa brud i czyści 
powierzchnię, pozostawiając przyjemny  aromat świeżości w 
powietrzu.

Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów x 5 Kg

CodzieNNa PieLĘGNaCja -  detergenty o odczynie zasadowym

DETERLUX
Środek samopolerujący  do czyszczenia i pielęgnacji 
powierzchni z gresu porcelanowego, posadzek z marmuru, 
podłóg akrylowych i woskowanych oraz parkietów.

Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów x 5 Kg

pH 9,2 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 9,1 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 8 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 7,5 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej
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DS

Środek usuwający kamień o odczynie kwasowym, doskonały 
do czyszczenia toalet, łazienek, zewnętrznej części basenów, 
gresów porcelanowych, ceramiki, terakoty itp. Eliminuje rdzę, 
brud i kamień osadzający się na muszlach klozetowych. Bez 
problemu usuwa pozostałości zaprawy i cementu.

Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów x 5 Kg

CzYSzCzeNie WSPierajĄCe - detergenty kwasowe

SP MAIN
sP main to doskonały środek czyszczący do podłóg, 
pozostających w kontakcie z wodą (baseny, instalacje do 
sauny, prysznice,  salony piękności). Produkt należy rozpylić 
pod niskim ciśnieniem i przetrzeć nim powierzchnię, aby 
skutecznie usunąć każdy rodzaj zabrudzeń. SP Main nadaje 
powierzchni efekt antypoślizgowy bez zmiany struktury płytek, 
nie uszkadza podłoża ani środków utrwalających.

Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów x 5 Kg

SP CLEAN
Środek o odczynie kwasowym usuwający osad wapienny 
z powierzchni twardych. idealny do czyszczenia ceramiki, 
porcelany, granitu itp. Rozpylić produkt pod niskim ciśnieniem i 
przetrzeć nim powierzchnię, aby usunąć nagromadzony kamień, 
brud oraz inne rodzaje zanieczyszczeń na powierzchniach 
zewnętrznych oraz wewnętrznych, mających kontakt z pieszymi. 
SP Clean odnawia i przywraca pierwotny wygląd powierzchni.

Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów x 5 Kg

pH <1 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 1 low

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH <1 low

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

DESCAL SUPER
Produkt usuwający pozostałości nieorganiczne, takie jak 
tlenki, kamień wapienny i rdza z powierzchni urządzeń 
stosowanych w m.in. przemyśle spożywczym. Środek DESCAL 
SUPER jest zbuforowany, hamuje powstawanie korozji na 
materiałach takich jak: stal, żelazo, miedź, mosiądz i aluminium.

Dostępne pojemności - karton 4 kanistrów x 5 Kg

pH <2 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej
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CzYSzCzeNie WSPierajĄCe - detergenty zasadowe
DBS DETERGENTE A BASSA SCHIUMA
Detergent w płynie o umiarkowanych właściwościach 
pieniących do czyszczenia i odtłuszczania posadzek 
przemysłowych, garaży, warsztatów i dużych obiektów 
publicznych. Idealny do urządzeń czyszczących podłogi ze 
szczotkami obrotowymi.

Packaging available: carton 4 cans x 5 Kg - can  20 kg

GRESNET - GRESNET BS

silnie odtłuszczający detergent do podłóg i powierzchni 
z gresu porcelanowego. Opracowany specjalnie z myślą o 
przemyśle, produkcji oraz miejscach dystrybucji żywności.  
Doskonały także do czyszczenia betonu w obiektach 
przemysłowych, matowych podłóg, piaskowca oraz szczególnie 
zabrudzonych podłóg krzemionkowych.

Dostępny również jako Gresnet BS o umiarkowanych właściwościach 
pieniących.
GRESNET: Dostępne opakowanie:  kanister 20 kg
GRESNET BS: Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

SKIN PAVIMENTI
Środek uniwersalny do mycia podłóg. Usuwa brud ze 
wszystkich rodzajów powierzchni. Eliminuje nawet najbardziej 
uporczywe zabrudzenia znajdujące się w spoiwach między 
płytkami, nadaje podłogom nieskazitelną czystość i blask. 
 
Dostępna pojemność:  kanister 20 kg

pH >12 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH >13 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 12 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

nopH 14

GRES WHITENER
Detergent słabopieniący o silnych właściwościach 
odtłuszczających przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
podłóg kamionkowych i  z porcelany, przy użyciu maszyn 
sprzątających. Dokładnie usuwa wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia, nawet  te najbardziej uporczywe. Ze względu na 
wysokie właściwości wybielające eliminuje szary odcień z płytek, 

przywracając im pierwotny, idealny wygląd. 

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 
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USUWaNie WoSKU
ALLSTRIP
Środek szybko usuwający wosk, bez spłukiwania. opracowany 
specjalnie do szybkiego i skutecznego usuwania starych 
warstw metalizowanych wosków. Allstrip dokładnie pozbywa 
się starych warstw wosku bez konieczności spłukiwania produktu. 
W porównaniu do tradycyjnych produktów usuwających wosk, 
Allstrip to niezwykła oszczędność czasu oraz wysiłku. 

Dostępna pojemność: karton  4 kanistry x 5 Kg 

K 100
Środek słabopieniący, idealny do odtłuszczania i dokładnego 
czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg niezabezpieczonych 
woskiem. Przeznaczony do codziennego czyszczenia i 
konserwacji wszystkich powierzchni piaskowca, szczególnie 
trudnych do wyczyszczenia. To doskonały środek do usuwania 
wosku z podłóg. Z łatwością pozbywa się plam z tuszu czy 
ciemnych śladów pozostawianych przez wózki widłowe. 

Dostępna pojemność: karton  4 kanistry x 5 Kg 

K20
Środek usuwający wosk, słabopieniący. Dzięki idealnemu 
połączeniu środków powierzchniowo czynnych, środków 
maskująch oraz soli alkalicznych produkt ten jest szczególnie 
przydatny przy usuwaniu wszelkiego rodzaju zabrudzeń z podłóg 
oraz usuwania wosków metalizowanych.

Dostępna pojemność: karton  4 kanistry x 5 Kg 

pH 12 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 11 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH >13 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej



mYCie i WoSKoWaNie

TERAWASH

Środek nabłyszczający do czyszczenia i woskowania, do 
pielęgnacji każdego rodzaju podłóg, zarówno woskowanych, 
jak i nie, z wyjątkiem lakierowanych, drewnianych. idealny do 
czyszczenia i odnawiania warstwy wosku.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

TERALUX
samonabłyszczający wosk na bazie polimerów akrylowych 
i wosków polietylenowych. Skutecznie nadaje silną ochronę 
podłogom, które są intensywnie używane. 
TERALUX to gwarancja długo utrzymującego się efektu,  
zapewnia wysoki połysk oraz działanie antypoślizgowe.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 
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LAVAINCERA

Produkt ten już  podczas czyszczenia oraz polerowania 
powierzchni podłogowych pozostawia na nich ochronną, 
nabłyszczającą warstwę wosku. Czyści oraz woskuje podłogi 
za jednym razem, chroniąc je przed zużyciem oraz wodą. Idealny 
do marmuru, płytek, linoleum, lakierowanego drewna.  Nie 
stosować w przypadku drewna nielakierowanego.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

Wax

pH 6,5 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 8,5 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

pH 6,5 no
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imPreGNaCja/oCHroNa
P28 PROTECTOR
olej impregnujący odporny na plamy i wodę, bazujący na 
kopolimerach i polimerach fluorowych do stosowania do 
kamienia i powierzchni porowatych.  Bezbarwny, gotowy 
do natychmiastowego użycia, łatwy do zastosowania, szybko 
schnie i  wnika w głęboko pory impregnowanej powierzchni. 

Dostępna pojemność:  kanister 20 L

P 90 WOOD PROTECTOR
impregnat najnowszej generacji przeznaczony 
do powierzchni drewnianych – naturalnych bądź 
impregnowanych.  Doskonały do użytku w przypadku  drewna 
tekowego na statkach oraz mebli zewnętrznych. Produkt ten 
odznacza się następującymi właściwościami:
 
-chroni przed wodą i tłustymi zabrudzeniami 
-umożliwia powierzchni oddychanie 
-jest bardzo odporny na złe warunki pogodowe
-tworzy ochronny, praktycznie niezauważalny film na 
powierzchni
-formuła na bazie wody, w pełni bezpieczna dla użytkowników.

Dostępna pojemność: karton 12 butelek x 1 L   
 

ideaLNY do dreWNa TeKoWeGo
i iNNYCH rodzajÓW

non.p.

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej



PieLĘGNaCja PoWierzCHNi TeKSTYLNYCH
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M15 LAVAMOQUETTE

słabo pieniąca się środek do czyszczenia dywanów i tkanin. 
M15 jest odpowiedni do stosowania przy pracy z odkurzaczami. 
Odznacza się doskonałymi właściwościami piorącymi, dociera do 
źródła brudu,  wnikając nawet w głęboko ukryte włókna.

Dostępna pojemność: kanister  20 kg

PieLĘGNaCja PoWierzCHNi TeKSTYLNYCH

pH 10,7 controlled   

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej

P70 TEXTILE PROTECTOR
impregnujący środek przeciwko plamom,   formuła na bazie 
wody i oleju,  przeznaczony do tekstyliów, skóry,  sprzętów 
wykonanych z tkanin (sprzęt do biwakowania, parasole), butów, 
odzieży sportowej (plecaków, rękawiczek). Bezbarwny, gotowy 
do użycia, łatwy w aplikacji, szybko wysycha,  wnika głęboko we 
włókna.

Dostępna pojemność: karton 12 butelek x 1 L  

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Tkaniny
Powierzchnie twarde

n.p. no

STOFFINET SPRAY 
Środek w piance do czyszczenia wszelkiego rodzaju tkanin 
i dywanów. Doskonale usuwa suche, niewchłaniające się 
zabrudzenia, które następnie można odkurzyć. 

Dostępna pojemność: karton 12 opakowań x 400 ml

n.p. yes        

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Tkaniny
Powierzchnie twarde

M30 LAVAMOQUETTE
Środek bardzo aktywny, pieniący się,  do intensywnego 
czyszczenia dywanów oraz wykładzin  metodami na mokro 
oraz na sucho. Wnika głęboko we włókna, precyzyjnie dociera 
do brudu i wydobywa go na powierzchnię, dzięki czemu bez 
problemu można go sprzątnąć odkurzaczem.  Nie pozostawia 
śladów.  Tworzy na włóknach barierę ochronną, zachowując efekt 
czystości na dłużej. Przywraca dywanom ich pierwotny  wygląd.

Dostępna pojemność: kanister  20 kg

pH 10,7 controlled

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane podłogi
Parkiety
Wykładziny
Usuwanie powłoki woskowej
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ŚrodKi odKaŻajĄCe
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ŚrodKi odKaŻajĄCe

M SANITIZER
Środek dezynfekujący  do stosowania po czyszczeniu, 
przeznaczony do dywanów, wykładzin i pozostałych 
rodzajów tkanin.  Perfumowany roztwór hydro-alkoholowy,  
zawierający środki przeciwbakteryjne, które skutecznie niszczą 
szeroki zakresu grzybów, drożdży i bakterii.

Dostępne opakowanie: kanister 10 Kg

ALLSAN DAY
żrący, nie pieniący się  detergent, silnie utleniający, 
przeznaczony do czyszczenia i odkażania armatury i 
twardych powierzchni w przemyśle gastronomicznym. 
Idealny do czyszczenia ręcznego, za pomocą gąbki i szczotki.  
Zawartość utleniającego aktywnego chlorku, gwarantuje 
najwyższe właściwości czyszczące, a dodatki organiczne 
sprawiają, że doskonale działa także w twardej wodzie. 

Dostępne opakowanie: kanister 25 Kg

HOME PROTECTOR
Produkt do czyszczenia i odkażenia umywalek, toalet, 
podłóg oraz generalnie do twardych powierzchni.  Stosowany 
codziennie, rozjaśnia i rozświetla wszystkie powierzchnie ze 
stali, ceramiki i porcelany. Zapobiega rozwojowi bakterii i 
nieprzyjemnych zapachów

Dostępne opakowanie: karton  4 kanistry x 5 Kg

CLORACTIVE
Wysokiej jakości roztwór podchlorynu sodu stabilizowanego, 
idealny do końcowego odkażania maszyn, podłóg i 
powierzchni mających styczność z żywnością, napojami oraz 
w przemyśle mleczarskim. Zawiera aktywny chlor o wysokich 
właściwościach higienicznych i szerokim działaniu.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg
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Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Stal
Powierzchnie twarde
Teflon
Białe tkaniny

pH >12 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Stal
Powierzchnie twarde
Teflon
Białe tkaniny
Wykładziny

pH 7,5 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Stal

pH >13 nothing

pH >12 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny



odKaŻaNie
LESOFORMIO
Produkt opracowany specjalnie z myślą o codziennym 
czyszczenia i dezynfekcji  powierzchni twardych. Polecany 
także do czyszczenia tkanin.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1L - karton 4 kanistry x 5 Kg

MAXISAN SUPER
Produkt idealny do dezynfekcji oraz czyszczenia posadzek, 
płytek i wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych. 
Zapewnia intensywne oczyszczenie, pozostawiając przyjemny 
zapach świeżości.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

LAVAGGIO MANUALE CASSONETTI
Preparat oczyszczający o silnym działaniu do różnorodnych zastosowań.  Nadaje 
długo utrzymujący się, przyjemny zapach, doskonały do czyszczenia śmieciarek.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg
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LAVAGGIO AUTOMATICO CASSONETTI
skoncentrowany produkt umiarkowanie pieniący, zawiera aktywne składniki 
dezodoryzujące oraz dezynfekujące , idealny do czyszczenia i odkażania koszy 
umieszczonych w wózkach systemów myjących. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

pH 10 no

Daily maintenance
Deep cleaning
Sanitizer
Disinfectant
Marble - Travertine  
Granite
Porphyry - Slate
Stone agglomerates
Terra cotta tiles
Sandstone
Porcelain enamelled 
sandstone
Klinker
Ceramic
Cement
Linoleum
Rubber 
P.V.C.
Sealed or waxed floor
Parquets
Moquette
Dewax

pH 6 no

Daily maintenance
Deep cleaning
Sanitizer
Disinfectant
Marble - Travertine  
Granite
Porphyry - Slate
Stone agglomerates
Terra cotta tiles
Sandstone
Porcelain enamelled 
sandstone
Klinker
Ceramic
Cement
Linoleum
Rubber 
P.V.C.
Sealed or waxed floor
Parquets
Moquette
Dewax

pH >11 no

pH 13 yes
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SANIQUAT CASSONETTI  
odkażający środek czyszczący o szerokim spektrum działania, intensywnie 
namacza i nawilża, nadaje przyjemny, długo utrzymujący się  aromat, który likwiduje 
najbardziej uporczywe zapachy.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

JAMINAL 
bezwonny, skoncentrowany środek dezynfekujący do 
użytku domowego,  zawiera czwartorzędowe sole amonowe, 
doskonały do odkażania twardych powierzchni.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 L

odKaŻaNie

GEMINI PRONTO
odkażający detergent do twardych powierzchni.  
Doskonały do intensywnego czyszczenia i odkażania  
kafelków i powierzchni metalowych. Idealne rozwiązanie dla 
szpitali, domów opieki, gabinetów medycznych, ośrodków 
sportowych, dużych obiektów, hoteli, itp. 

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml + 2 pompki spustowe

pH 10,3 yes

pH 7,5 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

pH 12 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal
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dezYNfeKCja



DPM/L
P.m.c. n°18497
Środek dezynfekujący, o zasadowym odczynie, zawiera 
aktywny chlor, super silne działanie, nie pieniący się,  szybko i 
skutecznie usuwa wszelkie ślady osadów organicznych i brudu. 
Środek silnie utleniający, dezynfekuje i pozostawia czyszczone 
powierzchnie błyszczące.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 L - kanister  20 L - kanister  
200 L

dezYNfeKCja
CLORO FOAM
P.m.c. minister zdrowia reg. n°18495 

Środek dezynfekujący, o zasadowym odczynie, zawiera aktywny 
chlor do intensywnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
roboczych, podłóg, ścian, maszyn i urządzeń. Mocno się pieni, 
dzięki temu czas kontaktu środka z brudem jest wydłużony, a 
zawartość aktywnego chloru odtlenia i dezynfekuje, skutecznie 
usuwa uporczywe zabrudzenia.

Dostępne opakowanie: kanister 20 L - kanister  200 L

FENODIS
P.m.c. n°18672 
Środek dezynfekujący do czyszczenia i dezynfekcji twardych 
powierzchni.  Łatwo się spłukuje. Z łatwością  i szybko usuwa 
brud i nieprzyjemne zapachy. Pozostawia przyjemny aromat 
czystości.

Dostępne opakowanie: kanister 20 L

FIVE SUPER SANITIZZANTE
P.m.c. n°18715 
silnie utleniający, nie pieniący się środek dezynfekujący o 
odczynie kwasowym. Nie zawiera chloru i jest biodegradowalny 
i przyjazny dla środowiska. Skuteczny w walce ze wszystkimi 
typami mikroorganizmów, nawet po rozcieńczeniu i stosowany 
w niskich temperaturach.

Dostępne opakowanie: kanister 25 L
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Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

pH >12 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

pH 9,4 medium

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

pH <2 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

pH >12 yes



dezYNfeKCja
BIOCLOR
P.m.c. n°18734 
tabletki musujące o działaniu dezynfekującym i 
antybakteryjnym.  Zawiera dichloroizocyjanuran sodu, 
rozpuszczony w wodzie uwalnia kwas podchlorawy, powodujący 
znaczące zmniejszenie poziomu bakterii. 

Dostępne opakowanie: karton 6 słoików x 1 kg

GEMINI CLEANER
P.m.c. reg. min. salute n°19113 
Produkt do czyszczenia i dezynfekcji zlewów, toalet, 
posadzek z  kafelków  i linoleum oraz generalnie twardych 
powierzchni. W przypadku codziennego stosowania nadaje 
blask  wszystkim produktom wykonanym ze stali, ceramiki 
i porcelany. Działanie odkażające zapewnia zawarty w nim 
chlor, który eliminuje bakterie, grzyby i drożdże. To likwiduje i 
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Jeśli jest 
rozcieńczony nie wymaga spłukiwania.

Dostępne opakowania: karton 4 kanistry x 5 L

SANDIK
P.m.c. n°18662
gotowy do natychmiastowego użycia środek do czyszczenia i 
dezynfekcji twardych powierzchni. Opracowany specjalnie do 
dezynfekcji twardych, metalowych, lakierowanych powierzchni, 
kafelków, szkła, tworzyw sztucznych, powierzchni z pleksi itp.

Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 750 ml
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SANIQUAT CASA
P.m.c. n°18759
Środek dezynfekujący do czyszczenia  twardych powierzchni .  
Łatwo się spłukuje, szybko i skutecznie usuwa brud i nieprzyjemne 
zapachy. Pozostawia przyjemny, świeży aromat.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1 L - karton 4 kanistry x 5 L 

n.p. no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

pH <2 sìpH 8 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany 
piaskowiec
Klinkier
Ceramika
Beton
Linoleum
Kauczuk
P.V.C.
Uszczelnione, woskowane 
podłogi
Parkiety
Wykładziny
Stal

pH 8 no

pH <2pH 1% 
= 10



dezYNfeKCja - higiena rąk
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Dezynfekujący żel do rąk
PRIMAGEL PLUS
P.m.c. n°18761 
Dezynfekujący, bezbarwny żel do natychmiastowej i skutecznej higieny rąk. 
Szybko schnie, sprawiając, że dłonie stają się miękkie i świeże, nie pozostawia tłustych i 
lepkich śladów.  Zawartość chlorheksydyny gwarantuje długotrwałe działanie chroniące 
przed bakteriami.  W każdym miejscu  i w każdej sytuacji,  nałóż żel na dłonie, poczekaj 
kilka sekund i zapewnij sobie skuteczną dezynfekcję.

Dostępne opakowanie:  karton 50 tubek x 50 ml - karton12 butelek x 500 ml -
karton 30 butelek x 300 ml

CREAM SOAP FOR HANDS 
P.m.c. reg. min. salute n°19278 
antybakteryjne mydło do rąk w  kremie,  zapewnia oczyszczenie i dezynfekcję 
skóry na dłoniach. Testy dermatologicznie przeprowadzone przez Uniwersytet w 
Ferrarze, potwierdziły pełną tolerancję środka przez skórę oraz skuteczność działania 
dezynfekującego także przy częstym użyciu. 
Mydło to jest delikatne dla skóry,  działa bakteriobójczo nawet po spłukaniu, sprawia, że 
używanie środków dezynfekujących z alkoholem nie jest konieczne,  efektywnie usuwa 
tłuszcz i brud, łatwo się spłukuje.

Dostępne opakowanie:  20 butelek x 500 ml

bez UŻYCIA woDY

odpowiednia 
higiena rąk 
to podstawa 
zapobiegania i 
kontroli
infekcji.  

plus



USUWaNie KUrzU i ŚrodKi WieLofUNKCYjNe
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IL PULISCITUTTO
Środek bez  spłukiwania  o silnych właściwościach 
odtłuszczających i odkażających. Idealny do czyszczenia 
płytek, emalii, plastiku, szkła, urządzeń gospodarstwa 
domowego, siedzisk samochodowych, stali nierdzewnej, 
drzwi, telefonów, itd.

Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 750 ml - karton 4 kanistry 
x 5 Kg

USUWaNie KUrzU i ŚrodKi WieLofUNKCYjNe

PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE
Środek bez spłukiwania  w płynie o silnych właściwościach 
odtłuszczających i aseptycznych. Doskonały do usuwania 
brudu i plam spowodowanych przez tusz i długopisy 
na biurkach, płytkach, ceramice, plastiku, szkle, sprzęcie 
gospodarstwa domowego, fotelach samochodowych, stali 
nierdzewnej, ramkach, telefonach itp.

Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 750 ml - karton 4 kanistry 
x 5 Kg

37

SUPER SKIN SPRAY
Uniwersalny detergent w sprayu.  Produkt w postaci zwartej 
pianki, która przylega do wszystkich powierzchni  pionowych,  
co wzmacnia działanie odtłuszczające i czyszczące produktu. 
Czyści  z łatwością.  Nadaje się do wszystkich rodzajów 
powierzchni: płytek, metalu, plastiku, kauczuku, skóry 
ekologicznej, ceramiki.  Zawiera środek odkażający, który 
zwalcza pleśń i bakterie.

Dostępne opakowania: karton  12 spray x 400 ml

SKIN READY TO  USE
jasno żółty płyn odtłuszczający o przyjemnym, 
cytrusowym zapachu.  Głęboko oczyszcza, umiarkowanie 
pieniący,  doskonały odplamiacz,  usuwa nawet najbardziej 
uporczywy brud  z tworzyw sztucznych, kauczuku,  
skóry ekologicznej, twardych powierzchni, powierzchni 
polerowanych lub malowanych, metali, itp.

Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 750 m

pH 11,8 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja

Powierzchnie twarde

pH 13,3 no

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja

Powierzchnie twarde

pH 12 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja

Powierzchnie twarde

n.p. yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja

Powierzchnie twarde



USUWaNie KUrzU i ŚrodKi WieLofUNKCYjNe
MR MOPPY L’ANTIPOLVERE

Produkt ten poleruje i chroni powierzchnie lakierowane, 
z drewna, marmuru, wypalanej gliny, tworzywa 
sztucznego. Chroni przed powstawaniem kurzu przez długi 
czas.  Przeznaczony do maszyn, rolet, ościeżnic, ozdób,  
sprzętu stereo i hi-fi, telewizorów, komputerów i foteli 
samochodowych. Pozostawia długotrwały, przyjemny zapach.

Dostępne opakowania: karton12 spray x 400 ml

K2 UNIVERSAL CLEANER
Środek w sprayu, łatwy w użyciu, równocześnie czyści i 
poleruje. Wystarczy przetrzeć brudną powierzchnię  szmatką, 
usuwa ślady palców, plamy i kurz z powierzchni twardych, 
takich jak drewno, płytki ceramiczne, deska rozdzielcza,  metal,  
powierzchnie emaliowane, lakierowane, czy chromowane.

Dostępne opakowanie: karton12 spray x 400 ml

38

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja

Powierzchnie twarde

non.p.

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja

Powierzchnie twarde

non.p.



oKNa
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oKNa
DIK VETRI
Detergent w płynie na bazie anionowego środka powierzchniowo czynnego.  
głęboko penetruje brud, ma działanie emulgujące. Nie wymaga spłukiwania.  Nie 
pozostawia śladów ani plam,  doskonały do użytku w miejscach, gdzie spłukiwanie nie 
jest możliwe. 

Dostępne opakowania:
karton 12 butelek x 750 ml - karton 4 kanistry x 5 Kg - kanister 20 kg

VETROBEL PLUS
Produkt w sprayu o wyjątkowej formule, aktywna piana  do czyszczenia okien, 
kryształów, powierzchni lakierowanych, etc. Szybko czyści, nie pozostawia śladów ani 
plam. Odznacza się przyjemnym zapachem.

Dostępne opakowania: karton 12 spray x 400 ml

DETERGENTE VETRI IMPRESE PULIZIA
silnie skoncentrowany detergent do mycia okien w płynie.  Dokładnie usuwa tłuszcz 
i czyści,  pozostawiając okna nieskazitelnie czyste i pozbawione plam oraz smug.  Silne 
skoncentrowany, bardzo wydajny i ekonomiczny.   Idealny do użytku ze ściągaczkami do 
okien. 

Dostępne opakowania: karton 4 kanistry x 5 Kg
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ECODIK
innowacyjny produkt na bazie środków powierzchniowo czynnych pochodzących 
z surowców roślinnych szybko biodegradowalnych.  Produkt w płynie do czyszczenia, 
bez potrzeby spłukiwania, zawiera środki powierzchniowo czynne o działaniu 
penetrującym i emulgującym.  Nie pozostawia śladów ani plam, doskonały do użytku w 
miejscach, gdzie spłukiwanie nie jest możliwe. 

Dostępne opakowania:
karton 12 butelek x 750 ml - karton 4 kanistry x 5 Kg

pH 9,7 yes

pH 8,5 yes

yesn.p.

pH 10,2 yes



PANEL CLEANER
Usuwający kamień, samoschnący detergent do paneli słonecznych.  szklana 
powierzchnia brudnych paneli słonecznych zmniejsza ich wydajność o 25%. 
To sprawia, że ich regularne czyszczenie to konieczność. PANEL Cleaner to specjalny 
detergent do czyszczenia i  usuwania kamienia z paneli słonecznych. Szybko i całkowicie 
usuwa smog, pyły, smołę i odchody ptaków. Formuła zawiera specjalne dodatki 
kopolimerów, które zapewniają szybkie schnięcie, piękny blask, efekt długotrwałej 
czystości i zapobiegają powstawaniu plam oraz smug.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg
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do PaNeLi SŁoNeCzNYCH i 
foToWoLTaiCzNYCH 

ProdUKTY SPeCjaLNe

P100 PROTECTOR
Polimeryzuje na krzemionkowych powierzchniach (szkle, ceramice), tworząc 
na powierzchni ochronny i długo utrzymujący się filtr, odporny na wodę i olej.  
Doskonały do czyszczenia szklanych drzwi kabin prysznicowych, płytek ceramicznych, 
armatury sanitarnej, toalet ceramicznych oraz okien wystawowych. Powstający ochronny 
film ułatwia oczyszczanie, ponieważ uniemoliwia silne przyleganie brudu i wapna do 
powierzchni. Sprawia, że codzienne sprzątanie odbywa się bez wysiłku i stosowania 
agresywnych detergentów.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1 L

nopH <2n.p.

Panel cleaner
może być stosowany z 
produktem P100 Protector 
allegrini, aby zapewnić łatwe 
i kompleksowe czyszczenie 
paneli słonecznych i 
fotowoltaicznych wykonanych 
ze szkła. 



ŁazieNKi
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ŁazieNKi
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PRONTO BAGNO & CUCINA
Detergent w płynie do mycia łazienek. Z łatwością usuwa 
osad z kamienia wapiennego na kranach, płytkach, w 
toalecie oraz kabinach prysznicowych. Szybko czyści i usuwa 
wszystkie pozostałości mydła. Łatwo się spłukuje, pozostawia 
powierzchnię pełną blasku i bez śladów.

Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 750 ml - karton 4 kanistry 
x 5 Kg

PRONTO BAGNO & CUCINA 
SANITIZZANTE
Detergent w płynie do czyszczenia i dezynfekcji łazienek 
i kuchni. łatwo usuwa osady kamienia z kranów, płytek, 
armatury, kabiny prysznicowej, itp. Szybko i skutecznie 
czyści, usuwając wszelkie pozostałości mydła.  Powierzchnie 
poddane działaniu tego produktu pozostają nieskazitelnie 
czyste i błyszczące. Łatwo się spłukuje, pozostawiając 
powierzchnię wolną od zarazków, lśniącą i bez śladów. 

Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 750 ml 

DOLLY
nowa, bardziej kremowa i delikatna formuła o przyjemnym, 
świeżym zapachu. Czyści dokładnie wszelkiego rodzaju 
twarde powierzchnie bez ryzyka zarysowania: ceramiczne oraz 
stalowe. Idealny do umywalek i płytek.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1L

NO CAL SOFT
Środek usuwający kamień bez dodatku kwasów,  do 
codziennego sprzątania pomieszczeń sanitarnych i  
kranów. Opracowany specjalnie do czyszczenia i usuwania 
kamienia z powierzchni marmuru, twardego wapienia i innych 
twardych powierzchni. Dzięki specjalnej formule może być 
stosowany nawet w przypadku  powierzchni wrażliwych na 
kwasy,  których nie można oczyścić za pomocą tradycyjnych 
środków do usuwania kamienia.  Skutecznie usuwa brud, 
pozostałości i ślady kamienia. Łatwo się spłukuje, pozostawia 
powierzchnie wolne od zarazków, błyszczące i bez zacieków.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml 

pH 2 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła

pH 1,5 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła

pH 12,5 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła

pH 10,5 low

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła



ŁazieNKi i armaTUra ŁazieNKoWa
DOLLY GEL
Środek w żelu wzbogacony w wybielacz  do czyszczenia 
twardych powierzchni. Idealny do gruntownego czyszczenia 
i dezynfekcji podłóg, płytek i metalowych powierzchni w 
łazienkach, kuchniach oraz innych pokojach.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1L

DIECI & LODE
Detergent w proszku o lekko ścierających właściwościach, 
zawierający środki powierzchniowo czynne zapewniające 
skuteczne usunięcie brudu.  Jednym ze składników 
aktywnych jest chlor, środek działający odkażająco.  Doskonały 
do czyszczenia płytek, umywalek, wanien i powierzchni  
emaliowanych.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 g
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FREE KALC
Perfumowany środek usuwający kamień  na bazie 
kwasów organicznych, usuwający osady wapnia, tlenków 
z powierzchni emaliowanych, gresu porcelanowego, 
kranów, łazienek i kabin prysznicowych.

Dostępne opakowanie: karton  4 kanistry x 5 Kg

DS FOS
Środek usuwający kamień  do szybkiego i łatwego 
usuwania osadów kamienia wapiennego, rdzy, kazeiny 
i pozostałości soli. Idealny do czyszczenia i odkamieniania 
armatury łazienkowej, kranów chromowanych, powierzchni 
ze stali nierdzewnej, aluminium, ceramiki, cegły, tworzyw 
sztucznych, itp.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1L

pH >12 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła

nopH <2n.p.

pH <2 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła

pH <2 yes

Codzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła



ŁazieNKi i armaTUra ŁazieNKoWa
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DS WC PINO - DS WC MANDORLA

Środek usuwający kamień do czyszczenia i dezynfekcji 
toalet.  Jego specjalna formuła umożliwia przyleganie 
składników aktywnych całkowicie i równomiernie do ścian 
muszli WC i pisuarów, zapewniających czystość i higienę. 
Pozostawia świeży i przyjemny zapach.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml 

pH <1 yes

DCodzienna pielęgnacja
Intensywne sprzątanie
Odkażanie
Dezynfekcja
Marmur - Trawertyn  
Granit
Porfir -  Łupek
Konglomerat kamienny
Płytki z terakoty
Piaskowiec
Ceramiczny emaliowany pia-
skowiec
Klinkier
Ceramika
Chromowe elementy
Szkła
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KUCHNie i zmYWarKi
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DETERGENTY DO ZMYWAREK 
SPŁUKIWANIE 
DETERGENTY DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYń 
KWASY USUWAJĄCE KAMIEń 
NIWELOWANIE BRZYDKICH ZAPACHÓW W KUCHNI 
PRODUKTY SPECJALNE



KUCHNia - mycie automatyczne - detergenty
STOVILMATIC LIQUIDO
Środek o odczynie zasadowym w płynie o silnych właściwościach usuwających 
tłuszcz. zapewnia skuteczne i higieniczne czyszczenie naczyń.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 6 Kg- kanister  20 kg

STOVILMATIC PLUS
Środek o odczynie zasadowym w płynie o silnych właściwościach usuwających 
tłuszcz. Zapewnia skuteczne i higieniczne czyszczenie naczyń. Produkt ten jest 
przeznaczony do usuwania plam z kofeiny i taniny z filiżanek i czajników.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 6 Kg- kanister  20 kg
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STOVILMATIC EDTA
Środek o odczynie zasadowym w płynie o silnych właściwościach usuwających 
tłuszcz. Zapewnia skuteczne i higieniczne czyszczenie naczyń, nawet w przypadku 
twardej wody. Kontrolowane spienianie.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 6 Kg- kanister  20 kg

pH 13 no

pH >12 no

pH>12 no

pH>12 no

STOVILMATIC LEMON
Środek o odczynie zasadowym o silnych właściwościach usuwających tłuszcz, o 
delikatnie cytrynowym aromacie.  Dokładnie czyści i odkaża naczynia, sztućce, garnki i 
kubki.  Usuwa nieprzyjemny zapach z pozostałości ryb lub jaj.  Kontrolowane spienianie, 
do zmywarek.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 6 Kg- kanister  20 kg
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KUCHNia - mycie automatyczne - detergenty

MATIC AMMOLO

Proszek do namaczania w przypadku bardzo zabrudzonych naczyń i filiżanek kawy. 
Idealny również do czyszczenia i dezynfekcji filtrów w ekspresach do kawy.

Dostępne opakowanie: wiadro 8 kg

STOVILMATIC  POLVERE
Detergent w proszku o kontrolowanym działaniu spieniającym do automatycznego 
mycia talerzy, garnków, sztućców i szklanek. Produkt ten usuwa wszelkie ślady brudu i 
tłuszczu, pozostałości oleiste i białkowe, zapewnia higienę i doskonałą czystość.

Dostępne opakowanie: wiadro 10 kg

n.p. no

pH <2n.p. no

CRM CLEANER
Detergent o odczynie zasadowym do automatycznego mycia sprzętów kuchennych. 
Silne działanie zwalczające lipidy i depozyty białkowe. Nie pieni się, nadaje się do 
aluminium i stopów metali.

Dostępne opakowania:  kanister 25 kg

pH 11 controlled

STOVILMATIC CLORO
stoVilmatic cloro usuwa wszystkie plamy z kubków i szklanek, pozostawia 
je nieskazitelnie czyste i jasne, bez śladu zabrudzeń.  Zawartość aktywnego chloru 
zapewnia sterylność i usuwa brzydki zapach.

Dostępne opakowania: karton  4 kanistry  x 6 Kg

pH >12 no
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KUCHNia - PŁUKaNie
BRILLMATIC

Produkt do końcowego suszenia garnków, patelni, naczyń i szklanek w zmywarkach. 
Zapewnia doskonałe suszenie naczyń i zapobiega osadzaniu się kamienia.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg - kanister 20 kg

ECO BRILLMATIC
innowacyjny produkt na bazie środków powierzchniowo czynnych pochodzących 
z substancji roślinnych,  dzięki czemu szybko ulega biodegradacji. Doskonały do 
spłukiwania naczyń w zmywarkach, lekko kwaśny odczyn sprawia, że szczególnie nadaje 
się do stosowania w przypadku twardej wody. Pozwala to na uniknięcie tworzenia się 
osadów wapniowych oraz szybkie i dokładne płukanie, co nadaje blask i połysk.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

BRILLMATIC AD
rozjaśniający dodatek do końcowego etapu płukania naczyń w zmywrace. Brillmatic 
AD o nisko kwasowej formule doskonale się sprawdza w przypadku twardej wody.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg - kanister 20 kg

pH 3 no

pH 2 no

pH 2,5 no

SYSTem dozoWaNia
wielofunkcyjne perystaltyczne pompy dozujące

detergent NPR-4 NPR-1 produkt do płukania  



SPLENDO 10% / 15%
neutralny detergent  do mycia ręcznego.  Zawiera anionowe środki powierzchniowo 
czynne o wysokim działaniu emulgującym i dyspergującym zabrudzenia. Bardzo się 
pieni, ma doskonałe właściwości odtłuszczające.  Na jego działanie nie ma wpływu  
twardość wody. Neutralne pH,  nie działa drażniąco na skórę.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

Dostępne również: SPENDO NP (bezzapachowy).

SPLENDO PIATTI
neutralny płyn do ręcznego mycia naczyń.  Nadaje czystość i połysk garnkom i 
naczyniom, pozostawiając dłonie niezwykle miękkimi.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1 L - karton 4 kanistry x 5 Kg - kanister 20 kg

SPLENDO SANITIZZANTE
sPlenDo sanitizzante to detergent o właściwościach odkażających do naczyń, 
sztućców, szklanek  i twardych powierzchni.

Dostępne opakowanie: karton  4 kanistry x 5 Kg

ECOPIATTI
innowacyjny produkt z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnych 
pochodzenia roślinnego, całkowicie biodegradowalny. Neutralny detergent w płynie 
do ręcznego mycia naczyń, garnków, sztućców, szklanek itp.. Produkt zawiera środki 
powierzchniowo czynne o wysokich właściwościach zwilżających i dyspergujących, 
skutecznie usuwa tłuszcz, silnie się pieni. Posiada neutralne pH, wzbogacony w substancje 
chroniące skórę, produkt jest bezpieczny dla dłoni, nie wywołuje ich podrażnienia.

Dostępne opakowanie: karton  4 kanistry x 5 Kg

pH 6,5 yes

pH 6,5 yes

pH 6,5 yes

pH 6,5 yes
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KUCHNia - mYCie rĘCzNe - deTerGeNTY



To ręczna pompka do dozowania detergentów, środków dezynfekujących i innych skoncentrowanych 
środków chemicznych.

Szybka i łatwa instalacja

pompka ręczna

ręczna pompka dozująca

Nie wymaga wiertarki podczas wymiany używanych 
pomp, otwory na wsporniku pasują do większości 
dostępnych modeli. Łatwa instalacja i usuwanie 
dzięki wygodnym uchwytom.

Precyzyjne dozowanie
Każde przyciśnięcie dozuje dokładnie taką samą 
pojemność produktu za każdym razem.

Regulowane natężenie przepływu
Regulowanie : 7,5, 15, 22 lub 30 ml przy jednorazowym 
naciśnięciu.

Niezawodna
· Zawieszenie nie ma kontaktu z wodą
• Łatwo dostępny wylot i wlot, co sprzyja czyszczeniu 
lub wymianie

Odpływ (w zestawie)
Do precyzyjnego dozowania środków czyszczących

Uchwyt montażowy

SYSTem dozoWaNia

n.p. yes

51

ENZIMALL
enzimall to produkt nowej generacji, fluidyzujący substancje organiczne, dzięki 
czemu z łatwością likwiduje nieprzyjemne zapachy. Enzimall składa się ze specjalnej 
mieszanki ekstraktów roślinnych oraz zarodników szczepów bakterii, które produkują 
naturalne enzymy, zapewniające szybkie i skuteczne działanie. Środek ten jest bezpieczny 
i efektywny, nadaje się  do użytku w przypadku wielu systemów. 

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg     

KUCHNia - USUWaNie BrzYdKiCH zaPaCHÓW

pH 6,7 no

SPLENDO POLVERE
Proszek do ręcznego  mycia naczyń o zapachu cytryny, do rozpylania, pieniący się. 
Może być używany w przypadku twardej wody,  działa również w zimnej wodzie.

Dostępne opakowanie: torba 20 kg



KUCHNia - odkamieniacze na bazie kwasów
DISINCROSTANTE SERPENTINE

Usuwa rdzę, tlenki i kamień z materiałów  z żelaza; bez problemu likwiduje złogi 
wapnia z instalacji wodnych (rur kotłowych, rur do wymienników ciepła wody) bez 
uszkodzenia metalowych elementów. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE
Płyn na bazie kwasu, do usuwania kamienia, doskonały do całkowitego usunięcia 
złogów kamienia kotłowego. Dzięki idealnemu połączeniu odpowiedniego poziomu 
kwasowości oraz działania detergentu,  zapewnia całkowite usunięcie złogów 
tłuszczowych oraz kamienia kotłowego, który osadza się na najtrudniej dostępnych i 
jednocześnie najważniejszych elementach zmywarki:  dyszach, filtrach itp.

Dostępne opakowanie:  karton 4 kanistry  x 6 kg
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pH <1 no

pH <2 no

DETERGENTE PIASTRE COTTURA
bardzo skuteczny środek odtłuszczający do czyszczenia płyt grzewczych, 
piekarników i kuchenek. Doskonały do usuwania śladów przypaleń oraz starego 
tłuszczu z powierzchni.

Dostępne opakowanie:  karton 4 kanistry x 6 Kg

pH >13 yes

KUCHNia - produkty specjalne 
ALLPLAC
bardzo wydajny środek odtłuszczający i odwęglający do czyszczenia płyt 
grzewczych, garnków, kuchenek i pieców. Opracowany specjalnie do usuwania 
pozostałości węgla, śladów zastygłego tłuszczu oraz warstw  brudu.

Dostępne opakowanie: : karton 4 kanistry x 6 Kg

yespH >14



ALLCRON
Przy stosowaniu produktu bez rozcieńczenia, działa jako bardzo silny detergent  
usuwający uporczywe tłuste plamy, czyści narzędzia przemysłowe, maszyny 
produkcyjne, elementy metalowe, okapy, kuchenki, grile, markizy, fotele z tworzyw 
sztucznych do ogrodów, itp. Po rozcieńczeniu (5% -10%) może być stosowany do 
codziennych porządków domowych i do czyszczenia nieszczególnie brudnych lub 
tłustych powierzchni.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml 

KUCHNia - produkty specjalne
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OVEN CLEANER AUTOMATIC
bardzo skuteczny detergent do czyszczenia i odtłuszczania pieców z systemem 
samoczyszczenia.

Dostępne opakowanie:  karton 4 kanistry  x 5 kg 

OVEN BRILL AUTOMATIC
Produkt przeznaczony do fazy suszenia i nabłyszczania po czyszczeniu, do pieców 
z systemem samoczyszczenia.

Dostępne opakowanie:  karton 4 kanistry  x 5 kg 

BRILLFORN
gotowy do użycia wydajny detergent do czyszczenia i usuwania tłuszczu z płyt 
kuchennych, piekarników i kuchenek.  Doskonały do usuwania starych warstw 
tłuszczu, pozostałości zwęglonego tłuszczu i brudu.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml - karton 4 kanistry x 5 Kg 

yes

pH 13 no

pH 2,5 no

pH <11
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KUCHNia - produkty specjalne

SKIN NP 
bezzapachowy środek w płynie, jasno-żółty o niskiej lepkości. Silny detergent, 
o kontrolowanej sile spieniania, z łatwością usuwa tłuszcz. Idealny do oczyszczania 
każdego rodzaju powierzchni kuchennych.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry  x 5 Kg 

pH 12 controlled

LUCIDANTE METALLI PREZIOSI
Produkt do czyszczenia i nabłyszczania złota i srebra oraz powierzchni i 
przedmiotów wykonanych z innych metali szlachetnych, np. biżuterii. 

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry  x 5 Kg 

pH <2 no

SKIN DETERGENTE UNIVERSALE
Uniwersalny płyn czyszczący o przyjemnym cytrusowym zapachu. 
Ten głęboko oczyszczający produkt o kontrolowanych właściwościach pieniących, 
jest doskonały do usuwania plam, nawet tych najbardziej uporczywych z tworzyw 
sztucznych, kauczuku, ekologicznej skóry, powierzchni twardych, polerowanych, 
malowanych lub z metali.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry  x 5 Kg - kanister  20 kg

SKIN AL

Wielofunkcyjny detergent do wszystkich rodzajów powierzchni zmywalnych. To 
dokładnie opracowana mieszanka środków powierzchniowo czynnych oraz łagodnych 
rozpuszczalników organicznych, niezawierająca silnych składników alkalicznych. 
Doskonały  do filtrów z aluminium oczyszczających powietrze i powierzchni ze stopów 
lekkich.  Zalecany do regularnego stosowania.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry  x 5 Kg 

pH 12 yes

pH 10 yes
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KUCHNia - produkty specjalne

Wsparcie techniczne dla klientów, którzy zakupili pakiet produktów chemicznych oraz usług Allegrini odznacza się 

niezrównaną jakością. Cała firma koncentruje się na klientach, którzy obdarzają nas zaufaniem i wiedzą, że kupując 

wybrane przez siebie detergenty np. do zmywarek, czyszczenia kuchni czy dezynfekcji podejmują słuszną decyzję 

zakupową. 

Nasi współpracownicy – zespół doświadczonych techników, odwiedzają  pomieszczenia u klientów - kuchnie lub 

pralnie i ekspresowo rozwiązują problemy związane z myciem i dezynfekcją pomieszczeń, w których konserwowana jest 

żywność, gdzie przygotowuje się i pakuje posiłki, czy miejsca w których serwuje się jedzenie.  

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu nasi eksperci potrafią skutecznie doradzić jakich  detergentów 

używać w celu optymalizacji kosztów,  jednocześnie gwarantując wysoki standard oczyszczania i higieny . Znakiem 

rozpoznawczym techników z Allegrini, biorących udział w instalacji i konserwacji systemów dawkowania  są białe 

fartuchy, charakterystyczne dla pracowników laboratoriów chemicznych.  Ten specjalny uniform odzwierciedla nasze 

podejście do świadczonych usług, każdy pracownik został gruntownie przeszkolony podczas długich sesji chemicznych 

niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości instalacji różnego rodzaju systemów czyszczących.  

INOX OK
czyści, nabłyszcza, chroni i utrzymuje powierzchnie ze stali nierdzewnej w 
doskonałym stanie. Tworzy warstwę ochronną, odporną na powstawanie śladów po 
palcach oraz kontakt z wodą, zapewnia długo utrzymujący się efekt blasku.

Dostępne opakowanie: karton 12 spray x 400 ml

CAMINET
Środek o zasadowym odczynie do szybkiego czyszczenia szyb w kominkach i 
kuchenkach.

Dostępne opakowanie: karton  12 butlek x 750 ml 

pH 13 no

WSParCie TeCHNiCzNe

n.p. no



Linia produktów ALL MIX, jak każdy z produktów Allegrini, jest wynikiem długich testów oraz ponad 

60-ciu lat badań we współpracy z najbardziej renomowanymi uczelniami i instytucjami. Dzięki takiej 

strategii udaje nam się tworzyć innowacyjne preparaty przyjazne dla środowiska, co jest w 100%  zgodne 

z polityką firmy: wysokiej jakości produkty w zgodzie z naturą.

DostęPna jest broszUra 
PoŚWięcona systemoWi 
rozcieńczania.

Promax ,
 1 produkt , 
4 lt/min aktywacja suwaka

Promax, 
1 produkt , 
16 lt/min - nacisnąć guzik

REDUKCJA KOSZTÓW I OCHRONA ŚRODOWISKA

PROMAX,  SYSTEM ROZCIEńCZANIA ALLEGRINI 

Koszty opakowań, nakrętek, etykiet i dozowników kumulują się i narastają, 
ale z łatwością można je ograniczyć. Dzięki produktom w koncentracie do 
rozcieńczania można uzyskać znaczną redukcję kosztów oraz jednocześnie 
zmniejszyć wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu liczby opakowań 
wykorzystywanych do dystrybucji detergentów.

LINIA DETERGENTÓW
W KONCENTRACIE

UCHWYT
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Promax , 
4 produkt , 
4 lt/min aktywacja suwaka



aLLmix 
PAVIMENTI
silnie skoncentrowany detergent do czyszczenia podłóg i powierzchni twardych. 
Produkt bez spłukiwania, szybko wysycha, nadaje powierzchniom blask i  przejrzystość,  
wydziela przyjemny zapach.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg - karton12 butelek x 1 L

PAVIMENTI LUCIDI
silnie skoncentrowany detergent do czyszczenia podłóg i powierzchni błyszczących. 
Produkt bez spłukiwania, szybko wysycha, nadaje powierzchniom blask i  przejrzystość,  
wydziela przyjemny zapach.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

GEMINI CLEANER
Środek dezynfekujący do twardych powierzchni. Opracowany specjalnie do 
czyszczenia i dezynfekcji zlewów, umywalek, chodników, podłóg wyłożonych kafelkami 
i linoleum oraz pozostałych twardych powierzchni. Stosowany codziennie nadaje 
blask wszystkim produktom wykonanym ze stali, ceramiki, czy porcelany. Za działanie 
dezynfekujące odpowiada aktywny chlor, który eliminuje bakterie, grzyby oraz likwiduje 
nieprzyjemne zapachy. Jeśli środek używa się w rozcieńczonej postaci, nie wymaga on 
spłukiwania.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

DETERGO
Uniwersalny, silnie skoncentrowany środek odtłuszczający. Silny detergent, 
kontrolowany system pienienia, idealny do czyszczenia wszystkich powierzchni 
metalowych, malowanych, emaliowanych, kauczukowych, z tworzyw sztucznych oraz 
skóry ekologicznej.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 
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pH 10 controlled

pH 9,5 controlled

pH 11,5 yes

pH 12 controlled



aLLmix
MULTIUSO
Uniwersalny środek silnie skoncentrowany  do codziennego czyszczenia wszystkich 
twardych powierzchni zmywalnych. Doskonały do czyszczenia okularów, płytek, 
laminatów, powierzchni emaliowanych i malowanych. Bez spłukiwania, nie pozostawia 
śladów. Podczas stosowania roztacza w powietrzu przyjemny aromat.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

VETRI
silnie skoncentrowany środek do czyszczenia okien w płynie. Usuwa tłuszcz i 
dokładnie czyści, pozostawiając okna błyszczące i nieskazitelnie czyste. Specjalne 
składniki produktu sprawiają, że szczególnie nadaje się do stosowania ze ściągaczkami.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

NO CAL
skoncentrowany detergent idealny do usuwania kamienia z powierzchni twardych, 
emaliowanych, kamionkowych, a także z  kranów, toalet i kabin prysznicowych.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 

NO CAL SOFT CONCENTRATO

Środek usuwający kamień nie na bazie kwasu, nadaje się do codziennego 
czyszczenia kranów, toalet, kabin prysznicowych w łazienkach. Opracowany 
specjalnie do czyszczenia i usuwania kamienia z marmuru, piaskowca i innych twardych 
powierzchni.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg 
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pH 11 yes

pH 10 yes

<2 low

pH 12 medium



USUWaNie NiePrzYjemNYCH zaPaCHÓW
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Dezodoranty 
Odkażacze 
Odkażacze do klimatyzacji 
Likwidacja nieprzyjemnych zapachów  
Odświeżacz powietrza do małych pomieszczeń 



PURE AIR
Środek neutralizujący brzydkie zapachy i dezynfekujący  przeznaczony do 
systemów klimatyzacji, wentylacji lub systemów chłodniczych. 

Dostępne opakowania: karton 4 kanistry x 5 Kg

USUWaNie NiePrzYjemNYCH zaPaCHÓW - dezodoraNT

SUPER FRESH
Dezodorant w sprayu, sucha formuła. Nie zwilża powierzchni, może być stosowany 
jako dezodorant do tkanin, sof, zasłon, wykładzin, itp., które przesiąkły nieświeżym 
zapachem. 
Zapachy: świeżej zieleń, kwiaty.

Dostępne opakowania: karton 12 spray x 400 ml

DEO SANY SPRAY
Środek odkażający wielofunkcyjny do pokoi, obiektów i powierzchni.  Dezynfekuje, 
eliminuje nieprzyjemne zapachy, zapewnia przyjemne uczucie czystości powietrza, 
tkanin, przedmiotów i powierzchni. Idealny do stosowania w: ambulansach, namiotach, 
śpiworach, kempingach, butach do gry w kręgle, łyżwach, butach narciarskich, tkaninach, 
budach dla zwierząt domowych, itp.

Dostępne opakowania: karton 12 spray x 400 ml
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AIRFRESH
odświeżacz powietrza na bazie wody do pomieszczeń i wnętrz, o właściwościach 
dezynfekujących. Wystarczy tylko niewielka ilość produktu, aby odświeżyć na wiele 
godzin duszne, zamknięte, często używane pomieszczenia. 
Zapachy: wschodnia świeżość, kwitnący ogród, cytrusy Cologne.

Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 750 ml - karton 4 kanistry x 5 Kg

USUWaNie NiePrzYjemNYCH zaPaCHÓW- odŚWieŻaCz do KLimaTYzaCji

pH 5,5 no

n.p. no

pH 6,5 no

USUWaNie NiePrzYjemNYCH zaPaCHÓW- odKaŻaCz



USUWaNie NiePrzYjemNYCH zaPaCHÓW
ODOUR CONTROL
gotowy do użycia środek wzbogacony w kompleks na bazie cynku. Wchłania i 
likwiduje brzydkie zapachy osadzające się na twardych powierzchniach. 
Dzięki zawartości pochodnych fenolowych, usuwa bakterie z powierzchni, pozostawiając 
długotrwały przyjemny zapach.

Dostępne opakowanie: karton12 butelek x 750 ml

ODOUR NEUTRALIZER
neutralizujący płyn skutecznie usuwający brzydkie zapachy. Cząsteczki brzydkich 
zapachów są wychwytywane przez specjalne składniki zawarte w wyjątkowej formule 
produktu, a następnie neutralizowane, tak aby rozwiązać problem nieprzyjemnych 
zapachów tuż u źródła, takich jak np.: dym, odpady spożywcze, toalety, procesy 
przemysłowe, itp.  Produkt może być również stosowany w przypadku tkanin i materiałów.

Dostępne opakowanie: karton12 butelek x 750 ml

61

USUWaNie NiePrzYjemNYCH zaPaCHÓW - produkty specjalne

pH 9,5 no

pH 7,8 no

ALLGO
allgo jest rozkładającym środkiem wielofunkcyjny nowej generacji o 
skoncentrowanej formule. skutecznie rozkłada zalegające elementy w sytuacjach 
krytycznych. Doskonały do rozkładu elementów zalegających w rurach, kanalizacji, 
ściekach, szambach, etc. Dzięki połączeniu różnych składników,  właściwości 
rozkładające wsparte są działaniem ochronnym, co zapobiega proliferacji organicznej i 
zanieczyszczeń bakteryjnych. AllGo został stworzony z myślą o przemyśle spożywczym, 
szpitalach i profesjonalnych firmach sprzątających. Ze względu na uniwersalne działanie 
może być z powodzeniem stosowany do czyszczenia w sektorze przemysłowym (oleje, 
tłuszcze, itp.) i na powierzchniach (marmur, beton, itp.).

Dostępne opakowanie:  butelka x 1 l

All Go
DISGREGANTE ECOLOGICO

Produkt ten powstał w 
doskonałej harmonii z 
zasadami allegrini. 

AllGo to produkt, który nie 
powoduje szkody dla środowiska, 
ulega biodegradacji, jest niepalny 
i nie wymaga specjalnego 
przetrzymywania.



PraLNie
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DETERGENTY
ŚRODKI ZMIĘKCZAJĄCE
ODPLAMIACZE

PRALNIE PRZEMYSŁOWE

MAŁE/ŚREDNIE INSTALACJE
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PraLNie - małe/średnie instalacje - detergenty

ECOLAVATRICE LIQUIDO
innowacyjny produkt na bazie środków powierzchniowo czynnych uzyskanych 
z surowców roślinnych. Biodegradowalny detergent w  płynie do mycia ręcznego 
i automatycznego. Ze względu na swoje potrójne działanie czyszczące, jest bardzo 
skuteczny do usuwania uporczywych plam. Efektywny nawet przy praniu w niskiej 
temperaturze. Bezpieczny dla kolorów i delikatnych włókien.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1 L - karton 4 kanistry x 5 Kg

LANA MATIC
Detergent w płynie o kontrolowanych właściwościach pieniących do prania 
delikatnych tkanin, takich jak wełna lub jedwab, ręcznie lub w pralce. Zapewnia 
dokładne czyszczenie włókien, nadając im ich pierwotną miękkość.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

ECOLANA
innowacyjny produkt na bazie środków powierzchniowo czynnych pochodzących 
z surowców roślinnych, całkowicie biodegradowalny. Detergent w płynie o 
kontrolowanych właściwościach pieniących i kojącym działaniu, do mycia ręcznego i 
automatycznego delikatnej odzieży, wełny i jedwabiu. Zapewnia dokładne czyszczenie 
włókien, nadając im ich pierwotną miękkość.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1 L - karton 4 kanistry x 5 Kg

TEXAL LIQUIDO
Środek w płynie do prania ręcznego lub w pralce. O potrójnym działaniu, eliminuje 
nawet najbardziej uporczywe plamy. Szczególnie skuteczny w wysokich temperaturach, 
bezpieczny dla kolorów i delikatnych włókien. Produkt może być stosowany do prania 
wstępnego, mającego na celu usunięcie plam i zabrudzeń na mankietach i kołnierzach.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

pH 8,8 controlled

pH 8,2 controlled

pH 8,7 no

controlledpH 7
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PraLNie - małe/średnie instalacje - detergenty
TEXAL
Środek o przyjemnym zapachu o  kontrolowanych właściwościach pieniących 
wzbogacony w wybielacz, do prania pościeli w pralkach.

Dostępne opakowanie: torba 8 kg

NOVA LAVATRICE
bardzo drobny proszek do prania do stosowania w pralkach, produkt o 
ograniczonych właściwościach pieniących i wzmocnionym działaniu czyszczącym, 
doskonały w szczególności do prania bardzo zabrudzonych  rzeczy. Specjalna formuła 
zapewnia doskonałe rezultaty we wszystkich temperaturach prania, nawet wtedy, gdy 
używana woda jest bardzo twarda.

Dostępne opakowanie: torba 20 kg

SUPER TEXAL
bardzo drobny proszek do prania do stosowania w pralkach, produkt o 
ograniczonych właściwościach pieniących i wzmocnionym działaniu czyszczącym, 
doskonały w szczególności do prania bardzo zabrudzonej pościeli. Specjalna formuła 
zapewnia doskonałe rezultaty we wszystkich temperaturach prania,

Dostępne opakowanie: torba 20 kg

ONDA BIANCA
Środek do rozpylacza o kontrolowanych właściwościach pieniących do 
automatycznego prania tkanin. Bardzo mocny, skutecznie usuwa uporczywe plamy. 
Skutecznie działa w każdej temperaturze, nawet w twardej wodzie.

Dostępne opakowanie: torba 2,7 kg

n.p. controlled

controlledn.p.

controlledn.p.

pH <2 controlledn.p.
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PraLNie - małe/średnie instalacje - detergenty

ECOSOFTIL
innowacyjny produkt na bazie biodegradowalnych surfaktantów pochodzących z 
surowców roślinnych. Działanie zmiękczające, do prania ręcznego i automatycznego, 
zawiera proteiny ryżowe. Przywraca włóknom ich elastyczność i miękkość. Ułatwia 
prasowanie i maglowanie. Posiada właściwości antystatyczne. Doskonały do wełny i 
delikatnych tkanin.  Nadaje się do każdego rodzaju tkaniny. Pozostawia świeży zapach 
czystości.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

MAGIC CANDEGGIANTE
Wybielacz w proszku do prania odzieży. skutecznie wybiela tkaniny bez ryzyka ich 
uszkodzenia. Zachowuje żywe kolory tkanin nawet przy częstym praniu. Aktywny już 
w 30 ° C.
Dostępne opakowanie: torba 8 kg

SMACCHIATORI 1/2/3/4
SMACCHIATORE 1
Usuwa plamy z: tłuszczu, oleju, śmietany, masła, tłustych sosów, czekolady, 
błyszczyków, makijażu, maści, pasty do butów.
SMACCHIATORE 2
Usuwa plamy z: farb, klejów, wosków, graffiti. 
SMACCHIATORE 3
Usuwa: rdzę, cement, aluminium, miedź.
SMACCHIATORE 4
Usuwa plamy z: krwi, mleka, majonezu, jajek, sosów, lodów, skrobii,  śluzu, potu, 
spermy, moczu, wymiocin. 
Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 750 ml

SOFTIL
Środek zmiękczający do prania ręcznego lub automatycznego. Przywraca włóknom 
ich elastyczność i miękkość. Ułatwia prasowanie i maglowanie. Posiada właściwości 
antystatyczne.  Nadaje przyjemny zapach pranym rzeczom.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

PraNie-  wybielacz

PraNie- pralnie przemysłowe

pH 4,2 no

pH 4,2 no

non.p.
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PraNie - PraLNie PrzemYSŁoWe
1 LAV
silny produkt alkaliczny, może być używany tylko w automatycznych systemach 
dozujących w połączeniu z produktem 2 laV, z programami do czyszczenia 
produktów bawełnianych, syntetycznych lub mieszanych.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

2 LAV
skoncentrowany detergent w płynie prania do ręcznego lub automatycznego 
wełnianych i delikatnych ubrań. Doskonała skuteczność w połączeniu z produktem 
1 LAV do bawełny, włókien syntetycznych lub mieszanych, do stosowania w pralkach 
wyposażonych w automatyczne systemy dozowania.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

3 LAV / 3 LAV OXI
3 LAV
Środek wspomagający do prania pościeli, wzbogacony w system wybielający na 
bazie aktywnego chloru.

Dostępne opakowanie: kanister 25 kg

3 LAV OXI
Wybielający środek wspomagający do pościeli na bazie stabilizowanego nadtlenku 
wodoru. ekologiczna formuła bez chloru. Do stosowania na etapie prania właściwego 
w połączeniu ze zwykłymi detergentami. Usuwa wszystkie plamy, jednocześnie pozostaje 
bezpieczny dla włókien i kolorów.

Dostępne opakowanie: kanister  20 kg

4 LAV
zmiękczający środek wspomagający do prania pościeli. Przywraca włóknom ich oryginalną 
elastyczność i miękkość. Ułatwia prasowanie. Ma działanie antystatyczne. Doskonały do 
stosowania z wełną i delikatnymi tkaninami, nadaje się do każdego rodzaju tkaniny. Nadaje 
pościeli przyjemny zapach.

Dostępne opakowanie: kanister  20 kg

pH >13 no

pH 9,5 controlled

pH >13 no

pH <2 no

pH 4,2 no



PraNie - PraLNie PrzemYSŁoWe

6 LAV
Środek wspomagający do prania. Opracowany specjalnie w celu usunięcia zasadowego 
odczynu i chlor pozostałego po praniu. Zapewnia pranym produktom miękkość, ładny 
zapach i działanie antystatyczne.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

5 LAV
Płyn o odczynie kwaśnym  do stosowania jako środek neutralizujący odczyn 
zasadowy na etapie ostatniego płukania w pralce automatycznej. Zawiera emulsje 
na bazie silikonów o właściwościach antystatycznych.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

SYSTem dozoWaNia

Uruchamiany za pomocą sygnałów z pralki. 20 różnych formuł piorących,  każda pompa posiada osobny 
czas działania i zatrzymywania.

handlowe i przemysłowe maszyny piorące

smart

smart - P series smart - H series

pH 2,5 no

pH 1,5 no
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eCoLaBeL

is ECOLABEL
Dostępna jest kompletna linia produktów do
PROFESJONALNEGO CZYSZCZENIA.
Firma Allegrini Spa od 1945 r. produkuję środki chemiczne przyjazne dla środowiska. Oddana tej filozofii 

wprowadziła na rynek innowacyjną linię ekologicznych produktów, pozostając w niszy europejskich firm o 

równym zaangażowaniu w kwestie ekologii.  Od 2006 r. Allegrini w swojej ofercie posiada produkty z etykietą „Ecolabel”.  Jest to 

wypracowany przez wspólnotę europejską znak, świadczący o jakości ekologicznej danego produktu.  Ułatwia on podejmowanie 

decyzji zakupowych konsumentom oraz firmom szanującym środowisko naturalne.  Produkty oznaczone etykietą „Ecolabel” spełniają 

bardzo surowe kryteria ekologiczne na każdym etapie cyklu życia produktu,  ustanowione przez instytucje Unii Europejskiej.  

Linia produktów Allegrini z etykietą „Ecolabel” zawiera środki czyszczące dostosowane do wszystkich potrzeb, ich formuły opierają się 

bazie środków powierzchniowo czynnych pozyskanych z surowców pochodzenia roślinnego. 

Znak „Ecolabel” to gwarancja, że zakupiony produkt ma minimalny wpływ na życie wodne, przyczynia się do redukcji substancji 

niebezpiecznych,  a także, że w jego przypadku ograniczone zostało zastosowanie opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych. 

Znak Ecolabel to także gwarancja wysokiej wydajności, każdy z oznakowanych produktów przechodzi testy porównawcze z liderem 

na rynku. Produkty Allegrini  zawsze bardzo pomyślnie przechodzą te testy, wyprzedzając konkurentów.

Produkty Ecolabel to:

_ograniczony wpływ na życie organizmów w morzach 
_ograniczenie wykorzystywania towarów niebezpiecznych 

_przejrzyste instrukcje użytkowania
_ograniczenie plastikowych opakowań

Produkty Ecolabel pomagają:
_ograniczyć zanieczyszczenie wód
_ograniczyć zużuwanie natutalnych surowców
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eCoLaBeL
DETERGENTE ANTICALCARE ACIDO CONCENTRATO
(ecolabel n°  it/20/06) 
Perfumowany, skoncentrowany środek usuwający kamień na bazie kwasów organicznych 
do usuwania kamienia z twardych powierzchni, kamionki, kranów, łazienek, toalet, kabin 
prysznicowych. Przywraca czyszczonym elementom ich pierwotny blask. Nie koroduje i nie 
niszczy elementów chromowanych lub ze stali.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

DETERGENTE SGRASSATORE CONCENTRATO
(ecolabel n°  it/20/06) 
Uniwersalny detergent w koncentracie do codziennego czyszczenia wszystkich twardych 
powierzchni zmywalnych. Idealny do płytek, podłóg laminowanych, tworzyw sztucznych, 
powierzchni emaliowanych, malowanych, itp.tc.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

DISINCROSTANTE WC
(ecolabel n°  it/20/06) 
Specjalna formuła umożliwia przyleganie surfaktantów do ścian WC i pisuarów, co zapewnia 
pełne oczyszczenie i higienę. Pozostawia świeży i przyjemny zapach.

Dostępne opakowanie: karton 12 kanistrów x 750 ml

pH 1,5 high

high

pH 1,5 low

pH 8

SGRASSATORE ACIDO BAGNO & CUCINA
(ecolabel n° it/20/06) 
Perfumowany środek usuwający kamień na bazie kwasów organicznych, usuwa 
pozostałości osadu z twardych powierzchni, gresu, kranów, toalet, pryszniców. 
Przywraca czyszczonym powierzchniom pierwotny blask. Nie koroduje i nie niszczy 
powierzchni chromowanych lub elementów stalowych.

Dostępne opakowanie: karton  12 butelek x 750 ml

pH 1,5 medium
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eCoLaBeL
SGRASSATORE UNIVERSALE PER SUPERFICI DURE
(ecolabel n° it/20/06) 
Uniwersalny detergentu do codziennego czyszczenia wszystkich twardych  powierzchni 
zmywalnych. Idealny do płytek, laminatów, tworzyw sztucznych, powierzchni  emaliowanych 
i malowanych, itp.

Dostępne opakowanie: karton12 butelek x 750 ml

VETRI E SUPERFICI
(ecolabel n°  it/20/06) 
Detergent w płynie bez spłukiwania, na bazie niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych, posiada doskonałe właściwości penetrujące i emulgujące brud. Nie pozostawia 
smug, jest idealny, gdy czyszczonej powierzchni nie można spłukać wodą. Nadaje się 
do mycia okien, czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni kaflowych, laminatów, 
polerowanego marmuru, pleksi itp.

Dostępne opakowanie: karton12 butelek x 750 ml

pH 8 low

pH 10 low

PIATTI A MANO
(Ecolabel IT/019/010)
Detergnet w płynie do ręcznego mycia naczyń. 

Dostępne opakowanie: karton 12 kanistrów x 5 kg

pH 6,5 high
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noWa linia detergentów dla użytkowników ProfesjonalnycH
To linia gotowych do użycia produktów o pojemności 750 ml oraz w opakowaniu litrowym przeznaczona do 
odkurzaczy parowych, która zapewnia: 

• wyjątkowy stosunek cena do jakości
• szeroką gamę produktów do codziennego mycia oraz detergenty do piaskowca i marmuru 
• starannie wyselekcjonowane aromaty 
• czytelne piktogramy umieszczone na etykiecie, aby ułatwić prawidłowe użycie produktu

iP
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iP

IP 20 MULTIUSO
Doskonały do szkła, płytek, laminatów, powierzchni z tworzywa sztucznego, 
emaliowanych, malowanych, etc. Nie wymaga spłukiwania, nie pozostawia smug. 
Pozostawia przyjemny aromat.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml

IP 30 SGRASSATORE
Wielofunkcyjny detergent w płynie o delikatnym zapachu owoców cytrusowych. 
Kontrolowane właściwości pieniące, z łatwością usuwa wszelkie zabrudzenia, nawet te 
najbardziej uporczywe z powierzchni z tworzyw sztucznych, kauczukowych, ze skóry, 
twardych powierzchni, metali, itp.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml

IP 4O DISINCROSTANTE
Detergent w płynie do mycia łazienek i kuchni. Z łatwością usuwa osad z kamienia na 
bateriach, płytkach, ceramice sanitarnej, kabinach prysznicowych, itp. Szybko i skutecznie 
usuwania resztki mydła. Nadaje gładkość i blask. Łatwo się spłukuje i pozostawia powierzchnie 
czyste, błyszczące i bez smug.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml

IP 10 VETRI
Detergent w płynie na bazie anionowych środków powierzchniowo czynnych, o 
wysokich właściwościach penetracji i emulgowania brudu. Nie pozostawia smug, 
doskonały do użytku w sytuacjach gdy czyszczonej powierzchni nie można spłukać 
wodą.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml

pH 9,7 yes

pH 10,5 yes

pH 12 yes

pH 1,5 yes
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iP 
IP 50 ANTICALCARE SOFT
Detergent usuwający kamień nie na bazie kwasów do codziennego czyszczenia 
obiektów sanitarnych, baterii i łazienek. Przeznaczony do czyszczenia i usuwania 
kamienia z marmuru, wapienia i twardych powierzchni. IP 50 skutecznie usuwa brud, 
pozostałości po mydle i smugi. Łatwo się spłukuje, pozostawia powierzchnie oczyszczone, 
błyszczące i bez smug.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 750 ml

IP 60 PAVIMENTI FLOWER
Detergent na bazie alkoholu do dokładnego czyszczenia wszystkich zmywalnych 
powierzchni twardych. Doskonały do czyszczenia twardych powierzchni błyszczących takich jak 
tworzywa sztuczne, ceramika, porcelana i płytki podłogowe. Może być stosowany na podłogach 
potraktowanych samo-polerującym polimerowym woskiem. Pozostawia przyjemny zapach. Nie 
spłukiwać.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1 L

IP 61 PAVIMENTI LIME
Detergent na bazie alkoholu do dokładnego czyszczenia wszystkich zmywalnych 
powierzchni twardych. Doskonały do czyszczenia twardych powierzchni błyszczących takich jak 
tworzywa sztuczne, ceramika, porcelana i płytki podłogowe. Może być stosowany na podłogach 
potraktowanych samo-polerującym polimerowym woskiem. Pozostawia przyjemny zapach. Nie 
spłukiwać.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1 L

IP 62 PAVIMENTI OXIFRESH
Detergent na bazie alkoholu do dokładnego czyszczenia wszystkich zmywalnych 
powierzchni twardych. Doskonały do czyszczenia twardych powierzchni błyszczących takich jak 
tworzywa sztuczne, ceramika, porcelana i płytki podłogowe. Może być stosowany na podłogach 
potraktowanych samo-polerującym polimerowym woskiem. Pozostawia przyjemny zapach. Nie 
spłukiwać.

Dostępne opakowanie: karton 12 butelek x 1 L

0       7    1 4

pH 9

0       7    1 4

pH 9

0       7    1 4

pH 9

pH 12 yes

yes

yes

yes
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CLEAN SOAP FOR HANDS ANTIBATTERICO
Środek myjący w płynie o obojętnym pH,  zawiera triclosan, pomaga zabezpieczyć 
skórę przed bakteriami i zarazkami. Czyste mydło, zapewnia maksymalną higienę i 
miękkość skóry każdego dnia.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg- karton 20 kanistrów x 500 ml

MANIGUARD SP
mydło w płynie, zawierające białka roślinne, o wysokim ciężarze cząsteczkowym, 
co zapewnia skórze szczególną ochronę.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg- karton 12 butelek x 1 L

MANIGUARD SANITIZZANTE
Płyn do mycia rąk zawierający środek odkażający, chroni przed bakteriami i 
zapewnia higienę na najwyższym poziomie.  Skuteczne działanie odkażające, które 
nie zależy od temperatury wody używanej podczas mycia.

Dostępne opakowanie: karton 4 kanistry x 5 Kg

MANIGUARD DELICATO
Detergent w płynie o neutralnym pH, na bazie surfaktantów wysokiej jakości 
(środki powierzchniowo czynne), bardzo delikatnych i bezpiecznych dla skóry. 
Maniguard Delicato zawiera białka roślinne o wysokiej masie cząsteczkowej, które są 
szczególnie ważne dla ochrony skóry.

Dostępne opakowania:
karton 4 kanistry x 5 Kg-  karton 12 butelek x 1 L

pH 6 high

pH 7 high

pH 6 high

pH 6 high
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MANIGUARD CREMA
Krem nawilżający do rąk, tworzy na dłoniach ochronną barierę, opracowany specjalnie dla 
osób, będących w stałym kontakcie z produktami chemicznymi takimi jak: farby, spalony olej, 
tłuszcz, tusz itp. Produkt działa zmiękczająco na skórę,  zapobiega jej pękaniu i przetarciom, 
ma działanie ochronne. MANIGUARD CREMA zapobiega wnikaniu brudu w nawet najgłębsze 
zakamarki w skórze, co ułatwia czyszczenie.

Dostępne opakowania:
karton 30 butelek x 300 ml - karton12 tubek x 50 ml

eKSTraKT z aLoeSeU pH 7,5 no

BODY TOWELS
chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji zawierające diglukonian chlorheksydyny. 
Ich specjalna formuła nie narusza równowagi skóry, umożliwia optymalne oczyszczenie 
i zapewnia dzia przeciwbakteryjne wymierzone w szerokie spektrum mikroorganizmów. 
Zawartość chlorheksydyny zapewnia przedłużoną ochronę przeciwko drobnoustrojom. 
Formuła bez alkoholu; bogate właściwości nawilżające, zapobiega wysuszaniu i pękaniu 
skóry. Nie wymaga spłukiwania.

Dostępne opakowanie: karton 24 saszetki x 5 chusteczek.

Mani guard
KREM BARIERA DO RĄK

KREM DO RĄK
efekt bariery
przeciwko zaczerwienieniom, 
podrażnieniom i pękaniu.

Praktyczny display do małych 
powierzchni wystawienniczych. 
Idealny do sprzedaży 
detalicznej.



OPAKOWANIE 300 ml PE 

Nowy dozownik Allegrini został zaprojektowany, aby wspierać EKOLOGICZNE 
rozwiązania:
- Wyprodukowany we Włoszech (opakowania i preparaty) 
- 65% mniej użytego plastiku niż w przypadku innych dozowników Allegrini 
- Mniejsza emisja CO2 
- Inteligentne dozowanie 
- Łatwe i proste do czyszczenia 
- Dostępne w wersji ICEA oraz Ecolabel

naKłaDKa 
mierząca 

Uszczelniony 
zaWÓr 

mocoWany Do
Ściany

- Uniwersalna odległość 
otworu
-Podwójna opcja 
zastosowania (z klejem lub z 
wkrętami) 
- Ochronny system 
zamykający 
- Łatwe do zamocowania

nasadka dozująca

Boczne paski pokazujące stan ilości produktu
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- Uniwersalny płyn do 
czyszczenia wszystkich 
powierzchni 
- Środek do prania 
ręcznego lub 
automatycznego
- Środek do naczyń 
- GĄBKA
- WIELOFUNKCYJNA 
ŚCIERKA
- RĘKAWICE

zestawy dla szpitali

Żel do włosów, ciała i rąk

1. Aloe Vera (balsam do ciała)
2. Energy (żel do włosów, ciała i rąk)
3. Thai Spices (żel do włosów, ciała i rąk)
4. Anis (żel do włosów, ciała i rąk)
5. Olygos (żel do włosów, ciała i rąk))
6. Oliva (żel do włosów, ciała i rąk)
7. Arancia (żel do włosów, ciała i rąk)

Dostępne opakowania:
pudełko 12 butelek x 500 ml

78

Produkty jednorazowego użytku



www.icea.infoECO BIO COSMETIC CERTIFIED PRODUCT

Approved by

Allegrini prezentuje NATURAL LAB,  nową linię pro-
duktów biologicznych z certyfikatem ICEA. 

ICEA jest jedną z najważniejszych jedno-
stek certyfikujących w Europie pod kątem 
ekologiczności i etyczności produktu; kontroluje,  
czy przedsiębiorstwa prowadzą działalność z 
poszanowaniem środowiska naturalnego, godności 
pracowników i praw konsumentów. 
Standardy ICEA obejmują między innymi:

• Całkowite odrzucenie GMO i eksperymentów na 
zwierzętach 
• Wykorzystanie promieniowania jonizującego do 
odkażania 
• Stosowanie certyfikowanych produktów rolnych 
• Opakowania wykonane z materiałów roślinnych, 
pochodzące z recyklingu 

Linia NATURAL LAB została stworzona zgodnie z 
surowymi wytycznymi, to kosmetyki organiczne, 
ekologiczne, naturalne i etyczne.

 500 ml - włosy  i ciało

To wyjątkowa  linia kosmetyków 
ekologicznych, zaprojektowanych w trosce 
o środowisko. Szampon, odżywka i żel pod 
prysznic – produkty te zostały sformułowane, 
testowane, wytwarzane i pakowane zgodnie z 
aktualnymi, surowymi zasadami oznakowania 
ekologicznego Ecolabel w celu zapewnienia 
najwyższej jakości. Materiały wykorzystane do 
ich produkcji są pochodzenia roślinnego.

kosmetyki Ecolabel
Ecolabel szampon butelka 53 ml
Włosy & ciało butelka 53 ml
Żel pod prysznic butelka 53 ml
Odżywka do włosów butelka 53 ml

Balsam do ciała butelka 53 ml
Mydło 20 gr 
Mydło 40 gr 
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Butelka 20 ml szampon do włosów i ciała 
Butelka 20 ml balsam do ciała 
Butelka 20 ml płyn do higieny intymnej 
Butelka 37 ml żel pod prysznic 
10 ml saszetka szampon 
Ręcznik cytrynowy, orzeźwiający zapach 
Mydło 15 g, w opakowaniu kwadratowym 
Mydło 15 g prostokątne 

kosmetyki standard 

akcesoria
Czepek w opakowaniu 
Gąbka do czyszczenia 
butów 
Zestaw do szycia 
Zestaw dentystyczny 
Zestaw do golenia 
Zestaw do toaletki 
Chusteczki w opakowaniu 
Grzebień w opakowaniu

anuhea
Dyfuzor do perfumowania pomieszczeń. Dzięki formule na bazie alkoholu oraz naturalnemu patyczkowi 
zapach rozprzestrzenia się równomiernie, działa przez kilka tygodni,  esencja zawarta w zapachu sprawia, że 
powietrze którym oddychamy staje się bardziej przyjemne. 
Zapachy: bursztyn, biała herbata i śródziemnomorski.

Dostępne opakowanie: karton 4 butelek x 400 ml.

woda perfumowana
Wyszukane zapachy, które pomogą nadać pomieszczeniom unikatowy zapach (samochód, kemping, 
łódź, mieszkanie, biuro, itp.). Woda perfumowana jest lekka, o delikatnym aromacie,  daje natychmiastowe 
i przyjemne uczucie świeżości, tworzy miłą atmosferę. Konsystencja tego produktu jest wyjątkowo lekka, 
dzięki temu z łatwością odparuje z każdego rodzaju tkanin i materiału, nie pozostawiając plam. Gwarantuje 
niezwykłe wrażenia zmysłowe, poczucie świeżości i relaksu.
Zapachy: morela, olygos, energia, pomarańcza i cynamon, aqua di talco, wine therapy 

Dostępne opakowania: karton 12 butelek x 500 ml
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