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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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“Allegrini Spa zapewnia, że profesjonalne  

produkty tej marki są kompatybilne ze 

wszystkimi pompami pomiarowymi i pompami 

wysokociśnieniowymi sprzedawanymi w 

regionie europejskim. “

Biuro Techniczne

POMPY DOZUJĄcE

SPIS trEŚcI

SYMbOlE

Uprzejmie informujemy, że:

1. Produkty oraz/ lub opakowania 
mogą się zmieniać w związku z 
aktualizacją asortymentu. 

2.  Poziom produktów może różnić 
się w zależności od gęstości masy.

3. Odcień niektórych produktów 
Allegrini może się różnić w wyniku 
zawartości surowców pochodzenia 
roślinnego, nie wpływa to na jakość i 
wydajność.

BRAMY BIEŻNIA TUNEL

STRUMIEŃ WODYPISTOLETY MYJĄCE

WŁAŚCIWOŚCI
PIENIĄCE

niskie - średnie - wysokie- brak

średni

PISTOLET SPRAY 

<6 = pH kwaśny
6><7 = pH neutralny

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

ODCZYN pH

0       7    14

pH 7

MYCIE RĘCZNE PĘDZELMOTOR
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tEKNO lINE

Nowa linia Tekno Line oferuje ekologiczne produkty odznaczające się najwyższą wydajnością 

przeznaczone do profesjonalnych myjni samochodowych. Allegrini stworzyła tę nowatorską gamę 

produktów do pracy we wszystkich systemach myjni (myjnie samoobsługowe, myjnie portalowe, tunelowe, 

myjnie ręczne).  Produkty te to gwarancja maksymalnej skuteczności bez względu na rodzaj używanej 

wody (woda słodka, twarda, woda odzyskana, woda ze studni).

TEKNObONd pTfE
Długo utrzymująca się pielęgnacja ochronna
Sprawia, że nadwozie oraz szyby w pojazdach są 
łatwe do czyszczenia, zapobiega osadzaniu się brudu, 
owadów oraz odchodów ptaków. Nadaje maksymalną 
jasność i blask, zapewnia długotrwałą ochronę (ponad 
30 dni). Podczas aplikacji uwalnia przyjemny,  jabłkowy 
zapach. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

TEKNOpOLISH dp 
Środek przeznaczony do modułu szczotkowego w 
myjniach samochodowych.  Jego formuła na bazie 
amfoterycznych, kationowych środków 
powierzchniowo czynnych  połączonych z dodatkami 
polerującymi oraz ochronnymi, zapewnia  wiele 
korzyści:  moc detergentu – właściwości pieniące –
nadaje połysk powierzchniom lakierowanym – 
wzmacnia efekt końcowy etapu suszenia – nie 
pozostawia tłustych śladów na szczotkach  i podłodze 
- tworzy na nadwoziu pojazdu ochronny,  długo 
utrzymujący się  film – delikatnie natłuszcza szczotki i 
łagodzi ich tarcie

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

średni/niski

0       7    14

pH 7,3

Długotrwałe działanie

Maksymalna ochrona

Niewiarygodny blask
od pierwszego
mycia

Zapobiega 
powstawaniu brudu

Nanotechnologia

Ochronny film
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TEKNOWAX
Hydro-nabłyszczający wosk do suszenia pojazdów po myciu w myjni automatycznej 
z systemem  wymuszonej wentylacji. Nałożony we właściwy sposób na umyte nadwozie 
pojazdu  umożliwia natychmiastowe rozbicie warstwy wodnej na krople (efekt perlenia), 
które są następnie łatwo usuwane dzięki wentylacji. Tworzy niewidoczną, nietłustą, 
ochronną warstwę odpychającą wodę, nadaje blask nadwoziu. Doskonała stabilność w 
niskich temperaturach (bliska 0°C), dobra kompatybilność z wodą wapienną. Produkt 
dobrze się sprawdza w okresie zimowym oraz w systemach myjni, używających twardej 
wody.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

TEKNOALL CLEANER
Alkaliczny detergent do mycia oraz mycia wstępnego  pojazdów. Skuteczny środek 
zmiękczający do myjni tunelowych oraz bramkowych. Jego wysokie właściwości myjąco-
dyspergujące  zapewniają doskonałe czyszczenie powierzchni samochodów i ciężarówek.  
Preparat doskonały także do myjni  samoobsługowych  pod wysokim/niskim ciśnieniem.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

TEKNOLEGA
Alkaliczny detergent przeznaczony do czyszczenia  felg tradycyjnych oraz ze stopów 
lekkich. Pozwala skutecznie czyścić felgi aluminiowe, dzięki zawartości specjalnych 
dodatków, odznaczających się wysoką mocą usuwania zanieczyszczeń.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

brak

0       7    14

pH 6

średni

0       7    14

pH 13,5

średni

0       7    14

pH 14
     DO FELG
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TEKNOLEGA
Alkaliczny detergent przeznaczony do czyszczenia  felg tradycyjnych oraz ze stopów 
lekkich. Pozwala skutecznie czyścić felgi aluminiowe, dzięki zawartości specjalnych 
dodatków, odznaczających się wysoką mocą usuwania zanieczyszczeń.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

średni

0       7    14

pH 14
     DO FELG

RUOTALL LEGA pLUS
Alkaliczny    detergent przeznaczony do czyszczenia felg tradycyjnych 
i aluminiowych w samochodach. Z łatwością, całkowicie usuwa brud oraz 
zanieczyszczenia z klocków hamulcowych. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

dETERGENTE CERCHI LEGA 05
Alkaliczny detergent przeznaczony do czyszczenia felg tradycyjnych
i aluminiowych w samochodach. Z łatwością, całkowicie usuwa brud oraz 
zanieczyszczenia z klocków hamulcowych. Ponieważ nie jest to środek o odczynie 
kwasowym, nie niszczy betonowych posadzek. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

pULICERCHI -18
Alkaliczny środek do usuwania zabrudzeń oraz zanieczyszczeń z klocków oraz 
okładzin hamulcowych oraz tych spowodowanych przez spaliny oraz zanieczyszczenia. 
Produkt zawiera specjalne  dodatki zapobiegające zamarzaniu, dzięki którym może 
być stosowany w temperaturze do -18 ° C. Przeznaczony do myjni samoobsługowych z 
systemem bezpośredniego zasysania produktu (jeśli występuje).

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

fElGI

średni

0       7    14

pH 14
      DO FELG

niski

0       7    14

pH 13
     DO FELG

niskie

0       7    14

pH 13
      DO FELG
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CROMObEL
Kwasowy detergent skutecznie usuwający plamy  oraz ślady utleniania z 
metalowych powierzchni, zwłaszcza chromowanych, uszkodzonych przez rdzę. Idealny 
do czyszczenia środkiem o kwasowym odczynie  felg aluminiowych oraz tradycyjnych.

Dostępne opakowanie:  4 kartony po 6 kg każdy – Kanister 25 kg 

PVC - STAL

średni

0       7    14

pH 1/2

d33
Środek utleniający,  usuwający kamień z powierzchni lakierowanych oraz 
aluminiowych. Idealny do mycia pojazdów ciężarowych oraz wagonów w pociągach.  
Usuwa brud oraz ślady utleniania.  
Nadaje czystość i blask felgom tradycyjnym i z aluminium. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

bRILLANTANTE pER ALLUMINIO
Preparat o odczynie kwasowym skutecznie usuwający ślady utlenienia z powierzchni 
aluminiowych, sprawia, że powierzchnie te stają się czyste i błyszczące. Doskonały do  
aluminiowych elementów w samochodach. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

średni

0       7    14

pH 1

PVC - STAL
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ŚrODKI NA OWADY
GO-GO INSECT
Preparat usuwający ślady po owadach. Skutecznie usuwa brud pozostawiony przez 
owady, rośliny, a także ptasie odchody, ślady spalania paliwa - z przedniej szyby  i 
nadwozia. Doskonały środek do mycia wstępnego do użytku latem.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

średni

0       7    14

pH 12

GO-GO INSECT pRONTO ALL’USO
Preparat usuwający ślady po owadach. Skutecznie usuwa brud pozostawiony przez 
owady, rośliny, a także ptasie odchody, ślady spalania paliwa - z przedniej szyby  i 
nadwozia. 

Dostępne opakowanie:  w kartonie 12 szt. opakowania  750 ml każdy

średni

0       7    14

pH 11
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MYcIE WStĘPNE - produkty dwufazowe -
SUpER df/ SUpER df 2 / SUpER df 3
Preparat o odczynie alkalicznym, pieniący,  wysoko skoncentrowany, bardzo 
skutecznie usuwa  uporczywy brud z nadwozia oraz zasłon w ciężarówkach. 
Doskonały do mycia cystern. Produkt w postaci dwufazowej, staje się jednorodny po 
rozcieńczeniu.  Idealny także do czyszczenia podłóg przemysłowych poplamionych 
olejem oraz  tłuszczem mineralnym.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

MULTIpOWER
Preparat o odczynie alkalicznym, pieniący,  wysoko skoncentrowany, bardzo 
skutecznie usuwa  uporczywy brud z nadwozia oraz plandek w ciężarówkach. 
Idealny do mycia cystern i podłóg w  garażach, warsztatach oraz hangarach 
przemysłowych. Produkt w postaci dwufazowej, staje się jednorodny po rozcieńczeniu. 
Doskonały do usuwania wosków kopolimerowych z nowych samochodów.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

ALL ECOWASH 
Preparat do mycia samochodów w myjniach samoobsługowych oraz z użyciem 
tradycyjnych systemów. Produkt alkaliczny na bazie środków powierzchniowo 
czynnych o niskim wpływie na środowisko naturalne, łatwo i całkowicie biodegradowalny.  
Zapewnia najlepsze efekty w myjniach samoobsługowych  z wysokim ciśnieniem 
podczas płukania oraz w tradycyjnych systemach.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

AZ SOfT
Preparat do mycia oraz  mycia wstępnego zewnętrznych części samochodu. Brak 
zawartości soli alkalicznych sprawia, że produkt nie pozostawia plam, to najlepszy 
środek do stosowania latem. Nawet przy częstym myciu zapewnia  blask. AZ SOFT to 
doskonały detergent do motocykli, skuterów, rowerów -jest kompatybilny ze wszystkimi 
materiałami, z których zostały wyprodukowane.
  
Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

MYcIE WStĘPNE -  jednorodne  -

średnie

0       7    14

pH 14

średnie/wysokie

0       7    14

pH 14

wysokie

0       7    14

pH 13

średnie

0       7    14

pH 9,5

PrODUKt cAŁKOWIcIE 
bIODEGrADOWAlNY NA 

bAZIE rOŚlINNYch ŚrODKÓW 
POWIErZchNIOWO cZYNNYch

NIE NISZcZY AlUMINIUM
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CAR-NET
Silnie skoncentrowany preparat do mycia zewnętrznych części pojazdów z 
bezpośrednim zasysaniem do strumienia wody. Alkaliczny detergent intensywnie 
czyszczący, skutecznie usuwa brud, łatwo się spłukuje.  Idealny do stosowania w myjniach 
samoobsługowych z bezpośrednim zasysaniem do strumienia wody. Zalecany również 
do rozpylania pod niskim ciśnieniem oraz po płukaniu wysokociśnieniowym.  Polecany 
do wody średnio twardej lub twardej(24-45° F).)

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

GREEN pOWER

Detergent w płynie nadający błyszczące wykończenie do profesjonalnego mycia 
samochodów. Specjalne dodatki zapewniają perfekcyjne czyszczenie przywracając 
pierwotny blask nadwoziu.  Green Power ma silne właściwości pieniące; odznacza się  
przyjemnym, cytrusowym aromatem.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

pISTE 5 STELLE
Alkaliczny preparat o miętowym aromacie do mycia zewnętrznych części pojazdów 
z bezpośrednim zasysaniem do strumienia wody. Intensywnie czyszczący, skutecznie 
usuwa brud, łatwo się spłukuje.  Idealny do stosowania w myjniach samoobsługowych 
z bezpośrednim zasysaniem do strumienia wody. Zalecany również do rozpylania pod 
niskim ciśnieniem oraz po płukaniu wysokociśnieniowym.  

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

niskie

0       7    14

pH 14

wysokie

0       7    14

pH 14

średnie

0       7    14

pH 14

GO-GO COMbI
Alkaliczny detergent o delikatnym, miętowym zapachu, idealny do mycia 
wstępnego oraz  mycia właściwego samochodów.  Główne właściwości produktu to:  
silne właściwości pieniące, łatwe  spłukiwanie, bardzo duża odporność na powstawanie  
plam, dzięki przedłużonemu działaniu myjącemu. Idealny do wody średnio twardej i 
twardej  (5-25° F).).

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

średni

0       7    14

pH 13
    DO FELG
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SUpER AZ 
Preparat o odczynie alkalicznym do mycia zewnętrznych części samochodów 
za pomocą pistoletów lub dysz wodnych.  Odznacza się silnymi właściwościami 
czyszczącymi, skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia, łatwo się spłukuje. Idealny do 
czyszczenia samochodów ciężarowych, cystern, samochodów osobowych i plandek bez 
szorowania . Posiada silne właściwości odtłuszczające,  umożliwia dokładne oczyszczenie 
posadzek przemysłowych, wnętrza w garażach,  warsztatach, części mechanicznych, 
silników i szczególnie brudnych powierzchni metalowych. 

Dostępne opakowanie:  12  szt. w kartonie x 1 L
Karton 4 szt.  x 5 kg - kanister 20 kg

TfR SUpER
Skoncentrowany preparat do mycia zewnętrznej części samochodów z systemem 
natrysku  lub strumieni wody. To środek o odczynie alkalicznym,  posiada silne 
właściwości oczyszczające, skutecznie dociera do zabrudzeń, z łatwością się spłukuje. 
Skutecznie i na długo chroni powierzchnię przed powstawaniem plam dzięki 
przedłużonej akcji namaczania. Doskonały do usuwania uporczywego brudu, który 
osadza się w przypadku najbardziej zatłoczonych obszarów ruchu drogowego (smog).

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

TEKNOALL CLEANER
Preparat alkaliczny do mycia właściwego oraz  wstępnego pojazdów.  Silne 
właściwości zmiękczające idealne do myjni tunelowych i bramkowych.  Skutecznie 
dysperguje zabrudzenia, dzięki czemu zapewnia doskonałą czystość  powierzchni w 
samochodach i ciężarówkach.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

średni

0       7    14

pH 14

średni

0       7    14

pH 13,5

średni

0       7    14

pH 13,5

SKIN AL
Wielofunkcyjny środek czyszczący do wszystkich powierzchni zmywalnych. To 
dokładnie dobrana mieszanka środków powierzchniowo czynnych oraz delikatnych 
rozpuszczalników organicznych bez silnych środków zasadowych.  To uniwersalny, a 
zarazem unikatowy produkt, który rozwiązuje wszelkie problemy z zabrudzeniami. 
Idealny do czyszczenia motocykli i rowerów.

Dostępne opakowanie: 4 szt. opakowań po 5 kg każdy

średni

0       7    14

pH 10
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TORNAdO
Produkt do mycia zewnętrznych części samochodów.   Polecany szczególnie do użytku 
w myjniach samoobsługowych z niskim oraz wysokim ciśnieniem zasysania. Doskonały 
także do szorowania szczotkami.  Posiada silne właściwości odtłuszczające, dzięki czemu 
nadaje się także do czyszczenia podłóg przemysłowych, części mechanicznych oraz 
szczególnie brudnych powierzchni metalowych.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

TYpHOON 05
Preparat alkaliczny nadający błyszczące wykończenie do  mycia zewnętrznych 
części samochodu. Idealny do użytku  w myjniach samoobsługowych z użyciem 
wysokiego ciśnienia oraz podczas szorowania szczotkami. Zawartość specjalnych 
dodatków  zapewnia  idealną czystość oraz naturalny blask nadwozia. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

ULTRAGREEN
Preparat o odczynie alkalicznym, nadający błyszczące wykończenie, delikatnie 
kleisty, do mycia zewnętrznych części samochodu oraz  czyszczenia powierzchni 
przemysłowych. Dozowany ze specjalnego aplikatora, produkuje obfitą i trwałą pianę 
o przyjemnym zapachu cytrusów.  Dzięki zawartości specjalnych składników zapewnia 
czystość i naturalny blask nadwozia. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

VIRTUAL 3000 SOfT
Produkt o skoncentrowanej formule do mycia zewnętrznych części samochodów 
z systemem rozpylania lub strumieniami wodnymi. Posiada odczyn alkaliczny, ma 
silne właściwości myjące, utrudnia ponowne osadzanie się brudu,  łatwo się spłukuje, 
zapobiega powstawaniu plam, dzięki wydłużonemu działaniu namaczania. Idealny do  
czyszczenia uporczywego brudu typowego dla miejsc o dużym natężeniu ruchu. Idealny 
do stosowania latem. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

średni

0       7    14

pH 13

wysokie

0       7    14

pH 13

średni/wysoki

0       7    14

pH 13

średnie

0       7    14

pH 13

bŁYSZcZĄcE  WYKOŃcZENIE

bŁYSZcZĄcE  WYKOŃcZENIE
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MYcIE rĘcZNE
STOp 15% 
Preparat o odczynie neutralnym o wysokich właściwościach pieniących, 
emulgujących oraz dyspergujących brud. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia 
organiczne, tłuszcze, oleje, etc. z  malowanych, niemalowanych oraz plastikowych 
powierzchni. Idealny do ręcznego mycia karoserii oraz czyszczenia powierzchni twardych, 
metalowych, pokrytych kafelkami. 

Dostępne opakowanie:  karton 12 sztuk x 1 L - karton 4 szt.x 5 kg - kanister 20 kg 

STOp AUTOSHAMpOO LAVAINCERA 
Szampon samochodowy z woskiem – czyści, nabłyszcza oraz chroni natychmiast 
po użyciu. W takcie mycia samochodu wytwarza cienką i długo utrzymującą się warstwę 
specjalnego filmu. Regularne stosowanie produktu STOP AUTOSHAMPOO LAVAINCERA 
pozwala utrzymać czyste i lśniące auto bez żadnego trudu.

Dostępne opakowanie:  karton 12 sztuk x 1 L - kanister 20 kg 

wysokie

0       7    14

pH 6,5

średnie/wysokie

0       7    14

pH 5,5

VAp pOLVERE
Preparat o specjalnej, suchej formule oraz wysokim stężeniu związków 
powierzchniowo czynnych zdolnych do emulgowania każdego typu zabrudzeń 
z nadwozia oraz  innych twardych  powierzchni. Doskonały do mycia wstępnego z  
wykorzystaniem strumieni wody (waterjet) samochodów osobowych, ciężarowych, 
maszyn rolniczych, koparek,  motocykli, etc. Nadaje się także do czyszczenia powierzchni 
laminowanych oraz z włókna szklanego.  Nie poleca się do systemów samoobsługowych 
ze zbiornikiem dozowania.
 
Dostępne opakowanie: worek 25 kg 

VAp SOL f
Detergent w proszku do mycia wstępnego w myjniach samoobsługowych z 
automatycznym systemem dozowania pyłu (zbiornik dozowania). Preparat łatwo się 
rozpuszcza delikatnie się pieniąc, skutecznie usuwa zabrudzenia z karoserii pojazdów 
oraz z metalowych powierzchni. Doskonały do mycia z  wykorzystaniem strumieni 
wody (waterjet) samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, koparek,  
motocykli, etc. Nadaje się także do czyszczenia powierzchni laminowanych oraz z włókna 
szklanego.  Doskonały do systemów ze zbiornikiem dozowania.

Dostępne opakowanie: worek 25 kg 

MYcIE WStĘPNE - proszki -

średni

wysoki

0       7    14

pH n.a.

0       7    14

pH n.a.
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CM SCHIUMANTE pLUS 
Środek silnie pieniący o  alkalicznym odczynie do mycia zewnętrznych części 
samochodów.  Wytwarza obfitą pianę, która dokładnie pokrywa całą mytą powietrzę 
i nadaje niesamowity efekt. Piana całkowicie przykrywa powierzchnie, spowalnia 
wysychanie, odparowując z nadwozia, przedłużony kontakt oddziaływania produktu 
na czyszczoną powierzchnię podwyższa skuteczność mycia. Należy stosować do mycia 
wstępnego w  automatycznych  myjniach wyposażonych w sprzęt do środków pieniących 
lub do użytku ze spryskiwaczami piany.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg  

fOAMING pLUS M

Preparat pieniący nadający efekt śniegu, bez wolnej alkaliczności, do łagodnego 
mycia lakierowanych powierzchni. Piana całkowicie przykrywa powierzchnie, 
spowalnia wysychanie, odparowując z nadwozia, przedłużony kontakt oddziaływania 
produktu na czyszczoną powierzchnię podwyższa skuteczność mycia. Należy stosować 
do mycia wstępnego w  automatycznych  myjniach wyposażonych w sprzęt do środków 
pieniących lub strumienie wody.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

ŚrODKI PIENIĄcE

CM SCHIUMANTE pLUS GIALLO / ROSSO / bLU 
Środek alkaliczny wytwarzający kolorową pianę do mycia samochodów. 
Występujący w kolorach żółtym, czerwonym i niebieskim. Wytwarza obfitą, kolorową 
pianę, która pokrywa całą powierzchnię samochodu nadający spektakularny efekt. Piana 
całkowicie przykrywa powierzchnie, spowalnia wysychanie, odparowując z nadwozia, 
przedłużony kontakt oddziaływania produktu na czyszczoną powierzchnię podwyższa 
skuteczność mycia. Należy stosować do mycia wstępnego w  automatycznych  myjniach 
wyposażonych w sprzęt do środków pieniących lub do użytku ze spryskiwaczami piany. 
Użyj specjalnego programu aby wytworzyć wielokolorową pianę i zwiększyć efekt 
chromatyczny.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

KOlOrOWE ŚrODKI PIENIĄcE

wysokie

0       7    14

pH 11,5

wysokie

0       7    14

pH 12

wysokie

0       7    14

pH 11,5
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SZAMPONY DO SZcZOtEK
TEKNOpOLISH dp
Środek przeznaczony do modułu szczotkowego w myjniach samochodowych.  Jego 
formuła na bazie amfoterycznych, kationowych środków powierzchniowo czynnych  
połączonych z dodatkami polerującymi oraz ochronnymi, zapewnia  wiele korzyści:  
moc detergentu – właściwości pieniące – nadaje połysk powierzchniom lakierowanym – 
wzmacnia efekt końcowy etapu suszenia – nie pozostawia tłustych śladów na szczotkach  
i podłodze - tworzy na nadwoziu pojazdu ochronny,  długo utrzymujący się  film – 
delikatnie natłuszcza szczotki i łagodzi ich tarcie.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

GO-GO SHAMpOO SpAZZOLONI
Specjalny środek do systemów dozujących w modułach szczotkowych w myjniach 
automatycznych. Oczyszcza i pozwala utrzymać w czystości szczotki myjące, nawilża 
i ułatwia pracę mechaniczną szczotkom. Produkt można spłukać w celu optymalnego 
przygotowania nadwozia do następnych faz woskowania/nabłyszczania.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

dRY CAR GIALLA 
Wodoodporny wosk  do suszenia strumieniami powietrza w tunelach suszących. 
Zapewnia długotrwałą ochronę przed zanieczyszczeniami z atmosfery oraz  promieniami 
UV.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

WOSKOWANIE
średni/

0       7    14

pH 13

średni/

0       7    14

pH 7,3

brak

0       7    14

pH 4,5
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fUSION GREEN
Wosk do suszenia, polerowania oraz ochrony przeznaczony do systemów myjni 
bramkowych i tunelowych. Ogranicza powstawanie mikro kropli po suszeniu 
przepływem powietrza.  Wzmacnia blask powierzchni samochodu. Odporny na warunki 
atmosferyczne (chroni przed promieniami UV). Alternatywna formuła dla produktu 
Fusion Orange w przypadku gdy do rozcieńczania korzysta się z wody o twardości  
przekraczającej 30 ° F.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

fUSION ORANGE
Wosk do suszenia przepływem powietrza samochodów, przeznaczony do systemów 
myjni bramkowych i tunelowych. Posiada doskonałe właściwości wodoodporne.  
Zapobiega powstawaniu mikro kropli w systemach przepływu powietrza o niskiej sile. 
Zawarte w nim  innowacyjne składniki polimerowe wzmacniają blask powierzchni 
samochodu. Odporny na warunki atmosferyczne oraz zabrudzenia. Doskonały do 
stosowania z wodą o twardości nieprzekraczającej 25-30 ° F.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

GO-GO bLU
Wosk do suszenia samochodów do  użytku w myjniach samoobsługowych. 
Zapewnia blask oraz ochronę. 

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

dRY CAR VERdE 
Wosk samoschnący, hydro-rozjaśniający stosowany do suszenia po myciu 
z użyciem systemów z wymuszonym przepływem powietrza. Natychmiast powoduje 
sieciowanie co zapobiega tworzeniu się  mikro kropel.  Idealny do stosowania przy użyciu 
wentylatorów niskociśnieniowych.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

brak

0       7    14

pH 4,5

brak

0       7    14

pH 5

brak

0       7    14

pH 6

brak

0       7    14

pH 5SUPEr NAbŁYSZcZENIE

SUPEr NAbŁYSZcZENIE
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GO-GO ROSSA
Wosk do stosowania z systemami wyposażonymi w wentylację. Zawartość 
składników sieciujących wytwarza wodoodporny film, nadający karoserii blask.

Dostępne opakowanie: kanister 20 L

TEKNOWAX
Samoschnący, hydro-nabłyszczający, wodoodporny wosk, stosowany do suszenia 
po myciu  z zastosowaniem systemu wymuszonego przepływu powietrza.  Zawarte 
w produkcie dodatki gwarantują efekt nabłyszczenia oraz  długotrwałą ochronę. Jest 
to idealne rozwiązanie dla systemów korzystających z  wody twardej,  miękkiej oraz 
odzyskanej (stosowanej do mycia).

Dostępne opakowanie: kanister 20 L

pROTECTIVE WAX GOLd
Silnie skoncentrowany środek polerujący przeznaczony specjalnie do polerowania 
i ochrony karoserii. Tworzy  wodoodporny film ochronny na nadwoziu i chroni przed 
działaniem wilgoci, smogu oraz zanieczyszczeniami atmosferycznymi. 
Doskonały do myjni automatycznych wyposażonych w program polerowania.

Dostępne opakowanie: kanister 20  kg

POlErOWANIE

brak

brak

0       7    14

pH 6

0       7    14

pH 6

średni

0       7    14

pH 8
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CLOROfOAM 
P. M. C. Reg. Min. Salute n° 18495
Alkaliczny środek dezynfekujący na bazie czynnego chloru przeznaczony do 
oczyszczania oraz higieny powierzchni, półek i ścian wewnętrznych ciężarówek 
chłodniczych. Produkt pieniący się, pozwala na długotrwałe oddziaływanie na 
zabrudzenia, umożliwiając tym samym aktywne działanie chloru, który ma właściwości 
utleniające oraz  dezynfekujące. Eliminuje szczególnie trwałe zabrudzenia organiczne.

Dostępne opakowanie: kanister 20 L

fIVE SUpER SANITIZZANTE 
P. M. C. Reg. Min. Salute n° 18715
Kwasowy środek dezynfekujący, silnie utleniający, niepieniący, bez zawartości 
chloru, łatwo ulegający biodegradacji (troska o środowisko). Skutecznie 
zwalcza wszystkie rodzaje mikroorganizmów, nawet przy niskim stężeniu i w niskich 
temperaturach.

Dostępne opakowanie: kanister 25 L

JAMINAL 
Bezzapachowy, skoncentrowany środek dezynfekujący do użytku domowego oraz 
przemysłowego na bazie czwartorzędowych soli amonowych do dezynfekcji twardych 
powierzchni. Doskonały do dezynfekcji po umyciu lodówek w pojazdach.

Dostępne opakowanie: karton 4 sztuki x 5 L

ESSENZE CONCENTRATE
Stężone perfumy - dodatek do detergentów przeznaczonych do mycia wstępnego, 
szamponów pieniących i szamponów do szczotek. Nadają przyjemny zapach w 
myjniach samoobsługowych oraz w tunelach myjących. Rozcieńczony w wodzie może 
być stosowany jako odświeżacz powietrza do pomieszczeń. Dostępne zapachy: 
pomarańcza, truskawka, jabłko, kokos, sosna i wanilia.

Dostępne opakowania: karton  24 sztuki x 250 ml

DODAtKI ZAPAchOWE

cZYSZcZENIE I DEZYNfEKcJA cIĘŻArÓWEK Z chŁODNIĄ DO trANSPOrtU ŻYWNOŚcI 

wysoki

0       7    14

pH 6,5

no

0       7    14

pH <2

niski

0       7    14

pH 7,5
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MYJNIE SAMOchODWE - cZYSZcZENIE I PIElĘGNAcJA
dESCAL SUpER
Descal SUPER to preparat do usuwania kamienia o odczynie kwasowym.  Umożliwia 
usunięcie kamienia bez ryzyka korozji z takich materiałów jak: stal, żelazo, miedź, 
mosiądz,  aluminium. System wolny od inkrustacji zapobiega: 
1. utracie energii 
2. korozji materiałów 
3. niedrożności filtrów, rurociągów, pomp, wanien
4.pogorszeniu warunków higienicznych powierzchni.

Dostępne opakowanie: karton  4 sztuki x 6 kg

INOX - OK
Oczyszcza, nabłyszcza, chroni i utrzymuje powierzchnie ze stali nierdzewnej w 
pięknym blasku. Nadaje długotrwały film ochronny.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 400 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

niski

0       7    14

pH 2
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ECAL
Środek usuwający kamień do systemów z zamkniętym obiegiem wody. Woda, która jest zazwyczaj 
dostarczana do urządzeń ma stopień twardości ok.15-30 °F. Taka twardość wody odpowiada za 
tworzenie się osadów na rurach, cewkach, opornikach, ścianach kotłów, itp. Kamień  może wpływać 
na układ działania, gdyż zmienia wymianę ciepła i powoduje przegrzanie oraz przedwczesne starzenie 
się niektórych elementów, co może powodować powstawanie dziur i szczelin. Zawarte w produkcie, w 
bardzo niskim stężeniu  fosfoniany docierają do obszaru gdzie tworzy się kamień i powodują zmiany 
w strukturze kryształów co spowalnia powstawanie kamienia.  Ponadto ECAL jest bardzo odporny na 
hydrolizę w środowisku wodnym, także w wysokich temperaturach. ECAL hamuje wytrącanie siarczanu 
z wapnia, fosforanu wapnia, wodorotlenków żelaza, aluminium, miedzi.

Dostępne opakowanie: kanister 25 kg

dS
Środek usuwający kamień o odczynie kwasowym.  Eliminuje rdzę,
Brud, plamy,  kamień oraz osady. Bez problemu usuwa pozostałości zaprawy i 
cementu. Może być stosowany na powierzchniach lakierowanych i malowanych w 
przypadku uważnego korzystania z produktu i krótkotrwałego oddziaływania produktu 
na te powierzchnie.

Dostępne opakowanie :karton 4 sztuki x 5 kg

fREE KALC
Perfumowany środek usuwający kamień na bazie kwasów organicznych, usuwający 
osady wapnia, tlenków z powierzchni twardych, emaliowanych oraz szyb. Przywraca 
powierzchniom ich naturalny blask. Używany zgodnie z instrukcją, odpowiednio 
rozcieńczony, nie spowoduje korozji i nie uszkodzi powierzchni chromowanych.

Dostępne opakowanie: karton 4 sztuki x 5 kg

SKIN dETERGENTE UNIVERSALE
Baldo-żółty płyn czyszczący o przyjemnym cytrusowym zapachu, o niskiej lepkości.
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

średni

0       7    14

pH 1

niski

0       7    14

pH 7

średni

0       7    14

pH 1,5

niski

0       7    14

pH 12,5
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K5 MULTIUSO SpRAY
5 głównych właściwości produktu K5: 
USUWA WILGOĆ: usuwa wodę z powierzchni metalowych, kontaktów elektrycznych, 
nasadek, części silników morskich, pojazdów silnikowych oraz pojazdów w ogóle. 
SZYBKO PENETRUjE: zmiękcza zabrudzenia i korozję,  utlenione połączenia, nakrętki, 
śruby, mechanizmy łączące i części metalowe. 
CHRONI PRZED UTLENIANIEM 
USUWA OLEjE, SMOłę I TłUSZCZ 
OTACZA FILMEM: wytwarza równomierny i cienki film o dużej mocy smarowania.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x  400 ml

ST1 SVITATUTTO SpRAY
Odblokowujący, ochronny spray,  zawierający oleje o silnych właściwościach 
natłuszczających oraz silnym działaniu. Doskonały do poluzowywania śrub, wkrętów 
i sieci pokrytych rdzą, brudem, resztkami suchego oleju, etc. Jego działanie minimalizuje 
otarcia i zwiększa płynność ruchu takich elementów: koła zębate, zawiasy, zamki, itp. 
Części potraktowane tym środkiem pozostają pokryte oleistym filmem, który chroni 
przed korozją i zapobiega dalszym blokadom.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x  400 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH n.a.

G1 GRASSO SpRAY
G1 lubrykuje oraz natłuszcza łączenia, dźwignie, klocki, łańcuchy, zawiesiny, 
zawiasy itp. Pozwala przeniknąć i nasmarować elementy, które są trudne w dotarciu przy 
użyciu  zwykłych metod. Dzięki silnej przyczepności może być stosowany na wszystkich 
płaszczyznach pionowych bez wysiłku i tracenia produktu.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x  400 ml

brak

0       7    14

pH n.a.
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OcZYSZcZANIE WODY
ENZICAR WASH
ENZICAR WASH to nowa formuła która upłynnia i  usuwa wszystkie 
substancje organiczne oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy. ENZICAR WASH zawiera 
specjalną mieszankę naturalnych ekstraktów roślinnych i bakterii produkujące szerokie 
spektrum enzymów.  To produkt przyjazny dla środowiska oraz nieszkodliwy dla człowieka. 
ENZICAR WASH jest bardzo skuteczny w warunkach tlenowych i beztlenowych, na 
powierzchni, w studzienkach i rurociągach. Po zastosowaniu przechwytuje i neutralizuje 
cząsteczki odpowiedzialne za brzydki zapach, pozostawia powietrze czyste i bezwonne. 
Jednocześnie rozkłada oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne. 

Dostępne opakowanie: karton 4 sztuki x 5 kg
brak

0       7    14

pH 7

UZUPEŁNIAJĄcE PrODUKtY POMOcNIcZE - do wnętrz -

ALLfRESH bOX STANdARd / pERSONALIZZATO
Dezodorant do samochodów dostępny w pięciu zapachach: owoce cytrusowe, 
lawenda, sosna, wanilia i polinezyjski las. Jego silnie skoncentrowany zapach pod 
postacią galaretki umożliwia stałe i wyważone uwalnianie przyjemnego zapachu, 
zapewnia długotrwały efekt, nie zagraża desce rodzielczej.

Dostępne opakowanie: karton 24 sztuki

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. Z łatwością usuwa 
nieprzyjemne zapachy każdego rodzaju. Zapachy: wschodnia świeżość, kwitnący ogrod, 
cytrusy Cologne. Dostępny także w opakowaniach do myjni samoobsługowych.

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

ALL fRESH WOOd
Zapach w płynie o długim działaniu, aromat unosi się w sposób  stały i wyważony 
w czasie.  
Wyposażony w system dozowania, aby uniknąć marnotrawstwa produktu. 
Dostępne zapachy: exotica, kokosowy, wanilia, zielone jabłko, truskawka, ocean. 

Może być również stosowany do odświeżania szafek, szaf, itp.

Dostępne opakowanie:
karton30 sztuk - karton 12 sztuk

brak

0       7    14

pH n.a.DEZODOrANt
DEZYNfEKcJA

35



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 jako 
środek odkażający do kasków, butów, kurtek, 
kombinezonów oraz rękawic. Ponadto produkt 
jest idealny do odkażania samochodów, karetek 
pogotowia, przyczep kempingowych, 
obuwia i tkanin. 

Dostępne opakowania: karton 12 spray x 400 ml

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

niski

0       7    14

pH 10

bEZ SPUKIWANIA

JOLY 2 SpRAY
Środek polerująco-czyszczący o właściwościach antystatyczny do desek 
rozdzielczych,  skóry, imitacji skóry, żywicy i drewna. Idealny do lubrykowania 
metalowych elementów ciernych, likwiduje skrzypienie, chroni je przed wilgocią.

Dostępne opakowanie: karton12 sztuk x 400 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

IL pULITORE
Skoncentrowany detergent do czyszczenia wszystkich powierzchni zmywalnych. 
Doskonały do mycia wnętrza samochodów.  Poprzez dozowanie odpowiedniej ilości 
produktu w zależności od rodzaju zabrudzeń produkt zapewnia tanie, łatwe i wygodne 
czyszczenie oraz czyste i błyszczące powierzchnie.

Dostępne pojemności: karton 4 kanistrów x 5 Kg

średni

0       7    14

pH 11
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JOLY CARROZZIERI SpRAY
Środek nadający błyszczące wykończenie do desek rozdzielczych, plastiku 
i elementów gumowych pojazdów. Zawiera starannie dobrane mieszanki 
niesilikonowych olejów o dużej mocy polerowania bez względu na technikę malowania 
powierzchni.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x 400 ml

JOLY pROfESSIONAL SpRAY 
Wielofunkcyjny czyszczący spray o doskonałych właściwościach polerujących, 
idealny do skór, sztucznej skóry i tworzyw sztucznych. Tworzy cienki, wodoodporny  i 
odporny na kurz film na czyszczonej powierzchni. Otacza filmem elementy cierne, zamki, 
dźwignie, chroni urządzenia oświetleniowe i styki baterii przed wilgocią. Dostępne 
zapachy: owoce cytrusowe, truskawki, jabłka i wanilia.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x 600 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH n.a.

JOLY LIQUIdO
Środek ochronny, nadający błyszczące wykończenie do desek rozdzielczych 
i zespołów. Czyści, nabłyszcza i chroni skórę, sztuczne skóry, plastik, gumę, akryl i 
powierzchnie drewniane. Chroni powierzchnię przed zniszczeniem powodowanym 
przez słońce, starzenie się i zanieczyszczenie powietrza. Idealny do wnętrz samochodów, 
desek rozdzielczych, zespołów, zewnętrznych części zderzaka, przywraca kolor opon i 
mebli domowych.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x  750 ml , kanister 20 kg
0       7    14

pH 7 brak

NAbŁYSZcZENIE
DZIAŁANIE ANtYStAtYcZNE

NOWY ZAPAch

K2 UNIVERSAL CLEANER
Uniwersalny spray do natychmiastowego czyszczenia i polerowania. Z łatwością 
usuwa ślady palców,  plamy, brud i kurz z powierzchni twardych, w tym drewna, 
ceramiki, płytek, desek rozdzielczych, metali, pomalowanych powierzchni, powierzchni 
emaliowanych i chromowanych. 

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x 400 ml

brak

0       7    14

pH n.a.
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M 15 LAVAMOQUETTE
Słabo pieniący się, perfumowany środek do czyszczenia dywanów i tkanin.
M15 jest odpowiedni do stosowania przy pracy z odkurzaczami. Odznacza się 
doskonałymi właściwościami piorącymi, dociera do źrodła brudu, wnikając nawet w 
głęboko ukryte włókna. Poza czyszczeniem tkanin M15 chroni i  rozjaśnia kolory. Obszary 
zastosowania: wnętrza samochodów, kanapy i sofy, dywany i wszystkie powierzchnie 
pokryte tkaniną w tym aksamitem i alcantara.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg, karton 4 sztuki x 5 kg 

M 30 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.

Confezioni disponibili: tanica da 20 kg

niski

0       7    14

pH 10,5

PrODUKt PIENIĄcY

chrONI I ODŚWIEŻA
KOlOrY

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 
zapachow tuż u źródła. Produkt może być stosowany w przypadku tkanin i materiałow.

Dostępne opakowanie: karton12 butelek x 750 ml

brak

0       7    14

pH 7,5

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 zakres grzybów, drożdży i bakterii. Dzięki zawartej w niej specjalnej formule 
zapobiega powstawaniu brzydkich zapachów oraz niszczeniu tkanin.

Dostępne opakowanie: karton  4 sztuki x 5 kg

brak

0       7    14

pH 7,5

wysoki

0       7    14

pH 10,5

38



p 70 TEXTILE pROTECTOR
Impregnujący środek przeciwko plamom, formuła na bazie wody i oleju, 
przeznaczony do tekstyliów, ubrań,  skóry, sprzętów wykonanych z tkanin (sprzęt 
do biwakowania, parasole), butów, odzieży sportowej (plecaków, rękawiczek) 
wnętrz samochodów, autobusów, wagonów oraz wykładzin. Bezbarwny, gotowy do 
użycia, łatwy w aplikacji, szybko wysycha, wnika głęboko we włókna.  Potraktowane nim 
powierzchnie odzyskują swój pierwotny wygląd, roztacza niewidoczny film, który nie  
żółknie, chroni przed promieniami UV i plamami.

Dostępna pojemność: karton 12 butelek x 1 L

brak

0       7    14

pH n.a.

SKIN dETERGENTE UNIVERSALE
Uniwersalny płyn czyszczący o żółtym kolorze i 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

niski

0       7    14

pH 12,5

pURE AIR SpRAY
Środek do dezynfekcji klimatyzacji samochodowej.  Usuwa bakterie i 
i eliminuje nieprzyjemne zapachy z systemów klimatyzacji wewnątrz samochodów. 
Nadaje  przyjemny i długotrwały zapach czystości.

Dpstępne opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

brak

0       7    14

pH n.a.
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STOffINET SpRAY
Oczyszczająca pianka w sprayu do czyszczenia każdego rodzaju materiału oraz 
dywanów. Po wyschnięciu pozostawia niehigroskopijne i łatwo usuwalne resztki. 
Zapobiega gromadzeniu się brudu na czyszczonych tkaninach.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x 400 ml

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 sztuk x 400 ml

wysoki

0       7    14

pH 12

wysoki

0       7    14

pH 11

VETRObEL pLUS SpRAY
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 sztuk x 400 ml

średni

0       7    14

pH 10AKtYWNA PIANA
NIE ZOStAWIA SMUG
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PrODUKtY UZUPEŁNIAJĄcE - odświeżenie opon -

ROTAbRILL 65 G
Ochronny środek odświeżający do opon i gumy. Produkt rozcieńcza się w wodzie i 
aplikuje na opony. Nadaje oponom blask i przywraca głębie koloru czarnego.

Dostępne opakowanie: kanister 25 kg

brak

0       7    14

pH 6,5

ROTAbRILL
Ochronny środek odświeżający do opon i gumy. Produkt rozcieńcza się w wodzie 
i aplikuje na opony. Przywraca głębie koloru czarnego, zmiękcza i konserwuje, chroni 
przed działaniem zanieczyszczeń i starzeniem.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 1 L - karton 4 sztuki x 5 kg -   kanister 25 kg

brak

0       7    14

pH 7NAb ŁYSZcZA I chrONI
OPONY

NAb ŁYSZcZA I chrONI
OPONY
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ROTAbRILL SpRAY
Spray czyszczący, odnawia, poleruje i chroni opony oraz wszystkie powierzchnie 
gumowe.  Idealny do lubrykowania i konserwacji uszczelek w oknach i drzwiach

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 400 ml

brak

0       7    14

pH n.a.NAb ŁYSZcZA I chrONI
OPONY

ROTAbRILL SpECIALE
Preparat do odświeżenia i ochrony opon oraz powierzchni gumowych.  
Zaaplikowany na oponach przywraca oryginalny czarny kolor, zmiękcza je i chroni 
przed działanie zanieczyszczeń atmosferycznych.  Łatwo przyswajalny przez opony, nie 
pozostawia tłustych  śladów.

Dostępne opakowanie: kanister 25 kg

brak

0       7    14

pH 7,5NAb ŁYSZcZA I chrONI
OPONY

ROTAbRILL OCEAN
Skoncentrowany preparat do odświeżenia i ochrony opon oraz powierzchni 
gumowych. Zaaplikowany na oponach przywraca oryginalny czarny kolor, zmiękcza je 
i chroni przed  działanie zanieczyszczeń atmosferycznych.  Idealny do mycia w myjniach 
w tunelu z automatyczną aplikacją  produktów do opon.

Dostępne opakowanie: kanister 25 kg

NAb ŁYSZcZA I chrONI
OPONY brak

0       7    14

pH 9
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PrODUKtY DODAtKOWE - odświeżenie zespołów -

JOLY LIQUIdO
Środek ochronny, zapewniający błyszczące wykończenie przeznaczony do desek 
rozdzielczych oraz zespołów. Czyści i chroni skórę, sztuczne skóry, plastik, gumę, 
akryl oraz powierzchnie drewniane. Zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniami 
powodowanymi przez słońce, zanieczyszczenia oraz upływ czasu. Doskonały  do wnętrz 
samochodów, desek rozdzielczych, zespołów, zewnętrznych części zderzaków i opon.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 750 ml - karton  4 sztuki x 5 L

SpOILER SpRAY
Samo-polerujący środek czyszczący do spojlerów oraz zespołów samochodowych. 
Czyści, nabłyszcza i skutecznie chroni zewnętrzne elementy samochodowe z plastiku  oraz 
gumy. Tworzy długotrwały film ochronny, odporny na zanieczyszczenia atmosferyczne. 
Utrzymuje elastyczność gumy.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 600 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH 7

CM 1800
Silnie skoncentrowany produkt do polerowania powierzchni samochodowych 
plastikowych i gumowych. Nałożyć produkt  CM1800 na zespoły, zderzaki, uszczelki 
i opony, aby polerować ich powierzchnię i zapewnić ochronę przed promieniami UV, 
czynnikami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami. Może być stosowany jako środek 
lubrykujący w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Dostępne opakowanie: puszka 10 L

brak

0       7    14

pH n.a.
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Możliwość personalizacji 

produktu 

Tampodruk dostępny 

w wielu kolorach

PrODUKtY DODAtKOWE- dystrybutory samoobsługowe -
ALLfRESH bOX STANdARd / pERSONALIZZATO
Dezodorant do samochodów dostępny w pięciu zapachach: owoce cytrusowe, 
lawenda, sosna, wanilia i polinezyjski las. Jego silnie skoncentrowany zapach pod 
postacią galaretki umożliwia stałe i wyważone uwalnianie przyjemnego zapachu, 
zapewnia długotrwały efekt, nie zagraża desce rodzielczej

Dostępne opakowanie: karton  24 sztuki

bI-MOSCHI’
Środek dwufazowy do czyszczenia szyb samochodowych. Specjalna formuła 
skutecznie i szybko usuwająca ślady po komarach, innych owadach oraz zabrudzenia. 
Jedna część produktu odpowiada za działanie odtłuszczające, zwilżające oraz lubrykujące 
, a druga działa oczyszczająco, usuwając resztki organiczne. Ułatwia  przesuwanie się po 
szybie i minimalizuje ścieranie. Wydziela przyjemny aromat.

Dostępne opakowanie: karton  24 sztuk x 250 ml

niski

0       7    14

pH 10

ALL fRESH WOOd
Zapach w płynie o długim działaniu, aromat unosi się w sposób  stały i 
wyważony w czasie.  
Wyposażony w system dozowania, aby uniknąć marnotrawstwa produktu. 
Dostępne zapachy: exotica, kokosowy, wanilia, zielone jabłko, truskawka, ocean. 

Może być również stosowany do odświeżania szafek, szaf, itp.

Dostępne opakowanie:
karton30 sztuk - karton 12 sztuk

Linia SELF Allegrini została stworzona, 

aby zaoferować konsumentom całą gamę 

produktów do skutecznego czyszczenia 

samochodów, także domowych. 

Wszystkie produkty są łatwe w obsłudze, 

dostosowane do różnych potrzeb, służą 

do wielokrotnego użytku, powstały w 

poszanowaniu do środowiska naturalnego.
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dETERGENTE LUCIdANTE UNIVERSALE SpRAY
Ochronny środek  polerujący, wodoodporny,  przeznaczony do nadwozia oraz wnętrza 
pojazdów i motocykli.  Doskonały do czyszczenia chromowanych części, kasków, 
powierzchni malowanych, tworzyw sztucznych i kauczuku. Dzięki zwartości silikonu nie 
przenika do warstwy lakieru, znacząco ułatwia dalsze etapy mycia

Dostępne opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

brak

0       7    14

pH n.a.
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dETERGENTE pER CERCHI SpRAY
Specjalny środek do czyszczenia felg samochodowych. Tworzy pianę 
samopoziomującą na powierzchniach pionowych; ma silne właściwości odtłuszczające,  
umożliwia łatwe czyszczenie trudno dostępnych elementów.

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

dETERGENTE pER VETRI SpRAY
Aktywna pianka czyszcząca w sprayu,  przeznaczona do czyszczenia szyb,  
kryształów, powierzchni lakierowanych oraz laminatów.  Czyści szybko i skutecznie, 
nie zostawia smug, nadaje przyjemny aromat.

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

dETERGENTE pOLIVALENTE pER INTERNI AUTO SpRAY
Detergent w sprayu do czyszczenia i odkażania powierzchni z  materiałów, sztucznej 
skóry, tworzyw sztucznych, gumy itp. Idealny do wnętrz samochodowych. Zawiera 
szerokie spektrum składników dezynfekujących, chroniących przed grzybami i 
bakteriami.

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

LUCIdANTE CRUSCOTTI SpRAY
Wielofunkcyjny spray o właściwościach polerujących, doskonały do powierzchni 
ze skóry, sztucznej skóry, drewna oraz tworzyw sztucznych. Na czyszczonych 
powierzchniach pozostawia cienki film chroniący przed  wodą oraz kurzem. Pozwala 
lubrykować elementy cierne, zamki, dźwignie, itp. Chroni przed wilgocią urządzenia 
oświetleniowe oraz styki baterii.

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

średni

0       7    14

pH 12

średni

0       7    14

pH 9,5

średni/niski

0       7    14

pH 13
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LUCIdO pER GOMME SpRAY
Środek w sprayu do odnowy, polerowania i ochrony opon oraz wszystkich 
powierzchni  z  gumy. Idealny do ochrony i lubrykowania uszczelek w drzwiach i oknach.

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

MIGNON -26 / MIGNON -35 / MIGNON -70
Bardzo skuteczny środek do szyb samochodowych.  Do stosowania przez wszystkie 
pory roku, szczególnie polecany zimą. Produkt dostępny w trzech formułach przeciw 
zamarzaniu: -26 ° C, -35 ° C oraz -70 ° C. Nie powoduje zjawiska pękania na powierzchni 
z tworzyw sztucznych (np. poliakrylanu). Ułatwia ruch po szybie, minimalizuje ścieranie.

Dostępne opakowania: MIGNON -26: karton 24 szt x 250 ml - karton 12 szt x 1 L -  kanister 20 kg  
MIGNON -35: karton 24 szt x 250 ml - karton 24 szt x 500 ml - karton 12 szt x1 L - karton 4 szt x 5 
L - kanister 20 kg
MIGNON -70: karton 24 szt x 250 ml - karton 24 szt x 500 ml - 
karton 12 szt x 1 L

NO bRIN SpRAY
Spray usuwający lód, skutecznie zapobiega powstawaniu lodu i usuwa osadzony 
już lód z zewnętrznej powierzchni samochodu.  Rozpylenie produktu  na przedniej 
szybie i zamkach pozwala uniknąć osadzania się lodu w trakcie nocy. 

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH n.a.

średni

0       7    14

pH 6

MANIGUARd CREMA ALOE
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

brak

0       7    14

pH 7,5EKStrA Kt Z AlOESEU
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pRIMAGEL pLUS
GEL DISINFETTANTE PER MANI 
P. M. C. Reg. Min. Salute 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 sztuk x 50 ml - karton 6 sztuk x 300 ml

brak

0       7    14

pH 7

pURE AIR SpRAY
Środek dezynfekujący do klimatyzacji samochodowej. Zaprojektowany, by skutecznie 
usuwać zarazki i bakterie oraz eliminować  nieprzyjemne zapachy z systemu klimatyzacji 
wewnątrz samochodu. Nadaje przyjemny,  długo utrzymujący się zapach świeżości.

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

bEZ UŻYcIA WODY

SCIOGLI CATRAME, COLLE E RESINE SpRAY
Detergent w sprayu usuwający smołę, resztki kleju oraz żywicę roślinną. 
Łatwe stosowanie,  szybko i skutecznie rozpuszcza plamy, smołę oraz przyklejone ślady. 
Idealny do desek rozdzielczych, garażów, myjni oraz przy aktywnościach związanych np. 
z hobby.

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

pARAbREZZA CLEANER MENTA
Skoncentrowany środek w płynie jako dodatek do czyszczenia szyb. Pozwala 
szybko i skutecznie usuwać brud, zapewnia najlepszą widoczność. Wydziela przyjemny 
zapach mięty wewnątrz samochodu. Nowa formuła zawierająca mieszankę środków 
powierzchniowo czynnych, dobranych tak aby nie dopuścić do pojawienia się pęknięć 
na powierzchniach z tworzyw sztucznych (np. poliakrylu).

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 250 ml

średni

0       7    14

pH 7
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PrODUKtY tEchNIcZNE
bRILLANTANTE pER ALLUMINIO
Środek o odczynie kwasowym, skutecznie usuwający ślady utleniania z powierzchni 
aluminiowych , dzięki czemu stają się czyste i jasne. Doskonały do krawędzi aluminiowych 
w samochodach.

Dostępne opakowanie: kanister 25 kg

średni

0       7    14

pH 1

PVC - ACCIAIO

EASY CLEAN GRAffITI pLUS
Środek natychmiastowo usuwający graffiti, neutralny, przeznaczony do powierzchni 
nieporowatych, odpornych na czyszczenie takich jak: szkło, plastik, metal, płytki i kamień. 
Skutecznie  rozpuszcza graffiti oraz farbę bez szkody dla powierzchni. Jest to idealne 
rozwiązanie do usuwania graffiti z powierzchni już wcześniej zabezpieczonych środkiem 
przeciw graffiti.

Dostępne opakowanie: kartone 4 sztuk x 5 L

brak

0       7    14

pH n.a.

dIESEL OK
Dodatek usprawniający spalanie w silnikach diesla.  Usuwa nierozpuszczalne 
pozostałości ze zbiornika, czyści wtryskiwacze i zauważalnie zmniejsza dym z układu 
wydechowego. Obniża temperaturę punktu rosy gazu i oleju do ok. -20 ° C. Utrzymuje 
je w postaci ciekłej w niskich temperaturach, zapobiega blokowaniu dysz i pomp. 
Produkt chroni zbiornik, zabezpiecza przed  rdzą, ponadto lubrykuje  układ zasilania i 
filtr benzyny.

Dostępne opakowania: karton 24 szt x 250 ml - karton 12 szt x 1 L 
puszka 10 L

brak

0       7    14

pH n.a.
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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. Doskonały do użytku w pociągach, autokarach turystycznych i 
przyczepach kempingowych.

Dostępne opakowanie: karton12 butelek x 750 ml

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. Doskonały do użytku w pociągach, autokarach turystycznych i przyczepach 
kempingowych.

Dostępne opakowanie: karton12 butelek x 750 ml

TOGLICATRAME
Rozpuszcza, z łatwością całkowicie usuwa smołę, olej oraz odpady bitumiczne z 
powierzchni malowanych i metalowych. 

Dostępne opakowanie:  puszka 15 kg

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH 9,5

niski

0       7    14

pH 12
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PrODUKtY tEchNIcZNE - usuwania parafiny -
dECERANTE pARAffINICO USO MANUALE
Preparat do ręcznego usuwania wosku parafinowego z karoserii nowych 
samochodów. Specjalne dobrane składniki sprawiają, że skutecznie usuwa nawet 
najbardziej uporczywy wosk.

Dostępne opakowanie: puszka 25 L

dECERANTE VApORE b
Środek zawierający mieszankę rozpuszczalników do usuwania ochronnego wosku 
parafinowego. Produkt stosowany ze strumieniami wody, usuwa warstwę wosku już za 
pierwszym razem. Nie zmienia koloru, nie zagraża plastikowym elementom

Dostępne opakowanie: puszka 20 L

dECERANTE VApORE EXTRA

Prawie bezzapachowy środek zawierający mieszankę rozpuszczalników do 
usuwania ochronnego wosku parafinowego. Produkt stosowany ze strumieniami 
wody, usuwa warstwę wosku już za pierwszym razem. Nie zmienia koloru, nie zagraża 
plastikowym elementom.

Dostępne opakowanie: puszka 20 L

pARASOLV
Preparat zawierający mieszankę rozpuszczalników do usuwania wosku 
parafinowego z karoserii nowych samochodów. Dzięki zawartości naturalnych 
rozpuszczalników  skuteczność środka jest większa, produkt nadaje przyjemny zapach. 
Szczególnie polecany do stosowania w sytuacjach gdy utrudnione jest stosowanie 
ciepłej wody. To skuteczna i bezpieczna alternatywa dla rozpuszczalników na bazie 
chloru  do odtłuszczania przemysłowego.

Dostępne opakowanie: puszka 20 L

brak

0       7    14

pH 10

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH n.a.
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PrODUKtY tEchNIcZNE - czyszczenie zewnętrzne,  usuwanie śladów utleniania i inkrustacji-
dESCAL SUpER
Produkt usuwający pozostałości nieorganiczne, takie jak tlenki, kamień wapienny 
i rdza z powierzchni urządzeń. Środek DESCAL SUPER jest zbuforowany, hamuje 
powstawanie korozji na materiałach takich jak: stal, żelazo, miedź, mosiądz i aluminium.

Dostępne opakowanie: karton 4 szt x 6 kg

niski
PVC - ACCIAIO

0       7    14

pH <2

RApId

Preparat na bazie mieszanki węglowodorów przeznaczony do czyszczenia i 
odtłuszczania elementów mechanicznych. Zawartość w produkcie rozpuszczalników 
i środków powierzchniowo czynnych sprawia, że  produkt łatwo się spłukuje za pomocą 
wody. Odznacza się silnymi właściwościami emulgującymi. To także skuteczny środek do 
usuwania wosku parafinowego.

Dostępne opakowanie: kanister 10 L - kanister 20 L

dECERANTE COpOLIMERE

Produkt do usuwania wosku kopolimerowego z nowych samochodów. Może 
być stosowany przy użyciu tradycyjnej metody „na zimno”. Doskonały produkt do 
odtłuszczania powierzchni metalowych lub tworzyw sztucznych w ogóle. Bezpieczny 
dla części chromowanych.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

dECERANTE COpOLIMERE EXTRA
Produkt do usuwania wosku kopolimerowego z nowych samochodów. Może być 
stosowany przy użyciu tradycyjnej metody z rozpylaczem oraz spłukiwany zimną wodą. 
Bardzo skuteczny w przypadku grubych warstw i twardych wosków.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

PrODUKtY tEchNIcZNE - usuwanie wosku kopolimerowego -

brak

0       7    14

pH 9,5

średni

0       7    14

pH 13

średni

0       7    14

pH 11
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LAVAGGIO CASSONETTI AUTOMATICO
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

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

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

PrODUKtY tEchNIcZNE- usługi w środowisku/mycie śmieciarek

niski

0       7    14

pH 14

średni/

0       7    14

pH 13

SANIQUAT CASSONETTI
Odkażający środek czyszczący o szerokim spektrum działania, intensywnie 
namacza i nawilża, nadaje przyjemny, długo utrzymujący się aromat, który likwiduje 
najbardziej uporczywe zapachy. Zawiera wyjątkowe składniki, które pozwalają utrzymać 
skuteczność preparatu nawet po rozcieńczeniu w twardej wodzie. Doskonały do śmieciarek.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

średni/niski

0       7    14

pH 10,5
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SUpER AZ
Preparat o odczynie alkalicznym do mycia zewnętrznych części samochodów 
za pomocą pistoletów lub dysz wodnych.  Odznacza się silnymi właściwościami 
czyszczącymi, skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia, łatwo się spłukuje. Idealny do 
czyszczenia samochodów ciężarowych, cystern, samochodów osobowych i plandek bez 
szorowania . Posiada silne właściwości odtłuszczające,  umożliwia dokładne oczyszczenie 
posadzek przemysłowych, wnętrza w garażach,  warsztatach, części mechanicznych, 
silników i szczególnie brudnych powierzchni metalowych. 

Dostępne opakowanie:  12  szt. w kartonie x 1 L
Karton 4 szt.  x 5 kg - kanister 20 kg

TfR SUpER
Skoncentrowany preparat do mycia zewnętrznej części samochodów z systemem 
natrysku  lub strumieni wody. To środek o odczynie alkalicznym,  posiada silne 
właściwości oczyszczające, skutecznie dociera do zabrudzeń, z łatwością się spłukuje. 
Skutecznie i na długo chroni powierzchnię przed powstawaniem plam dzięki 
przedłużonej akcji namaczania. Doskonały do usuwania uporczywego brudu, który 
osadza się w przypadku najbardziej zatłoczonych obszarów ruchu drogowego (smog).

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

TORNAdO
Produkt do mycia zewnętrznych części samochodów.   Polecany szczególnie do użytku 
w myjniach samoobsługowych z niskim oraz wysokim ciśnieniem zasysania. Doskonały 
także do szorowania szczotkami.  Posiada silne właściwości odtłuszczające, dzięki czemu 
nadaje się także do czyszczenia podłóg przemysłowych, części mechanicznych oraz 
szczególnie brudnych powierzchni metalowych.

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

PrODUKtY tEchNIcZNE - mycie zewnętrznych części cystern-

średni

0       7    14

pH 13

średni

0       7    14

pH 13,5

średni

0       7    14

pH 14
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PrODUKtY tEchNIcZNE - mycie wewnętrznych części cystern (transport żywności)-

CM CIp
CM CIP to silnie zasadowy detergent w płynie, słabo pieniący, nadaje się do 
usuwania pozostałości organicznych w systemach CIP . Skutecznie odtłuszcza, 
rozpuszcza pozostałości organiczne typowe dla przemysłu mlecznego i spożywczego.  
Doskonały do  cystern służących do przewozu mleka oraz spożywczych.

Dostępne opakowanie: kanister 25 Kg

SUpER AZ
Preparat o odczynie alkalicznym do mycia zewnętrznych części samochodów 
za pomocą pistoletów lub dysz wodnych.  Odznacza się silnymi właściwościami 
czyszczącymi, skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia, łatwo się spłukuje. Idealny do 
czyszczenia samochodów ciężarowych, cystern, samochodów osobowych i plandek bez 
szorowania . Posiada silne właściwości odtłuszczające,  umożliwia dokładne oczyszczenie 
posadzek przemysłowych, wnętrza w garażach,  warsztatach, części mechanicznych, 
silników i szczególnie brudnych powierzchni metalowych. 

Dostępne opakowanie:  12  szt. w kartonie x 1 L
Karton 4 szt.  x 5 kg - kanister 20 kg

ALLpLAC
Bardzo wydajny środek odtłuszczający i odwęglający do czyszczenia wnętrz 
ciężarówek i cystern. Wysoko zasadowy produkt  zawierający niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, opracowany specjalnie do usuwania pozostałości węgla, 
śladów zastygłego tłuszczu oraz warstw brudu.

Dostępne opakowanie:  karton  4 sztuki x 6 kg 

PrODUKtY tEchNIcZNE - mycie cystern (transport produktów przemysowych) -

średni

0       7    14

pH 14

niski

0       7    14

pH 14

średni

0       7    14

pH 14

TfR SUpER
Skoncentrowany preparat do mycia zewnętrznej części samochodów z systemem 
natrysku  lub strumieni wody. To środek o odczynie alkalicznym,  posiada silne 
właściwości oczyszczające, skutecznie dociera do zabrudzeń, z łatwością się spłukuje. 
Skutecznie i na długo chroni powierzchnię przed powstawaniem plam dzięki 
przedłużonej akcji namaczania. Doskonały do usuwania uporczywego brudu, który 
osadza się w przypadku najbardziej zatłoczonych obszarów ruchu drogowego (smog).

Dostępne opakowanie: kanister 20 Kg

średni

0       7    14

pH 13,5
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ACQUA dEMINERALIZZATA

Produkt o nieskazitelnej czystości, nie zawiera rozpuszczonych soli mineralnych. 
Idealny do uzupełniania baterii oraz rozcieńczania płynów chłodzących. 

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x  1 L - karton  4 sztuki x 5 kg - kanister 20 kg  

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 sztuk x 750 ml

WArSZtAt

bI-MOSCHI’
Środek dwufazowy do czyszczenia szyb samochodowych. Specjalna formuła 
skutecznie i szybko usuwająca ślady po komarach, innych owadach oraz zabrudzenia. 
Jedna część produktu odpowiada za działanie odtłuszczające, zwilżające oraz lubrykujące 
, a druga działa oczyszczająco, usuwając resztki organiczne. Ułatwia  przesuwanie się po 
szybie i minimalizuje ścieranie. Wydziela przyjemny aromat.

Dostępne opakowanie: karton  24 sztuk x 250 ml

niski

0       7    14

pH 10

brak

0       7    14

pH 7

MIGNON -26 / -35 / -70
Bardzo skuteczny środek do szyb samochodowych.  Do stosowania przez wszystkie 
pory roku, szczególnie polecany zimą. Produkt dostępny w trzech formułach przeciw 
zamarzaniu: -26 ° C, -35 ° C oraz -70 ° C. Nie powoduje zjawiska pękania na powierzchni 
z tworzyw sztucznych (np. poliakrylanu). Ułatwia ruch po szybie, minimalizuje ścieranie.

Dostępne opakowania: MIGNON -26: karton 24 szt x 250 ml - karton 12 szt x 1 L -  kanister 20 kg  
MIGNON -35: karton 24 szt x 250 ml - karton 24 szt x 500 ml - karton 12 szt x1 L - karton 4 szt x 5 
L - kanister 20 kg
MIGNON -70: karton 24 szt x 250 ml - karton 24 szt x 500 ml - 
karton 12 szt x 1 L

średni

0       7    14

pH 6
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bRAKE ONE
Detergent w sprayu do oczyszczania pozostałości wytworzonych przez tabletki,  
płyn hamulcowy, olej i smary typowe  dla tarczy i bębnów hamulcowych. Dzięki 
właściwościom rozpuszczającym pomaga usunąć tłuste i lepkie pozostałości z twardych 
powierzchni.

Dostępne opakowanie: karton  12 sztuk x 400 ml

CM 1040
Środek usuwający osad węglowy i tłuszcz, bez zawartości fenolu do usuwania 
farby w wannach wolnostojących w temperaturze pokojowej. CM 1040 to produkt 
dwuwarstwowy. Górna warstwa płynu minimalizuje parowanie wody. Dolna warstwa 
składa się ze środków powierzchniowo czynnych. Produkt idealny do gaźników, osadów 
węglowych w tłokach, głowic, przylegającego kauczuku. 

Dostępne opakowanie: kanister 25 kg

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH n.a.

dRYER
Wysuszający środek pochłaniający minerały, chemicznie nieaktywny, nieścierny, 
niepalny i nietoksyczny.  Zalecany do śliskich podłóg  (płytek, podłóg drewnianych, 
stalowych i malowanych),  w przypadku których  nie można korzystać z produktów 
sypkich, tworzących niebezpieczny efekt na powierzchni.

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

brak

0       7    14

pH n.a.

dIESEL OK
Dodatek usprawniający spalanie w silnikach diesla.  Usuwa nierozpuszczalne 
pozostałości ze zbiornika, czyści wtryskiwacze i zauważalnie zmniejsza dym z układu 
wydechowego. Obniża temperaturę punktu rosy gazu i oleju do ok. -20 ° C. Utrzymuje 
je w postaci ciekłej w niskich temperaturach, zapobiega blokowaniu dysz i pomp. 
Produkt chroni zbiornik, zabezpiecza przed  rdzą, ponadto lubrykuje  układ zasilania i 
filtr benzyny.

Dostępne opakowania: karton 24 szt x 250 ml - karton 12 szt x 1 L 
puszka 10 L

brak

0       7    14

pH n.a.
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LM1 SpRAY
Preparat o silnych właściwościach odtłuszczających, idealny do zewnętrznego 
czyszczenia silników. Jego silne działanie oczyszczające sprawia, że nadaje się również 
do czyszczenia innych części mechanicznych.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 400 ml 

NERO GUARNIZIONI 
Gotowy do użycia klej silikonowy na bazie jednego składnika. W kontakcie z wilgocią 
zwartą w powietrzu  polimeryzuje się w temperaturze pokojowej i tworzy elastyczny 
oraz odporny kauczuk.  Zaprojektowany specjalnie do zastosowań przemysłowych. 
Nie odkształca się nawet w przypadku aplikacji powyżej głowy lub przy wertykalnych 
skrzyżowaniach. Przykleja się do większości wsporników łącznie z  czystymi metalami, 
szkłem, drewnem, ceramiką, żywicami silikonowymi, gumami, włóknami naturalnymi i 
syntetycznymi oraz wieloma tworzywami sztucznymi  oraz powierzchniami malowanymi.

brak

0       7    14

pH 9

brak

0       7    14

pH n.a.

ROSSO GUARNIZIONI
Masa silikonowa do zastosowań przemysłowych, nie wymaga mieszania.
Może być szybko i łatwo wytłaczana,  natychmiast tworzy usieciowienia nawet przy 
bardzo wysokiej temperaturze. Tworzy odporną i elastyczną gumę. Nie zmienia się pod 
wpływem światła słonecznego,  ozonu, deszczu lub śniegu. Jej specjalna formuła sprawia, 
że może być używana  w temperaturze od  -65 ° C +260 ° C.

Dostępne opakowanie: karton 48 sztuk x  75 ml

Kd dOT 4
Płyn o wysokiej temperaturze wrzenia do tarczy i bębnów hamulcowych zgodny 
ze specyfikacją FMVSS DOT 4. Główne cechy preparatu to: wysoka temp. wrzenia – 
niska lepkość w temperaturze -40 ° C - minimalne pęcznienie powierzchni gumowych 
- właściwości antykorozyjne przy wszystkich rodzajach metali – wysokie właściwości 
lubrykujące - stabilność chemiczna.
 

Dostępne opakowanie: karton 24 sztuki x 250 ml - karton 12 sztuk x  1 L

brak

0       7    14

pH n.a.
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pARAGEL
Skoncentrowany płyn przeciw zamarzaniu do przygotowywania środków przeciw 
zamarzaniu i antykorozyjnych do obiegów zamkniętych. Chroni  metalowe części 
obwodów chłodzących  przed korozją i przedłuża żywotność elementów gumowych, 
zapobiega tworzeniu się piany i osadów.

Dostępne opakowanie: karton  4 sztuki x 5 kg -  kanister 20 kg - karton  12 sztuk x 1 L

pARAGEL LONG LIfE
Wysokiej jakości, silnie skoncentrowany środek przeciw zamarzaniu do 
przygotowywania środków przeciw zamarzaniu i antykorozyjnych do obiegów 
zamkniętych.  Może być używany w każdym klimacie o każdej porze roku. Pozostaje 
aktywny przez długi czas bez konieczności wymiany.  Zawartość środków alkalicznych 
chroni przed korozją i rdzą. To preparat najnowszej generacji, idealny do ochrony 
nowoczesnych samochodów stosowanych w transporcie komercyjnym.
              

Dostępne opakowanie: kanister 20 kg

pARAGEL Sb
Skoncentrowany środek w płynie przeciw zamarzaniu do przygotowywania 
środków przeciw zamarzaniu i antykorozyjnych do obwodów zamkniętych ze stopów 
i aluminium.  Chroni metalowe części obiegów chłodzących przed korozją, przedłuża 
żywotność elementów gumowych, zapobiega powstawaniu piany oraz inkrustacji.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x  1 L - kanister 20 kg

pARAGEL Sb-35

Środek w płynie chroniący przed zamarzaniem (do -35 ° C), gotowy do użycia w 
obiegu zamkniętym.  Gwarantuje długotrwałą ochronę przed korozją, chroni metale, 
zwłaszcza aluminium oraz  stopy lekkie.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x  1 L

brak

0       7    14

pH 9,5

brak

0       7    14

pH 9,5

brak

0       7    14

pH 9

brak

0       7    14

pH 9

59



G1 GRASSO SpRAY
G1 smaruje oraz natłuszcza łączenia, dźwignie, klocki, łańcuchy, zawiesiny, zawiasy 
itp. Pozwala przeniknąć i nasmarować elementy, które są trudne w dotarciu przy 
użyciu  zwykłych metod. Dzięki silnej przyczepności może być stosowany na wszystkich 
płaszczyznach pionowych bez wysiłku i tracenia produktu.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x  400 ml

brak

0       7    14

pH n.a.

pURE AIR SpRAY
Środek do dezynfekcji klimatyzacji samochodowej.  Usuwa bakterie i 
i eliminuje nieprzyjemne zapachy z systemów klimatyzacji wewnątrz samochodów. 
Nadaje  przyjemny i długotrwały zapach czystości.

Dpstępne opakowanie: karton 24 sztuki x 200 ml

ST1 SVITATUTTO SpRAY
Odblokowujący, ochronny spray,  zawierający oleje o silnych właściwościach 
natłuszczających oraz silnym działaniu. Doskonały do poluzowywania śrub, wkrętów 
i sieci pokryte rdzą, brudem, resztkami suchego oleju, etc. Jego działanie minimalizuje 
otarcia i zwiększa płynność ruchu takich elementów: koła zębate, zawiasy, zamki, itp. 
Części potraktowane tym środkiem pozostają pokryte oleistym filmem, który chroni 
przed korozją i zapobiega dalszym blokadom.

Dostępne opakowania: karton 12 sztuk x  400 ml

brak

0       7    14

pH n.a.
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RApId X3
Skoncentrowany środek na bazie wody do mycia silników.  Preparat nie zawiera 
rozpuszczalników węglowodorowych. Niepalny, biodegradowalny o niskiej szkodliwości 
i zrównoważonym pH.

Dostępne  opakowanie: kanister 20 kg

RApId
Preparat na bazie mieszanki węglowodorów przeznaczony do czyszczenia i 
odtłuszczania elementów mechanicznych. Zawartość w produkcie rozpuszczalników 
i środków powierzchniowo czynnych sprawia, że  produkt łatwo się spłukuje za pomocą 
wody. Odznacza się silnymi właściwościami emulgującymi. To także skuteczny środek do 
usuwania wosku parafinowego.

Dostępne opakowanie: kanister 10 L - kanister 20 L

brak

0       7    14

pH 9,5

wysoki

0       7    14

pH 10,5

pARAbREZZA CLEANER MENTA
Skoncentrowany środek w płynie jako dodatek do czyszczenia szyb. Pozwala 
szybko i skutecznie usuwać brud, zapewnia najlepszą widoczność. Wydziela przyjemny 
zapach mięty wewnątrz samochodu. Nowa formuła zawierająca mieszankę środków 
powierzchniowo czynnych, dobranych tak aby nie dopuścić do pojawienia się pęknięć 
na powierzchniach z tworzyw sztucznych (np. poliakrylu).

Dostępne  opakowanie: karton 24 sztuki x 250 ml

średni

0       7    14

pH 7
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SICURSOL
Wydajna i bezpieczna alternatywa dla chlorowanych rozpuszczalników 
stosowanych w przemyśle do odtłuszczania. Główne zalety i właściwości: wysoka 
moc odtłuszczająca, średnia szybkość parowania, nie pozostawia śladów po wysuszeniu, 
słaba moc drażniąca i umiarkowany zapach, wysoka temperatura zapłonu.

Dostępne opakowanie: kanister 20 L - beczka 200 L

SOLVENTE X
Detergent w płynie o silnym działaniu odtłuszczającym, usuwający osad z 
węgla,  do czyszczenia elementów metalowych, gaźników, głowic itd.  Preparat 
do odtłuszczania elementów zanurzonych. Doskonały również do usuwania żywic z 
twardych powierzchni.

Dostępne opakowanie: puszka 25 L - beczka 60 L

 X7-20 / X7-35

Środek chroniący przed zamarzaniem  gotowy do użycia przeznaczony do 
obiegów zamkniętych.  Formuła  oparta na hamowaniu glikolu etylenowego, co nadaje 
właściwości zapobiegające zamarzaniu i chroniące przed korozją. Dostępny w dwóch 
temp. zamarzania: -20, -35.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 1 L - karton 4 sztuki x 5 kg - kanister 20 kg 

brak

0       7    14

pH 9

brak

0       7    14

pH n.a.

brak

0       7    14

pH 9,5

KpK / KpK LIQUIdO
KPK
Alkaliczny środek o kontrolowanym stopniu spieniania,  odtłuszcza i jednocześnie  
usuwa opiłki z powierzchni metalowych w myjni. jest to idealne rozwiązanie do 
czyszczenie elementów metalowych w niskich i średnio-wysokich temperaturach.
Dostępne opakowania: worek 25 kg

KPK LIQUIDO
Alkaliczny detergent w  płynie do czyszczenia żelaza oraz  metali. Jego formuła, bez 
azotynów, działa jako przeciwutleniacz. To słabo pieniący detergent do stosowania w 
myciu z natryskiem lub przez zanurzenie.
Dostępne opakowania: kanister25 kg

niski

0       7    14

pH n.a.

niski

0       7    14

pH 13
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hIGIENA rĄK
MANIbEL / MANIbEL pASTA bIANCA
Oczyszczający krem do rąk o silnym działaniu odtłuszczającym. Dokładnie czyści ręce 
ze śladów zabrudzeń z olejów, smarów, farb, itp. Działanie emulgujące jest wzmocnione 
przez bazę   ścierną.

 
Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 1 kg - karton 6 sztuk x 4 kg

MANIGUARd CREMA ALOE
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

brak

0       7    14

pH 7,5

średni

0       7    14

pH 9

EKStrA Kt Z AlOESEU
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MANIGUARd fORTE
Płyn do skutecznego usuwania uporczywego brudu i smaru z rąk. Obecność białek 
roślinnych gwarantuje bezpieczne działanie dla skóry.

Dostępne opakowanie: karton 12 sztuk x 1 kg - karton 4 sztuki x 5 kg

MANIGUARd GEL
Oczyszczający żel do rąk o silnym działaniu odtłuszczającym oraz emulgującym. 
Idealny do mycia brudnych lub tłustych rąk, zabrudzeń z  olejów technologicznych, 
tuszów, sadzy, smoły, żywic itp. Wysoka zawartość lanoliny i substancji naturalnych 
nadaje właściwości nawilżające.  Pozostawia skórę miękką i przyjemnie pachnącą.

Dostępne opakowanie: karton  4 opakowania  x 4 L

MANIGUARd pLUS
Mydło do rąk w płynie, skutecznie usuwa takie zabrudzenia jak olej (mineralny lub  
roślinny),  tłuszcz, pozostałości węgla, rdzę i inne zanieczyszczenia organiczne, 
smołę, sadzę, farby itp. Połączone działanie składników  odtłuszczających i substancji 
odżywczych  zapewnia czystą, miękką i elastyczną skórę dłoni i chroni przed pęknięciami.
 
        
Dostępne opakowanie: karton 4 szt x 5 kg

pRIMAGEL pLUS
GEL DISINFETTANTE PER MANI 
P. M. C. Reg. Min. Salute 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 brak

0       7    14

pH 7

średni

0       7    14

pH 7

średni

0       7    14

pH 6,5

niski

0       7    14

pH 6,5

bEZ UŻYtKU WODY
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SYStEM brAMKOWY

fELGI
Detergente cerchi lega 05 (str. 19) 
Ruotall lega plus (str. 19)

ŚROdKI pRZECIW OWAdOM
Go-go insect (str. 21)

MYCIE WSTĘpNE
Ultragreen (str. 25)
Inne (str. 22)

SZAMpONY dO SZCZOTEK
Go-go shampoo spazzoloni (str. 28)
Teknopolish DP (str. 28)

ŚROdKI pIENIĄCE
Cm schiumante plus (str. 27) 
Foaming plus m (str. 27) 

pOLEROWANIE
Protective wax gold (str. 30)

WOSKOWANIE
Dry car verde (str. 29)
Fusion (str. 29) 
Go-go rossa (str. 30)
Teknowax (str. 30)

pROGRAM pTfE
Teknobond PTFE (str. 17)
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SYStEMY tUNElOWE

fELGI
Detergente cerchi lega 05 (str. 19)
Ruotall lega plus (str. 19)
Teknolega (str. 19)

ŚROdKI pRZECIW OWAdOM
Go-go insect (str. 21)

MYCIE WSTĘpNE
Car-net (str. 23)
Teknoall cleaner (str. 24)
Tfr super (str. 24)
Ultragreen (str. 25)
inne (str. 22)

SZAMpON dO SZCZOTEK
Go-go shampoo spazzoloni (str. 28)
Teknopolish DP (str. 28)

ŚROdKI pIENIĄCE
Cm schiumante plus (str. 27)
Foaming plus m (str. 27)

WOSKOWANIE
Dry car gialla (str. 28)
Dry car verde (str. 29)
Fusion (str. 29)
Go-go rossa (str. 30)
Teknowax (str. 30)

pROGRAM pTfE
Teknobond PTFE (str. 17)
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MYJNIE SAMOObSŁUGOWE

WYSOKIE CIŚNIENIE
MYCIE ZE SZCZOTKĄ

dETERGENTY dO fELG
Detergente cerchi lega 05 (str. 19) 
Ruotall lega plus (str. 19) 
Teknolega (str. 19)

pROdUKTY dO STOSOWANIA
Z WYSOKIM CIŚNIENIEM
All ecowash (pag. 22) / Go-go combi (str. 23)
Typhoon 05 (pag. 25) / Tornado (str. 25)
Ultragreen (str. 25)

SZCZOTKI
All ecowash (pag. 22) /Typhoon 05 (str. 25) 
Ultragreen (str. 25)

WOSK
Fusion green (str. 29) / Fusion orange (str. 29)
Go-go blu (str. 29)

pROGRAM pTfE
Teknobond PTFE (str. 17)

NISKIE CIŚNIENIE
MYCIE bEZ SZCZOTKI

dETERGENTY dO fELG
Detergente cerchi lega 05 (str. 19)
Ruotall lega plus (str. 19)
Teknolega (str 19)

pROdUKTY dO STOSOWANIA
Z NISKIM CIŚNIENIEM
Car-net (str. 23)
Piste 5 stelle (str. 23) 
Teknoall cleaner (str. 24) 
Tornado (str. 25)

WOSK
Fusion green (str. 29)
Fusion orange (str. 29)
Go-go blu (str. 29)

pROGRAM pTfE
Teknobond PTFE (str. 17)
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MYCIE WSTĘpNE
Az soft (str. 22)
Skin al (str. 24)
Stop autoshampoo lavaincera (str. 26)
Stop 15% (str. 26)

MOtOrY I SKUtErY

MYcIE cIĘŻArÓWEK

MYCIE WSTĘpNE
Car-net (str. 23) 
Multipower (str. 22) 
Super az (pag. 24) / Super df (str. 22)
Teknoall cleaner (str. 24)
Teknolega (str. 19)
Inne (od str. 22)

dO ALUMINIUM
D 33 (str. 20) 
Brillantante alluminio (str. 49)
Cromobell (str. 20)

MYCIE CIĘŻARÓWKI
Cm schiumante plus (str. 27) 
Go-go shampoo spazzoloni (str. 28) 

dO fELG
D 33 (str. 20) 
Brillantante alluminio (str. 49)
Teknolega (str. 19)

dEO SANY SpRAY
Usuwanie nieprzyjemnych zapachów  
Uniwersalny środek dezynfekujący do otoczenia, przedmiotów i 
powierzchni. jest to idealne rozwiązanie do odkażania i pielęgnacji kasków,  
butów, kurtek, spodni i rękawic.

higiena
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AUtObUSY

MYCIE ZEWNĘTRZNE

fELGI
D 33 (str. 20) 
Ruotall lega plus (str. 19)
Teknolega (str. 19)

MYCIE WSTĘpNE
Stop autoshampoo lavaincera (str. 26)
Cm schiumante plus (str. 27)
Go-go shampoo spazzoloni (str. 28)
Teknopolish DP (str. 28)

MYCIE W bRAMKACH
Typhoon 05 (str. 25)
Ultragreen (str. 25)
Inne (od str. 22)

pROGRAM pTfE
Teknobond PTFE (str. 17)

MYCIE WNĘTRZA

SZYbY
Dik vetri (pag. 36)

SIEdZENIA SKÓRZANE I 
pLASTIKOWE
Skin detergente universale (str. 39)

USUWANIE GRAffITI
Easy clean graffiti plus (str. 49) / Puliscitutto special (str. 50)

SIEdZENIA Z TKANIN
Il pulitore  (str. 36) 
M15 lavamoquette (str. 38)  / M30 lavamoquette (str. 38)
Stoffinet spray (str. 40)

OCHRONA SIEdZEŃ Z TKANIN
P70 textile protector (str. 39) 

pOdŁOGI
Puliscitutto special universale (str. 50)
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MYcIE cYStErN

MYCIE ZEWNĘTRZNE

Super az (str. 24) / Super df (str. 22)
Tfr super (str 24) / Tornado (str. 25) 
Inne (od str. 22) 

USUWANIE ŚLAdÓW UTLENIANIA I 
INKRUSTACJI Z CZĘŚCI STALOWYCH
D 33 (str. 20) 
Brillantante per alluminio (str. 49)
Cromobel (str. 20)
Descal super (str. 52)

pROGRAM pTfE
Teknobond PTFE (str. 17)

cIĘŻArÓWKI chŁODNIcZE

MYCIE ZEWNĘTRZNE
Teknoall cleaner (pag. 24) / Car-net (str. 23)
Multipower (pag. 22) / Super az (str. 24) 
Super df (pag. 22) / Inne (od str. 22)
Super AZ (str. 24)

bRAMKI dO CIĘŻARÓWEK
Cm schiumante plus (str. 27) 
Go-go shampoo spazzoloni (str. 28) 

MYCIE WNĘTRZA

OdKAŻANIE I dEZYNfEKCJA (HACCp) 
Clorofoam (str. 31)

dEZYNfEKCJA pO CZYSZCZENIU
Five sanitizzante (str. 31)

MYCIE WNĘTRZA

Allplac (str. 55)
Cm cip (str. 55)
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WINDY I ObIEKtY rUchOME

MYCIE WSTĘpNE
Super az (str. 24)
Super df (str. 22)
Teknoall cleaner (str. 24) 
Inne (od str. 22)

ZASYSANIE STRUMIENI WOdNYCH
Super az (str. 24)
Teknoall cleaner (str. 24) 

MOTORY
Rapid (str. 52)
Super az (str. 24)

USŁUGI ŚrODOWISKOWE

RĘCZNE MYCIE ŚMIETNIKÓW
Lavaggio cassonetti manuale (str. 53) 

AUTOMATYCZNE MYCIE 
ŚMIETNIKÓW
Lavaggio cassonetti automatico (str. 53) 

USUWANIE ZApACHÓW
Saniquat cassonetti (str. 53)
Enzicar wash (str. 35)
Odour control (str. 50)

MYCIE CIĘŻARÓWEK
Super az (str. 24) / Teknoall cleaner (str. 24) 
Tfr super (str. 24) 
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POcIĄGI

MYCIE ZEWNĘTRZNE
D 33 (str. 20) 
Multipower (str. 22) 
Super az (str 24) 
Teknoall cleaner (str. 24) 
Tfr super (str. 24) 
Tornado (str. 25) 
Inne (od str. 22) 

MYCIE WEWNĘTRZNE

SZYbY
Dik vetri (pag. 36)

SIEdZENIA ZE SZTUCZNEJ SKÓRY I 
pLASTIKU
Skin detergente universale (str. 39)

SIEdZENIA Z MATERIAŁU
Il pulitore (str. 36) /M15 con macchina ad estrazione 
(str. 38) / M30 lavamoquette (str. 38)/
Stoffinet spray (str. 40)

OCHRONA SIEdZEŃ Z MATERIAŁU
P70 textile protector (str. 39)

USUWANIE GRAffITI
Easy clean graffiti plus (str. 49) 
Puliscitutto special  universale (str. 50)

pOdŁOGI
Puliscitutto special universale (str. 50)
Il pulitore (str. 36)
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USUWANIE WOSKU

WOSK pARAfINOWY
Decerante paraffinico uso manuale (str. 51)
Decerante vapore B (str. 51)
Decerante vapore extra (str. 51) 
Parasolv (str 51)

Marka samochodu: 
AUDI - BMW - DAIHATSU - HONDA - FORD
(z wyjątkiem angielskich) - HYUNDAI - MERCEDES -
NISSAN (z wyjątkiem angielskich) - OPEL - PORSCHE
- SUBARU - SUZUKI - TOYOTA - VOLKSWAGEN
- MITSUBISHI -MAZDA - KYA - SEAT

WOSK KOpOLIMEROWY
Decerante copolimere extra (str. 52)
Decerante copolimere (str. 52)

Marca auto:
AUSTIN ROVER - CITROEN - ALFA ROMEO
- FIAT - FORD (angielskie) - JAGUAR - LANCIA
- NISSAN (angielskie) - PEUGEOT - RENAULT
- SAAB - VOLVO - CRYSLER - DAEWOO

PIElĘGNAcJA SAMOchODÓW

Rotabrill spray (str.42)
Dik vetri (str. 36)
Joly professional spray (str. 37)
Cm 1800 (str. 43)
M15 (str.38) / M30 lavamoquette (str. 38)
Stoffinet spray (str.40)
Allfresh (str.35)
Skin detergente universale (str.39)

Odour neutralizer (str.38) 
Pure air spray (str.39)
Sciogli catrame colle & resine (str.48)
Detergente polivalente per interni auto (str.46)
Joly liquido (str.43)
P70 textile protector (str.39)
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WArSZtAtY

Mignon -26 / -35 / -70 (str. 47)
Paragel (str. 59)
Paragel SB (str. 59)
Paragel SB -35  (str. 59)
Kd dot 4 - olio freni - (str. 58)

Acqua demineralizzata (str. 56)
Brake one spray (str. 57)
G1 grasso spray (str. 34)
K5 multiuso spray (str. 34)
ST1 svitatutto spray (str. 34)

MYCIE SILNIKÓW I OdTŁUSZCZANIE 
ROZpUSZCZALNIKAMI
Rapid (pag. 52)
Sicursol (pag. 62)
Cm 1040 (pag. 57)
Solvente X (pag. 62)

OdTŁUSZCZANIE NA bAZIE WOdY
Super az (pag. 24)
Tornado (pag. 25)

USZCZELNIACZE
Rosso guarnizioni - Nero guarnizioni  (pag. 58)

pIELĘGNACJA dŁONI
Manibel pasta bianca (pag. 63)
Maniguard crema aloe (pag. 63)
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PIElĘGNAcJA POSADZEK
ALL NO ICE
Produkt o wysokiej skuteczności usuwający lód z powierzchni zewnętrznych. 
To środek zaawansowany technologicznie jednocześnie bezpieczny dla środowiska. 
Zawarte w nim aktywne składniki obniżają temperaturę zamarzania  i zapobiegają 
korozji.  Do stosowania w nawierzchniach przemysłowych i prywatnych z materiałów  
cementowych i kamienia. Używany z systemami nebulizacji pozwala na łatwe, szybkie i 
tanie usuwania szronu i lodu.

Dostępne opakowania: kanister 25 L

SYStEM DOZOWANIA
GRUppO dOSATORE ELETTRICO
System do mieszania produktów z wodą, łatwy w obsłudze dla 
użytkownika końcowego z branży motoryzacyjnej. Pozwala na 
jednoczesną pracę z dwiema lancami. 
Rozcieńczania: od 1% do 8%
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cZYSZcZENIE I OchrONA SKÓrY
ZESTAW dETERGENTÓW I ŚROdKÓW 
OCHRONNYCH

CL 120
Dla profesjonalnego czyszczenia tworzyw 

sztucznych i skórzanych części samochodowych.

Rp 200
Produkt odnawiający i chroniący do  skóry barwionej 

i aniliny. Odnawia skórę, nadaje jej  naturalny odcień 

i zwiększa odporność na poplamienie.  Skóra 

potraktowana tym środkiem zyskuje wodoodporne  

właściwości, staje się także odporna na  plamy z oleju, 

wody,  substancje białkowe i inne zanieczyszczenia. 

W przypadku poplamienia łatwiej się czyści.

MINI ZESTAW dO CZYSZCZENIA I 
OCHRONY SKÓRY

Zestaw zawiera: 

_ 1 butelka RP 200

_ 1 butelka1 L  CL 120

_ 2 rękawiczki z mikrofibry

_ 10 gąbki do plam

Zawiera: 

_ 1 delikatny środek czyszczący 100ml

_ 1 środek chroniący skórę 100ml

_ 1 gąbkę o podwójnym działaniu

_ 1 ściereczkę

nadają się do automatu sprzedającego
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Zestaw zawiera: 

_ 1 butelka RP 200

_ 1 butelka1 L  CL 120

_ 2 rękawiczki z mikrofibry

_ 10 gąbki do plam

POlErOWANIE I OchrONA NADWOZIA
ZESTAW dO KAROSERII

Wieloletnie doświadczenie Allegrini w branży 

samochodowej, liczne ekspertyzy techników, lata 

testów i gruntownych badań to gwarancja najwyższej 

jakości środków do pielęgnacji i ochrony nadwozia 

samochodów. W swojej ofercie nasz firma posiada 

nie tylko środki czyszczące, ale także przywracające 

naturalne piękno karoserii oraz usuwające wady, 

zadrapania,  czy ślady wywołane przez czynniki 

środowiskowe oraz m.in. szczotki w myjniach. To 

szczególne produkty, które korzystając z nano-

technologii i składników ochronnych, gwarantują 

długotrwałe, świetne efekty od razu po aplikacji.

przed po
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DOSTęPNE PAKIETY
1 ZESTAW ZAWIERA:
20 szt papier ścierny  n° 800
20 szt papier ścierny n° 1500
20 szt papier ścierny  n° 2000
1 ściereczka ze skóry (ø 18 cm)
1 biały tampon (ø 15 cm)
1 tampon na papier ścierny
1 butelkę 250 ml ALLEGRINI 10 żel ścierający
1 butelkę 250 ml ALLEGRINI 11 żel nabłyszczający
1 środek do mycia szyb
1 ściereczkę z mikrofibry

UWAGA:
Tampon z białą gąbką używany z dużą 
prędkością podgrzewa powierzchnie. 
Wysokie temperatury  mogą uszkodzić lampy 
samochodowe. Polecamy  chronić nadwozie 
oklejając obszar wokół  lampy  papierową taśmą 
klejącą.

Poprawia widoczność podczas jazdy, pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze, to  odpowiedni 
zestaw dla każdej marki i modelu samochodu.

lAMPKI
ZESTAW pRZYWRACAJĄCY MOC 
LAMpKOM

Czynniki środowiskowe bardzo często uszkadzają 

lampy samochodowe, pogarsza się ich jasność 

oraz widoczność nocą. Allegrini oferuje wyjątkowy 

zestaw  do świateł, przywracający ich oryginalną 

jasność, zapewnia on maksymalną widoczność i 

szybkie działanie dla każdego modelu samochodu. 

Odświeżenie świateł 80x100 cm
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tArcZE SZlIfIErSKIE

tArcZE SZlIfIErSKIE

tArcZE SZlIfIErSKIE

rZEP Z WEŁNY OWcZEJ

bIAŁY tAMPON

AllEGrINI 10

AllEGrINI 11

Średnica tarczy 42 P800

Dostępne opakowania: 1 woreczek 20 sztuk

Średnica tarczy 42 P2000

Dostępne opakowania: 1 woreczek 20 sztuk

Średnica tarczy 42 P1500

Dostępne opakowania: 1 woreczek 20 sztuk

Średnica tamponu z wełny18 cm

DOSTęPNE OPAKOWANIE: 1 sztuka

Tampon z gąbką 15 cm 

DOSTęPNE OPAKOWANIE: 1 sztuka

Żel ścierający

DOSTęPNE OPAKOWANIE: karton 12 sztuk x 250 ml

Żel nabyszczający

DOSTęPNE OPAKOWANIE: karton 12 sztuk x 250 ml
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Self allegrini (str.82)

Allfresh box (str.44)

Bi-moschì (str.44)

Detergente lucidante universale spray (str.45)

Detergente per cerchi spray (str.46)

Detergente polivalente  
per interni auto spray (str.46)

Detergente per vetri spray (str.46)

Lucidante cruscotti spray (str.46)

Lucido per gomme spray (str.47)

Mignon -26 / Mignon -35 /  
Mignon -70 (str.47)

No brin spray (str.47)

Parabrezza cleaner menta (str.48)

Pure air spray (str.48)

Sciogli catrame colle resine spray  (str.48)

vEGA lODÓWKI

PRODOTTI PROFESSIONALI 
per la CURA della tua AUTO

Detergente spray a schiuma attiva 
appositamente formulato per pulizia 
di vetri, cristalli, superfici laccate, in 
formica, etc. Pulisce rapidamente senza lasciare 
aloni, diffondendo un delicato profumo.

Formulazione spray specifica per 
rinnovare, lucidare e proteggere il 
pneumatico e tutte le superfici in gomma. 
Ideale per lubrificare e preservare le guarnizioni di 
vetri e portiere. 

Deghiacciante spray indispensabile nella 
prevenzione e nella rimozione di ghiaccio 
dalle superfici esterne delle autovetture. 
Spruzzato la sera su parabrezza, cristalli e serrature, 
evita il formarsi di ghiaccio durante la notte.    

Deodorante per autoveicoli disponibile nelle fragranze 
agrumi, lavanda, pino, vaniglia e polynesian forest. 
Grazie al suo contenuto in profumo gelificato ad alta 
concentrazione, che consente un rilascio costante e 
calibrato, si ottiene un piacevole effetto long lasting senza 
l’inconveniente di sversamenti e danneggiamenti dei 
cruscotti.

Detergente, protettivo, lucidante, idrorepellente 
per la protezione e la lucidatura delle carrozzerie 
ed interni di auto, veicoli e motocicli. Ideale anche 
per la pulizia di parti cromate, caschi, superfici verniciate, 
plastica e gomma.  Grazie al film siliconico, impedisce allo 
sporco di penetrare nella vernice facilitando notevolmente la 
successiva operazione di pulizia. 

Igienizzante per impianti di 
climatizzazione auto. Deodorante sanitizzante 
studiato appositamente per rimuovere germi e 
batteri ed eliminare i cattivi odori dall’impianto 
dell’aria condizionata degli interni auto. Rilascia un 
gradevole e prolungato profumo di pulito.

Detergente specifico per l’efficace e veloce 
rimozione di moscerini, insetti volanti e 
sporco. 

CARTA VETRI: Idonea per la pulizia dei vetri dell’auto e della casa (3 veli). PANNO VETRI: Il Panno Vetri offre ottime performance di pulizia su tutte le superfici lisce, 
in particolare vetri, specchi e cristalli. Non lascia aloni. Ideale in casa e in auto. Riutilizzabile.  PANNO MICROFIBRA: Dotato di elevato potere assorbente, pulisce e 
asciuga perfettamente vetri, carrozzeria e le parti in plastica dell’auto. Ideale anche in casa per le pulizie giornaliere di lavabi e box doccia. Sicuro su ogni superficie. 
Non lascia aloni. Riutilizzabile. PANNO CRUSCOTTO: Panno morbidissimo e resistente, imbevuto con speciale lucida cruscotto, specifico per auto. Attira e trattiene 
la polvere ridando lucentezza al cruscotto. PELLE SINTETICA: Dotata di elevato potere assorbente, pulisce e asciuga perfettamente la carrozzeria e le parti in plastica 
dell’auto. Ideale anche in casa per le pulizie giornaliere di lavabi e box doccia. Sicura su ogni superficie. Non lascia aloni. Riutilizzabile. Sciacquare prima dell’uso.

Spray polivalente dotato di ottime proprietà 
lucidanti, ideale per superfici in pelle, 
similpelle, cuoio, legno e plastica. Lascia sulle 
superfici trattate un sottile film idrorepellente e antipolvere. 
Lubrifica parti in attrito, cerniere, leve, etc, e protegge 
dall’umidità i dispositivi di accensione ed i contatti delle 
batterie. 

Detergente specifico per la pulizia di cerchi 
di autoveicoli. Forma una schiuma autolivellante 
sulle superfici verticali ad elevata azione sgrassante 
e detergente che facilita il raggiungimento delle 
zone più nascoste.

Deodorante funzionale, sicuro e affidabile 
caratterizzato da una grafica classica ed 
elegante. Rilascia gradualmente la fragranza 
rendendo l’ambiente profumato per lungo tempo 
grazie ad una particolare membrana in cellulosa. Il 
deodorante è disponibile in varie fragranze.

Detergente spray per la pulizia e 
sanitizzazione di superfici in tessuto, 
similpelle, plastica, gomma, ecc. Ideale per 
gli interni delle autovetture. Contiene un potente 
sanitizzante ad ampio spettro d’azione contro funghi 
e batteri.

Emulsione detergente spray, in grado di 
sciogliere il catrame e rimuovere efficacemente 
i residui di colla e resina di piante.  Caratterizzato 
da una facile e veloce applicazione, scioglie rapidamente 
qualsiasi macchia o residuo catramoso e/o colloso. 
Ideale per carrozzerie, officine meccaniche, autolavaggi 
e hobbistica in genere.

Detergenti ad elevata efficacia per 
cristalli di autoveicoli. Ideali in ogni stagione 
ed indispensabili in inverno. 

Panno in pelle, in pelle sintetica o in 
alcantara contenuto nell’apposito contenitore.

DETERGENTE PER VETRI

LUCIDO PER GOMME

NO BRIN

ALLFRESH BOX

PURE AIR IGIENIZZANTE

BI MOSCHI’

ALLEGRINI SELF

LUCIDA CRUSCOTTI E FASCIONI

DETERGENTE CERCHI

ALLEGRINI PARFUM

SCIOGLI CATRAME COLLE E RESINE

MIGNON -26/-35-70

DETERGENTE POLIVALENTE PER INTERNI

DETERGENTE LUCIDANTE UNIVERSALE

PANNO PELLE/PELLE SINTETICA/ALCANTARA

1°

Allegrini S.p.A. Grassobbio (BG) Italy - Tel. +39 035 4242111 - info@allegrini.com - www.allegrini.com

Personalizowane oznakowanie75x180 cm
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AKcESOrIA

WEŁNIANE RĘKAWICE CHRONIĄCE 
pRZEd ZARYSOWANIAMI
Rękawice odporne na zarysowania z 
miękkim poliestrem i wodoodpo-
rnym wnętrzem.  To idealne rozwiązanie
do mycia samochodów osobowych, 
ciężarowych, motocykli, łodzi i 
rowerów.

TUbKA NA ŚCIERECZKI
Tuba do przechowywania ściereczek. 
Dostępna w dwóch rozmiarach.

ŚCIERECZKI Z MIKROfIbRY
Ściereczki z mikrofibry idealne do
suszenia nadwozia samochodu. Dostępne w 
rozmiarach: 60x80 i 60x40, głębokość: 
0,4 / 0,6

ŚCIERECZKA dO SZYb
Nasiąknięta, dobrze odsączona 
skórzana ściereczka idealna do 
czyszczenia szyb.  Wymiary:  60 x 80 cm.

ŚCIERECZKI dO 
SAMOCHOdU
łączy w sobie doskonałe właściwości oczyszczające mikrofibry z dużą 
chłonnością poliuretanu. Idealny do nadwozia, powierzchni chromowanych 
i desek rozdzielczych. Idealnie czyści i suszy, znacznie skraca czas pracy, 
szybko wchłania duże ilości wody, zapewnia skuteczne odtłuszczenie, 
doskonale usuwa brud. Trzy razy bardziej odporne  niż  zwykłe ściereczki.  
Działa przeciwbakteryjnie.
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Linia SELF Allegrini została stworzona, aby 

zaoferować konsumentom całą gamę produktów 

do skutecznego czyszczenia samochodów, 

także domowych. Wszystkie produkty są łatwe 

w obsłudze, dostosowane do różnych potrzeb, 

służą do wielokrotnego użytku, powstały w 

poszanowaniu do środowiska naturalnego.

pELLE SINTETICA
Dzięki silnym właściwościom chłonącym, doskonale oczyszcza i wysusza 
szkło, nadwozie i  plastikowe części samochodów. To idealne rozwiązanie 
dla domu, do codziennego czyszczenia umywalek i kabin prysznicowych. 
Doskonały do każdej powierzchni. Nie pozostawia smug.  Produkt 
wielokrotnego użytku.

pANNO MICROfIbRA (40x60 e 40x30)
Dzięki silnym właściwościom chłonącym, doskonale oczyszcza i wysusza 
szkło, nadwozia i  plastikowe części samochodów. To idealne rozwiązanie 
dla domu, do codziennego czyszczenia umywalek i kabin prysznicowych. 
Doskonały do każdej powierzchni. Nie pozostawia smug.  Produkt 
wielokrotnego użytku.

pANNO CRUSCOTTO (nasączona)
Miękkie i odporne ściereczki, nasączone specjalnym środkiem polerującym 
przeznaczone do desek rozdzielczych samochodów. Przyciąga i usuwa 
kurz, nadaje blask desce rozdzielczej.

pANNO VETRI (nasączone)
To bardzo skuteczne ściereczki do czyszczenia wszystkich gładkich 
powierzchni, szczególnie  szkła, luster i kryształów. Nie pozostawiają smug. 
To idealne rozwiązanie dla samochodu i domu. Produkt wielokrotnego 
użytku. 

CARTA VETRI
Doskonałe do czyszczenia samochodu i szkieł w domu.

SElf AllEGrINI
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ZNAK JAKOŚcI DlA MYJNI!

Programy mycia
100x200 cm

Personalizowana tablica 140x100 cm

Cennik usług 80x100 cm
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ZNAK JAKOŚcI DlA MYJNI!

Felgi 50x70 cm Lanca 50x70 cm

Wnętrze Auta 80x100 Wosk 80x100 - 50x70 cm

Ochronne woskowanie gold 
80x100 cm

Szczotki 50x70 cm

Program PTFE 80x100 cm 

Program PTFE 
50x70 cm

Czyste powietrze  50x70 

Moto 80x100 cm
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una chimica per l’ambiente

Via Salvo d'Acquisto, 2 - 24050 Grassobbio  (BG) Italy
Tel. +39.035.4242111 - Fax +39.035.526588

e-mail: info@allegrini.com
www.allegrini.com AL
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