
Profesionólní čistící, mycí a desinfekční prostředky dónského výrobce

TWADAJI'

PRovozY,KvcHYNĚ A LNI J
sTRoJní ruwÍ NÁooeísTl
mycíBlsTRo í41

(e kon o m ický a e ko log ický)

balení: 12kg / 2akg

přípravek

B|sTRo RlNsE 78o - oplach nádobí
(extrém ně n ízkó spotřeba )

balení: 12kg / 2akg

B|sTRo GLAS 345 - mycí přípravek na sklo
Balení: 70l

BlsTRo c| 34í
Balení:26kg

mycí přípravek s desinfekční složkou

KONVEKTOMATY. TRouBY ( MYTí PŘIPEčENIN )

BlsTRo ovEN 346 _ bezzápachový prostředek na odstraňování připečenin,

ředění až t:4
Bolení:6x 7 l

BtsTRo ovEN 347 - prostředek na odstraňování připečenin na zařízení s

automatickým dávková ním
Balení: 3x 5l

oDsTRAŇovÁNí voDNíHo KAMENE
LIME 374 - bezzápachový prostředek na odstraňovánívápenných depozit {

konvektomaty, varné konvice apod.), ředění až !:4
Balení:6x 7I

PoDlÁHY. PLocHY. PovRcHY
FOAM {36 - mycí a desinfekční prostředek s vynikajícími čistícími a

desinfekčními v|astnostmi, vhodný i k mytí protisk|uzných a silně znečištěných

pod|ah. Menšízápach po ch|oru neŽ u přípravku sAVo, podstatně |epší mycí

schopnosti, o polovinu příznivější cena pracovního roztoku.
Balení:27kg

NovAcLEAN - mycí prostředek s dobrými čisticími vlastnostmi, vhodný i k mytí

pod|ah, nerezů apod. Možno použít i na h|iník.Možno použít iv mycím stroji. V

případě nepatřičné pěnivosti doporučujeme použít odpěňovač GAME 51

Balení:3x 5 I

i
J



HYPocHLoR DEs - mycí a desinfekční, nepěnivý přípr. vhodný i pro strojní
mytí
Balení:20I

NOTRA ALKA W 80 - mycí, nepěnivý přípravek vhodný i pro strojní mytí
Bolení:2a l

lPA SPR|T - lihová desinfekce na povrchy
Balení: 7l

NEREZ
UN| STEEL $PRAY 324 - |eštěnka s rozprašovačem na ošetřovánía leštění

nerezových p|och
Bolení: % l

ODPADY
|l|o DRA|N 3ío - účinný čistič odpadů s příjemnou paďemací
Balení: % l

RUCE
tlKo DE$ cREAil soAP - desinfekční rnýdlo
Ba|ení:3x 5 I

cot|B| DEs GEL - desinfekční gel na ruce s dávkovací pumpičkou
Balení:6ooml

PODI.AHY JIDELNA
FLooR TERRAzzo w 33o - prostředek, kteni v jednom pracovním cyklu myje

a voskuje podlahu protiskluzným voskem" Pro ruční i strojní mytí. Zvyšuje

životnost a lesk linolea. Zmírňuje poškození způsobené posunem židlí.
Balení:3x 5l

Dodávka zboží cca cio týdne oci cjoručení objednávky.

Možnost dohody o bezp|atném pronájmu nebo servisu dávkovacích zařízení myček

nádobí. Na vyžádání Vám vypracujeme desinfekční pIán.

S objednávkami a dotazy se obracejte na svého dodavate|e:

PROMOS trading, spol. s r.o.,

Karoliny Svět|é 28, 7 36a1, Havířov-Pod lesí,

info @ promos-trad i ng. cz

www. p romos-trad i n g. cz

www. gastro-obchoci. com
tel.: 596-411-301, mobil: 603-491-159


