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Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

www.kiehl-group.com

KIEHL-adagolástechnika 
biztosítja:
� A termékek optimális hatását
� A környezet kíméletét
� Nagy gazdaságosságot

Professzionális ügyfélszolgálat
garantálja:
� Folyamatos rendelkezésre állást
� A legszigorúbb higiéniai kívánalmak
 betartását

Szerelés / Szervízjelentés / MunkaigazolásSzerelés / Szervízjelentés / MunkaigazolásSzerelés / Szervízjelentés / Munkaigazolás

Takarítási- és fertőtlenítési terv Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Gépi mosogatás

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
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Az optimális rendszer a professzionális mosogatáshoz 
edények, poharak, evőeszközök, tároló eszközök stb. számára

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

ARCANDIS®-Eco
Kimélő intenzív mosogatószer
üvegpoharak és evőeszközök
számára

▲ Klór és foszfát mentes,
ezáltal különösen környezet-
és edényzet kímélő

▲ Minden vízkeménységnél
hatásos

▲ Eltávolítja a kávé és tea
maradványokat

▲ Magas zsíroldóképesség
▲ Csökkenti a keményítő

lerakódást az edényzeten
▲ Meggátolja a vízkőlerakódást

a gépben, magas
vízkeménységnél is 

▲ Alacsony felhasználás, ezáltal
különösen gazdaságos 

▲ Kitüntetve az EU
ÖKO-Címkével

ARCANDIS®-Forte
lntenzív gépi mosogatószer
ipari mosogatógépekhez

▲ Erősen lúgos edénytisztítószer
koncentrátum lágy vízhez

▲ Klór- és foszfát mentes
▲ Eredményesen eltávolítja

a keményítő- és fehérje
szennyeződéseket

ARCANDIS®-Presoft
Kímélő áztató tisztítószer

▲ Edény, evőeszköz és tároló edény
előtisztításához

▲ Csökkentett habzású 
▲ Nem jelölés köteles készítmény

ARCANDIS®-Classic
Intenzív gépi mosogatószer
enyhe klórtartalommal

▲ Biztosítja az edényzet higiéniai
tisztaságát 

▲ Minden vízkeménységnél
 hatásos

▲ Különösen jól távolítja el
a kávé és tea maradványokat

▲ Magas zsíroldóképesség
▲ Meggátolja a vízkőlerakódást

a gépben 
▲ Alacsony felhasználás, ezáltal

különösen gazdaságos

ARCANDIS®-Splend
Savas öblítőszer

▲ Gyors, csík- és foltmentes száradás
▲ Magas fény az edényeknek, poharaknak
▲ Különösen hatékony magas vízkeménységnél 
▲ Anyagkímélő
▲ Csökkentett habzású és nagy koncentrátumú
▲ Kitüntetve az EU ÖKO-Címkével

ARCANDIS®-Shine
Semleges öblítőszer

▲ Gyors, csík- és foltmentes
száradás

▲ Magas fény az edényeknek,
poharaknak

▲ Anyagkímélő
▲ Csökkentett habzású és nagy

koncentrátumú 

Az ARCANDIS®-rendszer
A széles termékskála és hatás spektrum
kiváló eredményeket tesz lehetővé:

� Perfekt konyha higiénia a HACCP-koncept
 keretein belül 

� Ragyogó fény

� Minden mosogatógéphez alkalmazható

� Pontos, megbízható adagolástechnika

� Rendkívül gazdaságos

� Környezetkímélő

� Gyors, hozzáértő technikai szervíz és
 átfogó szakmai támogatás, szolgáltatás

ARCANDIS®-Alufin
Mosogatószer alumínium edényzetre

▲ Mosogató koncentrátum speciális korrózió
védelemmel

▲ Eltávolítja a zsír-, keményítő-,
és fehérjetartalmú
ételmaradékokat

▲ Különösen alkalmas edény
mosogatógépekhez

ARCANDIS®-EcoTab
Foszfátmentes mosogatótabletta

▲ Különösen környezetbarát
▲ Illat és konzerváló anyagok mentes
▲ Kitüntetve az EU ÖKO-Címkével

ARCANDIS®-Craft
Edény áztató tisztítószer

▲ Az edényzet időszakos
alaptisztításához

▲ Eltávolítja a legmakacsabb
keményítő maradványokat 

▲ Mosogatógépben való felhasználás

Vinox-matic
Vízkőeltávolító mosógatógépekhez

▲ Mosogatógépek és saválló
konyhai gépek alap- és
karbantartó tisztításához

▲ Oldja az ásványi
szennyeződéseket és az erős
vízkőlerakódást

▲ Nagy korrózióvédelem

ARCANDIS®-Salt
Regesoft mosogató só, nagyszemcsés
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