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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Aktív-Duft
Parfüm-koncentrátum 
szaniter helyiségekbe

s Hosszan tartó hatás
s Illat: klasszikus virág

Pacific-fresh
Parfüm-koncentrátum 
szaniter helyiségekbe 

s Hosszan tartó hatás
s Illat: zöld citrom

Pinoset
Parfüm-koncentrátum 
szaniter helyiségekbe

s Hosszan tartó hatás
s Illat: erdei frissesség

Kiehl-DosiExpress
s 25 ml z 12 15 12
s 30 ml z 12 15 13
s 40 ml z 12 15 14

DosiJet 16
s Adagoló 1 termékhez, fali rögzítés,
 max. 16 liter / perc átfolyási teljesítmény
s Cikkszám: z 12 21 06

DosiJet 4
s Adagoló 1 termékhez, fali rögzítés,
 max. 4 liter / perc átfolyási teljesítmény
s Cikkszám: z 12 21 04

Felépítési példa:
DosiJet 4 termék tárolóval

www.kiehl-group.com

Szaniter tisztítás /
WC higiénia

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
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához
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Powerfix
Erőteljes, savas alaptisztító

s Kiváló hatóerő
s Oldja a szervetlen lerakódásokat, 

mint pl.: cement, mész- és 
hugykő

Kiehl-Desisan Koncentrátum
Folyékony, savmentes szaniter
tisztító- és fertőtlenítőszer

s VAH-, IHO- és RK- által bevizsgálva
s Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697 alapján

bevizsgálva.
s A DVV/RKI- irányelvei alapján bevizsgálva.
s Sav- és klórmentes
s Rendkívül hatásos baktériumok, burkolt 

vírusok valamint rotavírusok ellen
s Pontos adagolás mellett rendkívül

gazdaságos 
s Egy liter koncentrátumból 33, 500 ml-es

felhasználásra kész oldat állítható elő,
tehát összesen 16,5 liter

s Habszóró eljárás
s Különösen anyagkímélő

Patronal-eco
Szaniter tisztítószer védő
formulával

s Intenzív tisztítóhatás
s Környezettudatos savkombinációval
s Anyagkímélő
s Európai és osztrák környezetvédelmi jellel 

s Friss illattal
s Erőteljes hatású
s Biológiailag lebomló

Powerfix-Gel
Erőteljes WC tisztító

s Erős rátapadás a felületre, 
ezáltal hosszabb hatásidő

s Eltávolítja a nehezen oldható 
lerakódásokat a WC csészékből 
és piszoárokból

Oxycal
Szaniter tisztító friss illattal

s Gyors, fehérítő hatású tisztítás az új
savkeverék és az aktív oxigén
felszabadulását elősegítő alkotóelemek
kombinációja révén

s Semlegesíti a kellemetlen szagokat
a levegőben való oxidációs folyamat
eredményeképpen  

s Javítja a levegő minőségét

Duocit-eco
Szaniter tisztító narancs illattal 

s Gyors, higiénikus tisztítás minden vizes
területen

s Meggátolja a további vízkőlerakódást
s Rendkívül anyagkímélő 
s Európai környezetvédelmi jellel

Sanpurid-Citro
Szaniter tisztító frissítő
citrus illattal

s Intenzív tisztítóhatás
s Gyorsan ható
s Friss illatú

AvenisFoam
Szaniter tisztító hab

s Környezettudatos savkombinációval
s Ergonomikus felhasználás aerozol 

képződés nélkül a habképző fejnek
köszönhetően 

s Minimális termékfelhasználás
a habmennyiség következtében

s Európai és osztrák környezetvédelmi
jellel

Kiehl-SanEco 
Koncentrátum
Szaniter tisztítószer friss illattal

s Gyorsan ható intenzív tisztítószer
s A savak újszerű társításával
s Európai környezetvédelmi jellel 
s A vízlepergető hatás által meg- 

akadályozza a mészlerakodásokat

További kiváló tisztító- és ápoló
termékek a professzionális szaniter
tisztítás területén:

Clarida Sani
Szaniter tisztítószer

Duocit-eco balance

Szaniter tisztító illat- és szinezékanyag mentes

Patronal-Classic
Szaniter tisztítószer védő formulával

Sanikal-Koncentrátum
Szaniter-higiénia

Santex
Intenzív szaniter tisztító

Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is
(lásd árlista ill. termékismertető).

Santex-plus
Szaniter alap- és uszodatisztító 

s Makacs mészkőlerakódás, húgykő,
cementfátyol és rozsda eltávolítására

s Egyszerű felhasználás

A biocid termékeket körültekintően alkalmazzák.
Felhasználás előtt mindig vegyék figyelembe
a címkét és a termékleírást.
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Sanikal-eco
Szaniter-higiénia

s Sav- és klórmentes
s Szaniter helyiségek teljes

tisztítására, kivéve márvány
s Különösen anyagkímélő 
s Európai és osztrák

környezetvédelmi jellel

Kiehl-AciDés
Folyékony savas
fertőtlenítő-tisztítószer

s VAH-, IHO- és RK- által bevizsgálva
s Az EN 13624, EN 13727 és EN 13697

alapján bevizsgálva.
s A DVV/RKI- irányelvei alapján 

bevizsgálva.
s Minden vizes helyiség gyors

fertőtlenítéséhez és mészlerakodások,
kozmetikumok-, és 
szappanmaradványok
eltávolítására 

s Aldehidmentes
s Kivételesen rövid hatásidővel 

rendelkezik
s Rendkívül hatásos baktériumok

inkl. MRSA, élesztő és burkolt
vírusok ellen

Kiehl-AciDés-plus
Folyékony fertőtlenítő
tisztítószer szaniter- és
uszodai területre

s VAH-, IHO- és RK- által bevizsgálva
s Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697

alapján bevizsgálva.
s A DVV/RKI- irányelvei alapján

bevizsgálva.
s Tisztítás és fertőtlenítés egy lépésben 
s Már alacsony higításban is kiváló

tisztítási eredményt ér el
s Rendkívül hatásos baktériumok,

élesztő-, bőrgomba és szemölcs vírus
ellen
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