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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Napi takarítás 
Napi felületápolás

www.kiehl-group.com

Clar-Glas
Üvegtisztító szer

▲ Gyors és csíkmentes száradás 
szennytaszító hatással

Optima
Felület- és üvegtisztító szer

▲ Felhasználásra kész
▲ Műanyag és plexi-üveg felületre 

is alkalmas
▲ Európai környezetvédelmi jellel

Profless-Koncentrátum
Felület tisztító

▲ Vízálló felületekre
▲ Gyorsan oldja a szennyeződéseket
▲ Pontos adagolás mellett rendkívül 

gazdaságos
▲ Egy liter koncentrátumból 33, 500 ml-es 

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

▲ Csíkmentes száradás

Resinex
Labdaviasz- és gyantaeltávolító

▲ Sportcsarnokok számára ideális
▲ A már be- és rászáradt rétegeket is 

eltávolítja
▲ Bevont felületeken is alkalmazható

Kiehl-Omni-fresh
Mikrobiológiai tisztító  
és szagsemlegesítő 

▲ Megszünteti a kellemetlen szagokat

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
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Keradet-Koncentrátum-
Aktiv
Alkoholos,  
univerzális tisztítószer

▲ Aktív tisztító, higiénikus hatású 
alkoholos tisztítószer

▲ Univerzálisan felhasználható minden 
fényes felületen és berendezési tárgyon

Econa-Koncentrátum
Általános tisztítószer

▲ Univerzálisan felhasználható
▲ Anyagkímélő tisztítószer mindenfajta

felületre, eszközre 
▲ Európai környezetvédelmi jellel
▲ Tenzidek előállítása növényi eredetű

alapanyagokból 

Procur-Koncentrátum
Speciálisan ápoló tisztítószer

▲ Kiváló optika matt selyem fénnyel
▲ Jó polírozhatóság
▲ Megakadályozza a rágógumi és

öntapadós etikettek letapadását
▲ Bevizsgálva a DIN 18032 által, így

sportcsarnokban is használható

Tornado
Erőteljes tisztító

▲ Zsír-, szenny- és nikotin oldó
▲ Kellemes illatú
▲ Professzionális ablaktisztításhoz is 

kíválóan alkalmas
Klaronet-Koncentrátum
Fényes felületek ápolására

▲ Nem képez ápolófilmet, lerakódást
▲ Magas-molekuláris felépítés, 

szappan-és vax mentes
▲ Fenntartja a felület természetes fényét 

Profekt-Koncentrátum
Fénylő tisztítószer

▲ Briliáns fény
▲ Kiváló ápoló hatás
▲ Jó polírozhatóság

Veriprop
Jól teríthető tisztítószer

▲ Magas aktivitású karbantartó
tisztítószer erősen víztaszító, rugalmas 
és finomszemcsés burkolatokra

További kiváló tisztító és ápoló termékek 
a professzionális napi takarítás és ápolás  
területén:

Clarida Uni
Univerzális tisztítószer

Econa-Koncentrátum

Általános tisztítószer  
(illat- és szinezékanyag mentes)

Keradet Aktiv
Alkoholos, univerzális tisztítószer

Rivas
Tenzidmentes intenzív tisztítószer

Tornado-Koncentrátum
Erőteljes tisztító

Veriprop-Koncentrátum
Jól teríthető tisztítószer

Torvan-Koncentrátum
Aktív tisztítószer

▲ Gyorsan és erőteljesen hat minden
vízálló felületen

▲ Jó a szennyelválasztó képessége
▲ Intenzív tisztításhoz is kiválóan

alkalmas

Fiora-clean
Illatos tisztítószer

▲ Aktív tisztítóhatással 
▲ Kellemes, hosszantartó illatot hagy

maga után

▲ Csíkmentes száradás
▲ Kellemes illat
▲ Egylépcsős tisztítás
▲ Biológiailag lebomló

anyagösszetétel
▲ Értéktartó

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

Profloor-Koncentrátum
Az egylépcsős tisztításhoz

▲ Tisztítás és ápolás egy
munkafolyamatban

▲ Kiváló felületoptika
▲ Nem rétegződik
▲ Jól polírozható

Ambital-eco-
Koncentrátum
Öko-tisztító-, ápolószer 

▲ Magas színtű padlóápolás és
környezetkímélő tisztítás 

▲ Jövőbe irányuló technológia európai
környezetvédelmi jellel 

▲ Tenzidek előállítása növényi eredetű
alapanyagokból 

▲ Bevizsgálva a DIN 18032 által,
így sportcsarnokban is  
használható
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További kiváló tisztító és ápoló  
termékek a professzionális napi  
takarítás területén:

Ambital-eco-Koncentrátum

Öko-tisztító-, ápolószer  
(illat- és szinezékanyag mentes)

Ariston
Polimer ápoló

Clarida Care
Univerzális-ápolószer DIN 18032
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