Ресторани, бари, інші заклади
харчування
Підручник – підтримання чистоти та гігієни

найбільш поширені
питання

рішення

Забезпечення задоволення клієнта
зовнішнім виглядом об'єкта

Ми усвідомлюємо, наскільки важливим є зовнішній
вигляд
об'єкта.
Перше
враження
гостя
від
побаченого є одним із факторів, який визначає те,
чи захоче він прийти до нас ще раз.
Ми
пропонуємо
широкий
асортимент
хімічної
продукції, машин та аксесуарів для прибирання, які
забезпечать високий рівень чистоти та гігієни у
вашому приміщенні.

Простота процесу очищення

Процес очищення не повинен бути складним, тому ми
пропонуємо продукти, що є легкими та простими у
використанні, а також зрозумілі навчальні матеріали.
Багато продуктів, які ми пропонуємо, мають декілька
застосувань, що дозволило зменшити кількість препаратів,
необхідних для даного об'єкту.

Підтримання задовільного
рівня чистоти та безпеки

Забезпечення безпеки також є нашим пріоритетом. Наші
знання та досвід у постачанні продуктів та рішень для
підтримання чистоти та гігієни дозволяють нам це зробити,
не применшуючи її значення.
Ми постачаємо прості, чіткі плани гігієни та посібники, а
також аудити HACCP, які допоможуть у підтримці чистоти,
а отже і безпеки.

Відсутність достатнього місця для
хімічних продуктів та аксесуарів

Проблема з відсутністю достатнього місця для зберігання
хімічних препаратів є однією з найпоширеніших. Щоб
зменшити її значення, пропоновані нами препарати
постачаються у невеликих, зручних упаковках.
Крім того, найчастіше це концентрати, завдяки чому
потрібно менше місця для зберігання.

Витрати на підтримання чистоти

Використовуючи найкращу доступну продукцію, ви
економите час і гроші з першого використання.
Асортимент продуктів і рішень, які ми пропонуємо, –
найкраща пропозиція за розумною ціною.
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Бар та столики для гостей

Cif Furniture
Wood Polish
спрей для чищення
та догляду за
дерев'яними та
деревоподібними
меблями; захищає
та надає блиск;
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Sun Liguid

Sun Salt

очищувач на
основі хлору для
машинного миття
посуду у воді
різного ступеня
твердості;

захист
посудомийної
машини від
кам'яного
відкладення;
відмінне
полоскання;

Cif 2in1 Cleaner
Disinfectant

Cif Window
& Multi Surface

Good Sense
Fresh

миття та
дезінфекція
поверхонь у місцях
приготування та
споживання їжі;

миття вікон та інших
водостійких
поверхонь
(дзеркала, столи);
усуває жирові
забруднення;

нейтралізація
неприємних запахів
на тканинах та
меблях; містить
технологію O.N.T.;

Cif All Purpose
Cleaner Lemon
Fresh
миття твердих,
водостійких
поверхонь,
наприклад:
підлоги, стіни,
ламінати тощо;

Бар та столики для гостей

Sun Rinse Aid
Acidic

Cif Furniture
Polish

Suma Café
Powder

полоскання та
полірування
посуду в процесі
машинного миття;
швидко висихає;

молочко для
чищення меблів зі
свіжим ароматом;
забезпечує
високий блиск;

очищення
традиційних
кавоварок та
вендингових
апаратів;
замочування
демонтованих
частин пристроїв;

Suma Café
MilkClean
видалення бруду,
відкладень вапняку
та молочного
каменю із систем
дозування молока;

Cif Professional
Kitchen Descaler
періодичне
видалення каменю
із кухонного
оснащення та
обладнання
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Громадські туалети

Cif Washroom
2in1
видалення
вапняку, мильних
відкладень і
іншого
забруднення
(умивальники,
нержавіюча сталь,
хром, кераміка);

Domestos Toilet
Limescale
Remover
чищення унітазів;
розчинення
вапняку;

Cif All Purpose
Cleaner Lemon
Fresh
миття твердих,
водостійких
поверхонь,
наприклад:
підлоги, стіни,
ламінати тощо;
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Domestos
Urinal Blocks

Domestos
Unblocker Gel

таблетки для
підтримання
чистоти пісуарів;
ефективне
усунення
неприємного
запаху сечі;

усунення відкладень
у трубах;
розчинення
відкладень в стоячій
воді;

Cif Window &
Multi Surface
миття вікон та
інших водостійких
поверхонь
(дзеркала, столи);
усуває жирові
забруднення;

Lux Hand Wash

мило для рук з густою
консистенцією у
формі гелю та ніжним
ароматом;

Продукти з цим
знаком не містять
ароматизаторів.
• миття без додавання парфумів;
• безпечне використання на
поверхнях, що безпосередньо
контактують з їжею;

Кухонні приміщення
Cif Stainless
Steel & Glass
Cleaner
очищення
нержавіючої сталі
та інших твердих,
водостійких
поверхонь (скляні
вітрини);

Domestos
Unblocker Gel

Sun All in 1
Tablets

усунення відкладень
у трубах;
розчинення
відкладень в стоячій
воді;

миття твердих,
водостійких
поверхонь,
наприклад:
підлоги, стіни,
ламінати тощо;

Cif 2in1 Cleaner
Disinfectant
миття та
дезінфекція
поверхонь у місцях
приготування та
споживання їжі;

Cif Dishwash
Extra Strong
Lemon
ручне миття
посуду (каструлі,
скло, столові
прилади, інше
кухонне
оснащення);

Cif Power
Cleaner
Degreaser
усунення жирових
забруднень та
іншого бруду
(мікрохвильові печі,
витяжки, фільтри,
стіни, каструлі);

Cif Oven & Grill

очищення духовок,
грилів, тостерів;
усунення залишків
пригорілої їжі та
жирових
відкладень;
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Пральня

Coccolino
Deosoft Easy
пом'якшуючий засіб
для тканин;
полегшує
прасування; усуває
небажані запахи
тканин; надає
приємний та
довготривалий
аромат.
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Omo Hygiene

Omo Advance

порошок для
хіміко- термічної
дезінфекції
тканин при
температурі 40ºC
і вище;

ферментативний
пральний порошок
для прання тканин;
усунення білкових
забруднень, у тому
числі крові та плям
після їжі;

Coccolino
Concentrate Pure
пом'якшуючий засіб
для полоскання
тканин; зі свіжим
ароматом;
полегшує
прасування;

Domestos Whitener
відбілювання білих
для використання в
автоматичних
пральних машинах та
для ручного прання;

Дозування продуктів в каністрах 5Л

Ефективність ... продуктивність ... простота
Продукт

Cif 2in1
Cleaner
Disinfectant

Cif All
Purpose
Cleaner
Lemon Fresh/
Forest Pine

Використання

• продукт для миття та
дезінфекції поверхонь
у місцях приготування та
споживання їжі;
• широкий спектр біоцидної
ефективності;

• препарат на основі
активного кисню, що
призначений для миття
підлог та інших
водостійких поверхонь;

Дозування:
пляшка 750 мл

10 мл

Кількість пляшок 750 мл
з каністр 5 літрів – штуки

500 x

Cif Power
Cleaner
Degreaser

• препарат на основі
активного кисню, що
призначений для миття
підлог та інших
водостійких поверхонь;
• залишає свіжий,
приємний аромат;

Кількість відер (розчин)
з каністр 5 літрів – штуки

60 мл / 6 Л

83 x

пляшка 750 мл

15 мл

333 x

• залишає свіжий,
приємний аромат;

Cif Oxy-Gel
Ocean/
Wild Orchid

Дозування:
відро

відро 6 Л

80-160 мл
/8Л

62 - 31 x

пляшка 750 мл

15 мл

333 x

відро 8 Л

80-160 мл
/8Л

62 - 31 x

пляшка 750 мл

відро 8 Л

• продукт ефективно видаляє
жирові та інші забруднення;
• підходить для миття
посуду, каструль,
сковорідок, кухонних плит,
витяжок, фільтрів, підлог,
стін, дверей та
каналізаційних стоків;

20 мл

250 x

120 мл / 6 Л

41 x

пляшка 750 мл
Cif
Washroom
2in1

Cif Window
& Multi
Surface

відро 6 Л

• препарат для видалення

вапняку,
відкладень від мила та
інших
забруднень
з
поверхонь ванних кімнат;
• рекомендований для
очищення: ванн;

• продукт для миття, який
швидко
та
ефективно
видаляє бруд та жирові
забруднення;
• призначений для миття
вікон та інших водостійких
поверхонь типу: дзеркала,
столи тощо;

концентрат

60 мл / 8 Л

6,7 x

83 x

пляшка 750 мл

концентрат

6,7 x

відро 8 Л

-

-

пляшка 750 мл

8

