Profesionální řešení

pro praní prádla, čistotu v kuchyni a úklid
ZNAČKOVÁ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ OD VÝROBCŮ:

www.profsupport.cz

ŘEŠENÍ PRO PRANÍ
Název / Popis výrobku

Hlavní výhody

Ariel Formula Pro+ dezinfekční prací
prášek 13 kg
Likviduje 99,99% bakterií a obalených virů.

• Skvěle odstraňuje i nejodolnější skvrny bez předpírky a namáčení, dezinfikuje prádlo
• Dezinfikuje v souladu s normami EN1276/EN13697 a RKI- EN14476/A1
(doba působení 20 min. při 60 °C, dávkování 35 g prášku/1 kg prádla)
• Dosahuje vynikajících výsledků praní už při 40 °C
• Bezfosfátový

Ariel Professional Alfa prací prášek 15 kg

• Skvěle odstraňuje běžné zašpinění

Dezinfekční prací prášek pro profesionální použití
v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Univerzální enzymatický práškový prací prostředek pro
profesionální prádelny.

• Obnovuje a udržuje dlouhodobou bělost prádla
• Pere šetrně, minimalizuje chemické poškození vláken
• Zamezuje usazování nečistot v prádle
• Bezfosfátový

Ariel Professional prací prášek

• Skvěle odstraňuje skvrny již při prvním praní, bez předpírky nebo namáčení

Ariel Professional kapsle na praní prádla

• Efektivně odstraňují odolné skvrny
• Účinné při teplotách od 30 °C
• Snadný způsob dávkování, jednoduše skladné
• Udržují prádlo zářivě bílé (kapsle na bílé prádlo)
• Chrání barvy a udržují je dlouho syté (Color)
• Bezfosfátové

Angle-Right na bílé prádlo - 2x42 ks
Angle-Right Color - 2x42 ks

Gelové kapsle v ekonomicky výhodném balení.

Ariel Professional tekutý prací
prostředek Color 90 PD/4,95 L
Prací gel na barevné prádlo určený pro profesionální
použití. Účinný již od 30 °C.

Bonux Professional prací prášek 3v1

• Bílé prádlo udržuje zářivě bílé i po mnoha praních
• Barevné prádlo si uchovává barvy syté i po mnoha praních
• Účinný už při teplotě 30 °C, bezfosfátový

• Výborně odstraňuje skvrny i v krátkém pracím cyklu
• Speciální enzymy ochraňují a zjemňují bavlněná vlákna i jiné druhy tkanin
• Čistá, svěží a příjemná vůně
• Účinný už při teplotě 30 °C
• Bezfosfátový
• Skvěle odstraňuje běžné skvrny

Angle-Right na bílé prádlo - 100 PD/7,5 kg
Angle-Right Color - 100 PD/7,5 kg a 140 PD/10,5 kg

• Nabízí výborný poměr ceny a výkonu

Prací prášek na prádlo vyvinutý pro profesionální
použití. Skvělý poměr ceny a výkonu.

• Bezfosfátový

Lenor Professional aviváž
Odour Eliminator 4,75 L

• Neutralizuje pachy a zajišťuje dlouhotrvající svěžest prádla

Aviváž s efektem odstraňování zápachu. Neutralizuje nepříjemné pachy a zároveň prodlužuje životnost
prádla.

NOVINKA

• Vynikající čištění a odstraňování odolných skvrn

Angle-Right na bílé prádlo - 100 PD/7,5 kg a 140 PD/10,5 kg
Angle-Right Color - 100 PD/7,5 kg a 140 PD/10,5 kg
Prací prášek na bílé a barevné prádlo navržený pro
profesionální použití. Vynikající čištění a odstraňování
skvrn už při prvním vyprání.

Lenor Professional aviváž
Sensitive 4,75 L
Aviváž, která dodává prádlu dlouhotrvající svěžest
a zároveň je jemná k pokožce. Dermatologicky
testovaná.

Lenor Professional aviváž
Sea Breeze 5 L
Aviváž, která prodlužuje životnost prádla a dodává mu
dlouhotrvající svěžest a hebkost.

Lenor Professional aviváž
Summer Breeze 5 L
Aviváž, která prodlužuje životnost prádla a dodává mu
dlouhotrvající svěžest a hebkost.

Ambi Pur osvěžovač textilu s vůní Lenor
500 ml
Osvěžovač textilií odstraňuje nepříjemné přetrvávající
zápachy a zanechává lehkou svěží vůni. Skvělý na
záclony a koberce.

• Svěží dlouhotrvající vůně

• Chrání vlákna před poškozením a pomáhá prodloužit životnost prádla
• Účinná i po použití v sušičce
• Obsahuje vysoce účinné mikrokapsle s parfémem
• Bezfosfátová
• Zajišťuje prádlu dlouhotrvající svěžest a je jemná k pokožce
• Účinná i po použití v sušičce
• Obsahuje vysoce účinné mikro kapsle s jemným parfémem
• Dermatologicky testovaná, bezfosfátová
• Schválena Aliancí pro zdraví pokožky (Skin Health Alliance)
• Zajišťuje dlouhotrvající svěžest prádla
• Chrání vlákna před poškozením a pomáhá prodloužit životnost prádla
• Účinná i po použití v sušičce
• Obsahuje vysoce účinné mikrokapsle s parfémem
• Bezfosfátová
• Zajišťuje dlouhotrvající svěžest prádla
• Chrání vlákna před poškozením a pomáhá prodloužit životnost prádla
• Účinná i po použití v sušičce
• Obsahuje vysoce účinné mikrokapsle s parfémem
• Bezfosfátová
• Odstraňuje pachy a zanechává lehkou svěží vůni
• Vytrvalé pachy nepřekrývá, ale skutečně eliminuje
• Odstraňuje zápach z textilií, které se špatně perou
• Dermatologicky testováno, bezpečné pro kočky a psy

ŘEŠENÍ PRO KUCHYNĚ
Název / Popis výrobku

Hlavní výhody

Jar P&G ProfiLine
na ruční mytí nádobí 5 L

• 100% účinný proti mastnotě

Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí s vysokým odmašťovacím účinkem.

Jar Professional prostředek na nádobí
Sensitive 5 L
Prostředek na ruční mytí nádobí, který je šetrnější k
pokožce a účinně odstraňuje mastnotu.

Jar Professional kapsle do myček
Platinum 84 ks
Kapsle do myčky nádobí. Vynikající na odstranění
těch nejodolnějších nečistot a mastnoty i při nízkých
teplotách mytí.

Jar Professional kapsle do
profesionálních myček All in One 115 ks
Kapsle do myčky nádobí, vhodné i do profesionálních
myček s krátkým cyklem. Skvěle odstraňují nečistoty
i mastnotu.

Jar P&G ProfiLine prostředek
do myček 10 L
Koncentrovaný mycí prostředek. Určený pro použití
v profesionálních myčkách s dávkovačem.
Balení 10 L (13,2 kg).

Jar P&G ProfiLine oplachovač
do myček 10 L

NOVINKA

Koncentrovaný prostředek na oplachování. Určený
pro použití v profesionálních myčkách s dávkovačem.
Balení 10 L (11,1 kg).

Jar Professional silný
odmašťovač 750 ml
Profesionální prostředek určený k odstraňování odolné
mastnoty na kuchyňských površích. Vhodný i na povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami.

Jar Professional odmašťovač
koncentrát 5 L
Vysoce koncentrovaný čisticí a odmašťovací prostředek je určený na úklid v profesionálních kuchyních.
Perfektně účinkuje na všech typech povrchů.

Jar Professional dezinfekční
odmašťovač 2v1 750 ml

Jeden produkt na současné čištění a dezinfekci všech
kuchyňských povrchů, včetně povrchů, které přichází
do styku s potravinami.
Likviduje 99,99% bakterií a obalených virů.

• Efektivně odstraňuje i zaschlé a připečené nečistoty
• 5l láhev umyje až 25.000 talířů
• Ekonomický provoz díky možnosti přesného dávkování (pumpa)

• Šetrnější k pokožce, s jemnou vůní
• Silný mycí a odmašťovací účinek
• Zanechá nádobí zářivě čisté
• Dermatologicky testovaný

• Skvěle odstraňují zaschlé nečistoty
• Čistí i filtr a zabraňují usazení mastnoty
• Vhodné při všech stupních tvrdosti vody
• Účinně myjí již od teploty 30 °C
• Vše v jednom výrobku, není třeba prostředek na oplachování ani sůl
• Vhodné pro použití v profesionálních i domácích myčkách
• Vhodné i pro profesionální myčky skla
• Rozpouštějí se 2x rychleji než pevné tablety
• Výborně odstraňují nečistoty i mastnotu
• Vše v jednom výrobku, není třeba prostředek na oplachování ani sůl
• Odstraňuje i odolné skvrny od škrobu a bílkovin
• Zabraňuje usazování vodního kamene na nádobí a v myčce
• Snižuje potřebu odvápňování a čištění myčky
• Výkonný pro mytí při všech stupních tvrdosti vody
• Bezfosfátový, bez chlóru
• Přináší zářivé a rychleschnoucí nádobí
• Zabraňuje vzniku skvrn od zaschlých kapek vody
• Odstraňuje vodní kámen a bílý povlak z nádobí a skla

MOŽNOST INSTALACE
AUTOMATICKÉHO
DÁVKOVÁNÍ

• Snižuje potřebu odvápňování a čištění myčky
• Účinný při všech stupních tvrdosti vody
• Odstraňuje silné nánosy mastnoty
• Vhodný zejména na sporáky, digestoře, pracovní plochy, okolí fritéz apod.
• Vhodný i na povrchy přicházející do kontaktu s potravinami
• Použitelný na většinu omyvatelných povrchů - ocel, smalt, keramika,
mramor
• Bez parfému a bělicích složek
• Náš nejsilnější přípravek pro rychlé odstranění zaschlé mastnoty
• Bez obsahu parfému a barviv
• Vhodný na i povrchy přicházející do styku s potravinami
• Účinkuje i na minerální oleje

• Odmašťuje a dezinfikuje v jednom kroku
• Dezinfikuje v souladu s normami EN1276/EN13697 (doba působení 2 min.),
EN14476 (doba působení 5 min.).
• Vhodný pro povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami
• Rychlé, jednoduché a ekonomické použití
• Bez parfému a chlóru

G1 Grill Cleaner čistič
pro konvektomaty 5 kg

• Vhodný pro čištění konvektomatů se samočisticí funkcí nebo s manuálním
čištěním

Prostředek pro efektivní čištění konvektomatů, včetně
těch se samočisticí funkcí.

• Čistí rychle a efektivně

G1 Grill Cleaner čistič pro grily 750 ml
Pěnový čistič sporáků, grilů a konvektomatů.

• Efektivně odstraňuje mastnotu a připečený tuk z konvektomatů
• Zlepšuje hygienu kuchyně a vzhled spotřebičů
• Efektivně odstraňuje mastnotu a připálené potraviny z grilů, sporáků, pánví
a konvektomatů
• Čistí rychle a efektivně již po 5 minutách
• Zlepšuje hygienu kuchyně a vzhled spotřebičů
• Bezpečné nanášení ve formě pěny (nevytváří nebezpečný aerosol)

ŘEŠENÍ PRO ÚKLID
Název / Popis výrobku

Hlavní výhody

Mr. Proper Professional univerzální čistič

• Vhodný na čištění veřejných, kuchyňských i sanitárních ploch a povrchů
• Jedna 5L láhev = 83 pětilitrových kbelíků čisticího prostředku
• Není třeba oplachovat (při naředění dle návodu na použití)
• Zanechává svěží, příjemnou vůni
• Ekonomický provoz díky možnosti přesného dávkování (pumpa)

Angle-Right Citron 5 L
Angle-Right Vůně oceánu 5 L

Univerzální čisticí prostředek na podlahy a omyvatelné
povrchy.

Mr. Proper Professional čistič na citlivé
povrchy 5 L
Univerzální čisticí prostředek na podlahy a citlivé povrchy. Vhodný i pro strojní čištění.

Dezox koncentrovaný dezinfekční
čisticí prostředek 5 L
Účinný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci
ploch a předmětů.
Likviduje 99,99% bakterií a obalených virů.

Mr. Proper Professional dezinfekční
čisticí prostředek 3v1 750 ml
Dezinfekční víceúčelový čisticí prostředek 3v1 - čistí,
leští a dezinfikuje.
Likviduje 99,99% bakterií a obalených virů.

Mr. Proper Professional univerzální čistič
koupelen 4v1 5 L
Víceúčelový čisticí prostředek na koupelny 4v1 - čistí,
odstraňuje vodní kámen, dodává lesk a vůni.

Mr. Proper Professional na čištění
toaletní mísy 750 ml
Tekutý prostředek na hygienické čištění toalet
a pisoárů k okamžitému použití.

Viakal Professional odstraňovač
vodního kamene 750 ml
Čistič a odstraňovač vodního kamene ve spreji.

Mr. Proper P&G ProfiLine
čistič skla 750 ml
Čisticí prostředek ve spreji na sklo a lesklé povrchy.

Ambi Pur Air Sprej Duopack
Angle-Right Ocean&Mist 2x300 ml
Angle-Right Flowers&Spring 2x300 ml

• Odstraňuje lepkavé mastné skvrny a běžné nečistoty
• Bezpečný pro použití na většinu omyvatelných povrchů a podlah včetně
mramoru, přírodního kamene a keramiky
• Jedna 5L láhev = 83 pětilitrových kbelíků čisticího prostředku
• Ekonomický provoz díky možnosti přesného dávkování (pumpa)

• Čistí a dezinfikuje v 1 kroku
• Baktericidní (EN 13727), virucidní (EN 14476), fungicidní (EN 13624),
tuberkulocidní (EN 14348)
• Vhodný pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• Bez zápachu, pH neutrální
• V ekonomickém balení
• 3v1 - čistí, leští a dezinfikuje
• Dezinfikuje v souladu s normami EN1276/EN13697 (doba působení 3 min.),
EN14476 (doba působení 5 min.).
• Účinný prostředek na čištění skvrn a otisků prstů na vnitřních plochách
• Čistič skla a dalších lesklých povrchů
• Nezanechává šmouhy
• 4v1 – čistí, odstraňuje vodní kámen, dodává lesk a vůni
• Vysoce účinný při hygienickém čištění koupelen a toalet
• Skvěle odstraňuje zbytky mýdla, usazeniny a tělní tekutiny
• Zabraňuje vytváření vodního kamene, mýdlových usazenin a skvrn od vody
• Zanechává dlouhotrvající lesk a příjemnou vůni

• Odstraňuje vodní kámen, poskytuje dlouhotrvající lesk, svěží vůni
a hygienickou čistotu
• Méně viskózní technologie pro lepší proniknutí i na ta nejobtížnější místa
• Pomáhá odstraňovat vodní kámen a předchází jeho tvorbě
• Ergonomický tvar pro pohodlnější aplikaci a přesnější dávkování

• Odstraňuje vodní kámen
• Při pravidelném používání zabraňuje opětovnému usazení vodního kamene
• Vysoce účinný při všech stupních tvrdosti vody
• Povrchy zůstávají lesklé a zářivé po dlouhou dobu

• Účinný prostředek na čištění skleněných povrchů
• Odstraňuje nečistoty, mastnotu a otisky prstů
• Vhodný i na TV, PC obrazovky, tablety a telefony
• Rychleschnoucí, zanechává povrchy lesklé a bez šmouh

• Eliminuje zápach, nepřekrývá ho
• Zanechává jemnou, svěží vůni
• Nehořlavý, bezpečný, hnací plyn 100% přírodní dusík

Osvěžovač vzduchu odstraňuje nepříjemné přetrvávající zápachy a zanechává lehkou svěží vůni.

Ambi Pur Bathroom

Angle-Right Cotton Flower 75 ml
Angle-Right Japan Tatami 75 ml
Angle-Right Lavander Scent 75 ml
Osvěžovač vzduchu určený speciálně pro koupelny
a toalety s výdrží 45 dní.

• Osvěžovač vzduchu speciálně určený pro koupelny a toalety
• Technologie Odour Clear zajistí nepřetržitou svěžest až po dobu 45 dní
• Ze vzduchu odstraňuje pachy
• S jemnou květinovou vůní

OSOBNÍ HYGIENA
Název / Popis výrobku

Hlavní výhody

Arco Deo tekuté mýdlo
s antimikrobiálními přísadami 480 ml
s dávkovačem

• Mýdlo s antimikrobiálními přísadami pro časté hygienické mytí rukou
• Vhodné pro potravinářství, zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• Zanechává příjemnou vůni po hřebíčku, pH 5,5
• Není parfemováno a je vhodné pro použití v potravinářství
• Ve formě a balení vhodném k okamžitému použití

Tekuté mýdlo s antimikrobiálními přísadami pro časté
hygienické mytí rukou.

Arco Deo tekuté mýdlo
s antimikrobiálními přísadami 5 L
Tekuté mýdlo s antimikrobiálními přísadami pro časté
hygienické mytí rukou.

Arco Cream krémové tekuté mýdlo
480 ml s dávkovačem
Jemné krémové tekuté mýdlo pro časté mytí rukou.

Arco Cream krémové tekuté mýdlo 5 L
Jemné krémové tekuté mýdlo pro časté mytí rukou.

Arco Foam tekuté pěnové mýdlo 5 L
Tekuté pěnové mýdlo pro časté mytí rukou.

Manox prostředek pro dezinfekci rukou
a pokožky 500 ml s dávkovačem
Alkoholový prostředek pro hygienickou a chirurgickou
dezinfekci rukou.

Manox prostředek pro dezinfekci rukou
a pokožky 500 ml
Alkoholový prostředek pro hygienickou a chirurgickou
dezinfekci rukou.

Manox prostředek pro dezinfekci rukou
a pokožky 5 L
Alkoholový prostředek pro hygienickou a chirurgickou
dezinfekci rukou.

Manox gel pro dezinfekci rukou
a pokožky 500 ml s dávkovačem
Alkoholový gelový prostředek pro hygienickou
dezinfekci rukou.

Manox gel pro dezinfekci rukou
a pokožky 5 L
Alkoholový gelový prostředek pro hygienickou
dezinfekci rukou.

• Mýdlo s antimikrobiálními přísadami pro časté hygienické mytí rukou
• Vhodné pro potravinářství, zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• Zanechává příjemnou vůni po hřebíčku, pH 5,5
• Není parfemováno a je vhodné pro použití v potravinářství
• V ekonomickém balení, vhodné do dávkovačů mýdel

• Jemné krémové tekuté mýdlo pro časté mytí rukou
• Velmi citlivé k pokožce díky dermální přísadě, pH 5,5
• Zanechává příjemnou vůni
• Ve formě a balení vhodném k okamžitému použití

• Jemné krémové tekuté mýdlo pro časté mytí rukou
• Velmi citlivé k pokožce díky dermální přísadě, pH 5,5
• Zanechává příjemnou vůni
• V ekonomickém balení, vhodné do dávkovačů mýdel

• Tekuté pěnové mýdlo pro časté mytí rukou
• Citlivé k pokožce díky dermální přísadě, pH 5,5
• Zanechává příjemnou vůni
• V ekonomickém balení, určeno do dávkovačů mýdel

• Baktericidní, virucidní, fungicidní, tuberkulocidní
• Vhodný pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• Nedráždí pokožku, dermatologicky testováno
• Ve formě a balení vhodném k okamžitému použití

• Baktericidní, virucidní, fungicidní, tuberkulocidní
• Vhodný pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• Nedráždí pokožku, dermatologicky testováno
• Ve formě a balení vhodném k okamžitému použití

• Baktericidní, virucidní, fungicidní, tuberkulocidní
• Vhodný pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• Nedráždí pokožku, dermatologicky testováno
• V ekonomickém balení, vhodné do dávkovačů dezinfekcí

• Baktericidní, virucidní (obalené viry), fungicidní
• Vhodný pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• Nedráždí pokožku, dermatologicky testováno
• Ve formě a balení vhodném k okamžitému použití

• Baktericidní, virucidní (obalené viry), fungicidní
• Vhodný pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb
• Nedráždí pokožku, dermatologicky testováno
• V ekonomickém balení, vhodné do dávkovačů dezinfekcí

ŽÁDNÁ MASTNOTA
NEZŮSTANE

NOVINKA

hotovo v polovičním čase*

JAR PROFESSIONAL SILNÝ ODMAŠŤOVAČ 750 ML

VIDEO JAK
FUNGUJE







Odstraňuje silné nánosy mastnoty
Vhodný zejména na sporáky, digestoře, pracovní plochy, okolí fritéz apod.
Vhodný i na povrchy přicházející do kontaktu s potravinami
Použitelný na většinu omyvatelných povrchů - ocel, smalt, keramika, mramor
Bez parfému a bělicích složek

* v porovnání s víceúčelovým odmašťovačem P&G Professional při doporučeném 1,2% ředění.

Sanitační plány a návody
ZDARMA KE STAŽENÍ

Elektronickou verzi vytištěných materiálů, produktové listy, bezpečnostní listy
a další materiály pro systém P&G Professional si můžete stáhnout na:
www.profsupport.cz/dokumenty-ke-stazeni
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Oficiální partner P&G Professional pro ČR/SR
info@profsupport.cz | +420 774 728 358

www.profsupport.cz

