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ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWAREK

DR. WEIGERT

neodisher 30 368076 wiaderko 10kg 208,67

neodisher GRM 331476 wiaderko 10kg 295,61

uniwersalny proszek myjący do zmywarek. Odpowiedni 
do wszystkich naczyń

proszek bezchlorowy do gruntownego mycia zastawy 
stołowej w zmywarkach

neodisher brilliant
clean 

350042 karton 6x2,5kg 253,88

neodisher brilliant
tabs

324192 karton 5x1,2kg 234,17

proszek myjący do zmywarek o łagodnym działaniu       
na materiały. Odpowiedni do wszystkich naczyń

tabletki myjące do zmywarek

neodisher special 
plus 

327742
327733
327730

karton
kanister
kanister

6x2l
5l
12kg

488,86
185,48
315,71

płynny środek do odkamieniania zmywarek i innych 
urządzeń

Gastro Star FR 42
316230
316226

kanister
kanister

213,39
429,75

środek myjący do zastawy szklanej i stołowej w bistrach 
przeznaczony do przemysłowych zmywarek 
gastronomicznych i użycia z twardą wodą

12kg
25kg

NAZWA TOWARU KOD RODZAJ
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZAWIERA

CENA NETTO
ZA OPAKOWANIE
(zł)*

OPIS

Gastro Star FR 8400
315830
315826

kanister
kanister

12kg
25kg

198,43
381,15

płynny, alkaliczny środek myjący z zawartością 
aktywnego chloru do uniwersalnych zastosowań, 
używany w przemysłowych zmywarkach 
gastronomicznych

315930  kanister 10l 196,12
 
 Gastro Star K1

środek płuczący do przemysłowych zmywarek 
gastronomicznych o neutralnej zawartości 
pH - uniwersalne zastosowanie
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neodisher Alka 440
365930
365926

kanister
kanister

247,75
480,66

płynny środek myjący (koncentrat) do zmywarek 
nie zawierający fosforanów i nie dający chlorowego 
zapachu. Specjalny składnik utleniający umożliwia 
usuwanie osadów kawy i herbaty

12kg
25kg

neodisher Alka 480
357230
357226

kanister
kanister

226,15
426,16

płynny, alkaliczny środek myjący (koncentrat) 
do zmywarek, skutecznie usuwający skrobię. Działa 
utleniająco oraz dobrze wiąże twardość wody. Nadaje 
się do usuwania wszelkiego rodzaju pozostałości 
po posiłkach, również zaschniętych resztek oraz osadów 
z kawy i herbaty

12kg
25kg

neodisher GL 367830 kanister 10l 213,85

płynny środek płuczący (koncentrat) do zastawy szklanej.
Lekko kwaśny odczyn, przeznaczony do zastawy szklanej 
bez zacieków i bez zapachu. Szczególnie odpowiedni 
do zmywarek zastawy szklanej



F30 kanister 12kg 221,00

płyn do mycia wszelkiego rodzaju szkła, nie zawiera 
chloru, zachowuje elementy dekoracyjne na szkle, 
usuwa resztki soków, mleka i napojów mlecznych, piwa, 
wina, alkoholi i szminki

F420 kanister
12kg
25kg

221,00
416,00

specjalny środek czyszczący do słabo zabrudzonych 
naczyń, szkła i porcelany. Środek o doskonałych 
właściwościach: nie uszkadza szkła, znakomicie usuwa 
osady z kawy i herbaty oraz ślady szminki. Nie stosować 
do aluminium (w tym także eloksalowanego) i stopów 
metali - srebro należy wcześniej przetestować. 
Szczególnie polecany przy twardej wodzie

F8400 kanister
12kg
25kg

211,00
409,00

do wszystkich rodzajów naczyń z porcelany, tworzyw 
sztucznych, stali szlachetnej. Nie nadaje się do naczyń     
z aluminium także eloksalowanego, srebra                        
w wyjątkowych przypadkach. Usuwa resztki jedzenia 
wszelkiego typu, szczególnie przyschnięte osady z białka 
i skrobi jak również resztki z kawy i herbaty

F865 Plus kanister 25kg 416,00

nadaje się do wszystkich rodzajów naczyń, również        
ze stali szlachetnej, aluminium, tworzyw sztucznych, 
ceramiki, szkła. Aluminium eloksalowane należy 
wcześniej przetestować. Usuwa resztki po świeżym 
i upieczonym cieście, mięsie, wędlinach
i przygotowanych potrawach

F6200 kanister 25kg 416,00

płynny wysokoalkaliczny środek do mycia wyjątkowo 
trudnych do usunięcia resztek skrobi oraz zaschniętych 
resztek potraw z naczyń porcelanowych, ze stali 
szlachetnej oraz tworzywa sztucznego, usuwa również 
osady z kawy i herbaty. Nie stosować do naczyń 
z aluminium

F33 effect

-

-

-

-

-

- kanister 12kg 231,00

płynny, alkaliczny zawierający aktywny chlor środek 
myjący do szkła przeznaczony do stosowania w niskich 
temperaturach. Skutecznie usuwa resztki soków, piwa, 
wina, szampana, koktajli i napojów bezalkoholowych 

-

-

wiaderko

wiaderko

179,00
416,00

473,00

sypki proszek do mycia naczyń. Usuwa resztki potraw 
wszelkiego rodzaju, które nie zaschły zbyt mocno lub nie 
są mocno spieczone. Szczególnie nadaje się do usuwania 
resztek barwników, kawy lub herbaty. Do zmywarek       
w hotelach, restauracjach, barach przekąskowych, 
stołówkach, zakładach gastronomicznych

sypki proszek do mycia w zmywarkach naczyń                    
i przyrządów kuchennych stosowanych w zakładach 
przetwórstwa mięsnego, piekarniach, cukierniach. 
Usuwa resztki po świeżym i upieczonym cieście, mięsie, 
wędlinach i przygotowanych potrawach

10kg
25kg

25kg

P300

P865 Plus
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NAZWA TOWARU KOD RODZAJ
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZAWIERA

CENA NETTO
ZA OPAKOWANIE
(zł)*

OPIS



S8400 - 2x5kg 298,00
kapsuła ze sprasowanym proszkiem do intensywnego 
czyszczenia porcelany i naczyń ze stali szlachetnej             
i tworzywa sztucznego (poza aluminium)

- 10l (10,2kg) 210,00
uniwersalny środek do płukania do wszystkich typów 
zmywarek, do płukania naczyń, szkła, przyrządów 
kuchennych

B 100 N

B 200 S - 10l (10,2kg) 256,00

kwaśny środek do płukania do wszystkich typów 
zmywarek, do płukania naczyń, szkła, przyrządów 
kuchennych. Zalecany przy twardej wodzie

kapsuła

kanister

kanister

A 40 GS - butelka 0,75l 57,00
środek z silnie aktywnym chlorem, przeznaczony do 
czyszczenia zmywarek, eliminujący przykre zapachy

A 30 CT - wiaderko 10kg 256,00
sypki, skoncentrowany, wysoko zasadowy środek myjący 
do maszynowego mycia wstępnego oraz namaczania 
sztućców. Nie przeznaczony do aluminium

ŚRODKI CHEMICZNE DO MYCIA, KONSERWACJI I PIELĘGNACJI

DR. WEIGERT

kwaśny środek myjący do sanitariatów. Nie zawiera 
kwasu solnego. Przeznaczony do typowego mycia 
sanitariatów i urządzeń sanitarnych w domach 
uzdrowiskowych i kąpieliskach. do urządzeń typu 
Kneipp, Fango i Moor. Usuwa brud, osady mydła, wapnia 
i tłuszczów. Łagodne działanie

silny, płynny środek myjący do grillów przeznaczony 
do usuwania przypieczonych tłuszczów oraz spalonych 
zabrudzeń z grillów i opiekaczy oraz urządzeń 
grzewczych

płynny środek odtłuszczający. Przeznaczony do mycia 
silnie zanieczyszczonych podłóg, glazury, pojemników 
i wyposażenia oraz powierzchni ze stali nierdzewnej czy 
tworzyw sztucznych   

neodisher Standard

neodisher grill

caraform active

caraform citro

340730

329047
329030

328742
328730

326942
326930

kanister

karton
kanister

karton
kanister

karton
kanister

255,04

405,75
345,46

295,61
202,87

173,89
136,79

płynny środek do mycia ręcznego naczyń o zapachu 
cytrynowym. Skoncentrowany płyn myjący 
z doskonałymi właściwościami emulgacyjnymi 
i usuwania tłuszczów

10l

12x0,75l
10l

6x2l
10l

6x2l
10l

płynny środek myjący do ogólnego zastosowania 
z działaniem odpieniającym. Do mycia podłóg. Do użycia 
w metodach wysoko ciśnieniowych natryskowych 
i przecierania oraz w maszynach szorujących

środek pielęgnacyjny do stali nierdzewnej. 
Przeznaczony do usuwania zacieków wodnych, plam,
przebarwień i odcisków palców ze stali nierdzewnej

neodisher floor
standard

neoblank

neoblank Spray

328130

356547
356533

352290

kanister

karton
kanister

karton

10l

12x0,75l
5l

12x0,4l

198,24

394,15
173,89

417,34

środek pielęgnacyjny do stali nierdzewnej. Nie zawiera 
CFC (chlorofluorowęglowodorów). Przeznaczony 
do usuwania zacieków wodnych, plam, przebarwień 
i odcisków palców ze stali nierdzewnej

NAZWA TOWARU KOD RODZAJ
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZAWIERA

CENA NETTO
ZA OPAKOWANIE
(zł)*

OPIS
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WINTERHALTER

butelka
kanister

29,00
201,00

uniwersalny środek czyszczący do mycia powierzchni 
takich jak podłogi, blaty robocze, kafelki. Łagodny dla 
skóry, bezzapachowy 

butelka
kanister

1l
10l

1l
10l

29,00
201,00

płyn do ręcznego mycia naczyń, szkła i drobnych 
przyborów kuchennych. Łagodny dla skóry o 
cytrynowym zapachu

neodisher preclean P 325876 kanister 10kg 287,50

proszkowy środek do mycia zanurzeniowego. 
Przeznaczony do wstępnego i gruntownego mycia 
sztućców i naczyń z porcelany. Łatwo rozpuszczający się 
proszek. Usuwa przebarwienia i zakrzepnięte osady 

neodisher shine 323147 12x0,75l 200,34

gotowy do użycia płyn myjący do szkła i powierzchni 
błyszczących. Dobrze usuwa tłuszcze, wysycha bez 
zacieków

341152

karton

karton 12x0,75l 294,88
mleczko do czyszczenia przeznaczone do usuwania 
trwałych osadów bez zarysowania. Szczególnie 
odpowiedni do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej 

367226 kanister 260,84
płynny środek myjący do ogólnego zastosowania.
Przeznaczony do ogólnego mycia w profesjonalnych 
kuchniach, budynkach i pływalniach 

neodisher sol

neouniversal

triformin HR
300148
300130

karton
kanister

20kg

10x1l
10l

210,99
178,68

płynne mydło do rąk. Przyjemny zapach, wysoko 
skuteczny, nawet do mocno zabrudzonych rąk. 
Odpowiedni do rutynowego mycia rąk. Łagodny dla 
skóry, dermatologiczna ocena

butelka 0,75l
środek do pielęgnacji stali szlachetnych. 
Środek na bazie oleju konserwuje i nabłyszcza

pojemnik 12x400ml
środek w sprayu do pielęgnacji stali szlachetnych. 
Środek na bazie oleju konserwuje i nabłyszcza

0,75l
środek do czyszczenia stali szlachetnych, usuwa tłuszcz. 
Nie stosować do aluminium

C121

C111

C161

C162

C122

-
-

-
-

-

-

- butelka

29,00

384,00

29,00

C123 - butelka 1l 29,00 środek do mycia szyb, luster i innych powierzchni 
szklanych

C151
-
-

butelka
kanister

0,75l
10l

29,00
201,00

zasadowy, silny środek czyszczący do grilli, pieców 
konwekcyjnych i kuchenek. Odpowiedni do czyszczenia 
w wysokiej temperaturze pieców konwekcyjnych.
Całkowicie usuwa tłuszcz, spalony tłuszcz i różnego 
rodzaju resztki jedzenia. Odpowiedni do wszystkich 
powierzchni ze stali nierdzewnej i żeliwa. Nieodpowiedni 
do aluminium

NAZWA TOWARU KOD RODZAJ
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZAWIERA

CENA NETTO
ZA OPAKOWANIE
(zł)*

OPIS
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ŚRODKI CHEMICZNE DO DEZYNFEKCJI

DR. WEIGERT

neoform K Spray
363847
363830

karton
kanister

12x0,75l
10l

353,58
347,78

alkoholowy środek dezynfekcyjny do powierzchni.
Bakteriobójczy, grzybobójczy. Do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni i urządzeń metodą natryskową. Wysycha 
bez pozostałości

neosana neu 331849 12x1l 486,22
środek myjąco-dezynfekcyjny, bakteriobójczy 
i grzybobójczy. Do maszyn do bitej śmietany, lodów oraz 
dystrybutorów napojów

karton

NAZWA TOWARU KOD RODZAJ
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZAWIERA

CENA NETTO
ZA OPAKOWANIE
(zł)*

OPIS
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neoform K plus 
322342
322330

karton
kanister

6x2l
10l

365,93
257,99

środek myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni 
i wyposażenia w przemyśle spożywczym. Do łączonego 
mycia i dezynfekcji powierzchni i wyposażenia w 
obszarach przetwórstwa żywności takich jak zakłady 
zbiorowego żywienia, masarnie czy piekarnie

WINTERHALTER

-
-

butelka
kanister

43,00
375,00

środek do dezynfekcji powierzchni roboczych na bazie 
alkoholuC141

C142
-
-

kanister

1l
10l

10l 331,00

alkaliczny, płynny środek do mycia i dezynfekcji 
powierzchni, bardzo dobrze usuwający tłuszcz 
do zastosowania przemysłowego

ŚRODKI CHEMICZNE DO EKSPRESÓW DO KAWY

DR. WEIGERT

neodisher CM P 322682 10x1kg 417,94
środek do rutynowego i gruntownego czyszczenia
kawiarek espresso i automatów sprzedających typu 
vending

neodisher CM tabs 326683

karton

karton 4x0,4kg 315,14
tabletki myjące do maszyn espresso, do usuwania 
garbników i osadów kawowych z maszyn espresso 
i kawiarek



PULY CAFF

802.160

specjalistyczny produkt do czyszczenia młynków do kawy 
nadający się również do automatycznych ekspresów 
z wbudowanym młynkiem. Teraz w 100% w postaci 
czystych kryształków. Nie wymaga zmiany ustawienia 
żaren. Czyści żarna bez potrzeby wyjmowania ich 
z młynka. Kryształki zawierają naturalne, aktywne 
substancje, dopuszczone do kontaktu z żywnością. 
Poprawiają cremę, aromat oraz smak kawy usuwając 
osady z olejków i pleśni oraz wchłaniając zjełczałe olejki

Kryształki 
do czyszczenia
młynków do kawy 
PULY CAFF

katron  10x15g 38,60

do codziennego stosowania. Usuwa osady z kawy 
z grupy parzącej, elektrozaworu i obwodu wody. Idealny 
do konserwacji automatycznych i ręcznych ekspresów 
do kawy. Tabletka o średnicy 10mm pasuje do 
wszystkich rodzajów ekspresów. Tabletka rozpuszcza się 
całkowicie, nie wpływa na smak kawy

802.159 43,35puszka  100x1g

Tabletki czyszczące 
do automatycznych 
ekspresów do kawy 
PULY CAFF

Tabletki czyszczące 
do ekspresu 
PULY CAFF

802.107

do użytku codziennego, czyszczą wnętrze ekspresu 
z zalegających resztek kawy w obwodach kawowych, 
na grupie zaparzającej oraz elektrozaworach. Średnica 
250mm. Używać zgodnie z zaleceniami producenta 
ekspresu, podanymi w instrukcji obsługi urządzenia. 
Tabletka rozpuszcza się całkowicie, nie wpływa na smak 
kawy

45,13puszka  60x2,5g

Proszek do 
czyszczenia
ekspresu w saszetkach 
PULY CAFF

802.106

detergent do ekspresów do kawy w pojedynczych 
torebkach. Usuwa osady z kawy z grupy parzącej, 
elektrozaworu i obwodu wody. Idealny do konserwacji 
ekspresów do kawy i części zamiennych. Pakowany 
w pojedyncze torebki

katron  10x20g 29,27

802.157

usuwa osady z kawy z grupy parzącej, elektrozaworu 
i obwodu wody. Idealny do konserwacji ekspresów do 
kawy i ich części. Zamknięcie pojemnika z miarką 
dozującą. Jednorazowa porcja czyszcząca proszku to 
około 4g

34,68puszka  570g

Puly Caff Plus to wysokiej jakości proszek do czyszczenia 
grup w ekspresach kolbowych. Likwiduje osad 
w głowicach, zaworach i przewodach grup ekspresów. 
Regularne czyszczenie ekspresu pozwala na utrzymanie 
jakości zaparzanej kawy na wysokim poziomie. 
Proszek nadaje się do wszystkich ekspresów kolbowych 
dostępnych na rynku

zestaw czyszczący zarówno do ekspresów domowych jak 
i profesjonalnych zawierający proszek do czyszczenia, 
szczoteczkę, płyn do czyszczenia dyszy pary oraz 
pojemnik.
W skład zestawu wchodzi:
- PULY MILK - płyn do czyszczenia dyszy pary lub 
cappuccinatore (100ml),
- PULY CAFF Plus® Powder - detergent do czyszczenia 
ekspresu do kawy usuwający osady z kawy z grupy 
parzącej, elektrozaworu i obwodu wody (370gr),
- nylonowa szczotka do czyszczenia grup w kolbowych 
ekspresach do kawy,
- pojemnik do czyszczenia portafiltrów (kolb) oraz sitek i 
innych części zamiennych

Proszek czyszczący 
do ekspresów 
PULY CAFF

Środek czyszczący 
do grupy 
PULY CAFF

950.010 42,53puszka  900g

Zestaw do czyszczenia 
ekspresów do kawy 
PULY CAFF

802.035 katron  - 98,63

Środek czyszczący 
do spieniacza mleka
PULY CAFF

802.111

Puly Milk Plus to płyn dezynfekująco-myjący 
do czyszczenia dysz oraz zbiorników mleka w ekspresach 
ciśnieniowych. Usuwa osad mleczny a także zawarte w 
nim bakterie. Płyn nadaje się do wszystkich ekspresów 
ciśnieniowych dostępnych na rynku. Można nim czyścić 
dzbanki do spieniania mleka

butelka  1l 46,06

NAZWA TOWARU KOD RODZAJ
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZAWIERA

CENA NETTO
ZA OPAKOWANIE
(zł)*

OPIS
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JURA

Tabletki 
odkamieniające

61848

pastylki odkamieniające JURA stosowane w celu 
przedłużenia czasu eksploatacji ekspresu do kawy 
poprzez usunięcie kamienia w sposób przyjazny dla 
ekspresu

opakowanie 3x3szt.

Tabletki czyszczące 64488

tabletki zapewniające skuteczne czyszczenie 
i długotrwałą ochronę. Utrzymanie ekspresu w czystości, 
zwłaszcza przy pracy z mlekiem, kawą i wodą, jest 
kluczem do wysokiej jakości przyrządzanych napojów

opakowanie 6szt.

Środek czyszczący 
do systemu 
mlecznego
Auto Cappuccino

63801

firma JURA wyznaczyła nowe trendy w technologii 
wytwarzania delikatnej pianki. Rewolucyjna technologia 
wytwarzania delikatnej pianki pozwala uzyskać 
kremową, mleczną piankę o długo utrzymującej się 
konsystencji i sprawia, że degustacja to prawdziwe 
święto dla podniebienia. Dzięki niej można smakować 
najwyższej jakości specjały kawowe, takie jak kawa latte 
macchiato, kawa cappuccino, kawa espresso macchiato, 
kawa Flat White. Aby można było stale rozkoszować się 
doskonałym smakiem specjałów kawowych, stworzony 
został środek czyszczący do systemu mlecznego

butelka 250 ml

39,84

31,71

24,31

ŚRODKI CHEMICZNE DO PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH

DR. WEIGERT

neodisher CombiClean 
301747
394130

12x0,75kg
10l

260,84
249,24

płynny środek myjący o bardzo łagodnym działaniu 
do pieców konwekcyjno-parowych. Służy do usuwania 
osadów tłuszczowych i białkowych oraz przypalonych 
resztek żywności z powierzchni roboczych pieców 
konwekcyjno-parowych

neodisher CombiDry 393930 10l 227,22

płynny środek płuczący do pieców konwekcyjno-
parowych. Służy do szybkiego i bezzaciekowego
suszenia powierzchni roboczych pieców konwekcyjno-
parowych z wbudowanym systemem mycia 

RATIONAL

opracowane przez RATIONAL tabletki myjące z nowym 
intensywnym kompleksem substancji czynnych 
gwarantują za każdym razem maksymalną siłę 
czyszczącą. Są wysoko skoncentrowane i dzięki temu 
bardzo wydajne

karton
kanister

kanister

pojemnik 290,00
Tabletki myjące Rational 
do wszystkich 
SelfCookingCenter®

skuteczne substancje pielęgnacyjne aktywnie chronią 
i w zdecydowany sposób przedłużają żywotność 
SelfCookingCenter®. Specjalne substancje 
rozpuszczające wapń zapobiegają powstawaniu 
mogącego się odkładać kamienia. Cały czas 
zagwarantowane jest maksymalne bezpieczeństwo pracy 
bez konieczności zmiękczania wody i uciążliwego 
odkamieniania 

100szt.

100szt. 350,00

Tabletki pielęgnacyjne 
Care Rational 
do SelfCookingCenter® 
z CareControl

56.00.210

56.00.562

56.00.211

skuteczne substancje pielęgnacyjne aktywnie chronią 
i w zdecydowany sposób przedłużają żywotność 
SelfCookingCenter®. Komora urządzenia staje się 
higienicznie czysta i błyszcząca

pojemnik

pojemnik 50szt. 190,00

Tabletki spłukujące 
Rational do
SelfCookingCenter® 
bez CareControl

NAZWA TOWARU KOD RODZAJ
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZAWIERA

CENA NETTO
ZA OPAKOWANIE
(zł)*

OPIS
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56.00.598
tabletki przeciwpieniące do redukcji piany do bardzo 
miękkiej wodypojemnik 120szt. 240,00

Tabletki przeciwpieniące
Rational do wszystkich
SelfCookingCenter®

9006.0136 190,00
Płynny środek czyszczący 
do CombiMaster® 
i ClimaPlus Combi®

specjalny delikatny środek czyszczący do zabrudzeń 
powstałych w wyniku gotowania w temperaturze 
<200°C, nie żrący (do CPC z CleanJet®  i czyszczenia 
ręcznego)

9006.0153 190,00
Płynny środek czyszczący 
do CombiMaster® 
i ClimaPlus Combi®

płyn myjący do uporczywych zabrudzeń (do CPC z 
CleanJet®  i czyszczenia ręcznego)

9006.0137 190,00
Płynny środek czyszczący
do CombiMaster® 
i ClimaPlus Combi®

płyn spłukujący (tylko do CPC z CleanJet®)

6006.0110

kanister

kanister

kanister

kanister

10l

10l

10l

10l 210,00Odkamieniacz
do skutecznego odkamieniania generatora pary 
za pomocą specjalnych substancji pięlęgnacyjnych

60.70.409 1szt. 950,00
Elektryczna pompka 
do odkamieniania

do skutecznego odkamieniania generatora pary

6004.0100

-

- 1szt. 120,00
Ręczny spryskiwacz 
ciśnieniowy

wykonany z mocnego tworzywa sztucznego ręczny 
spryskiwacz ciśnieniowy jest bardzo prosty w obsłudze 
i wytrzymały. Za pomocą mechanizmu pompującego 
wytwarza się nadciśnienie, które po naciśnięciu 
przycisku pozwala spryskać przeznaczone do 
oczyszczenia miejsca 

UNOX (STALGAST)

908010 opakowanie 2x5l 235,00
Płyn myjąco-
nabłyszczający
do piecówUNOX

płyn myjąco-nabłyszczający do pieców UNOX 
dedykowany do systemu myjącego Rotor.KLEAN

WINTERHALTER

C151
-
-

butelka
kanister

0,75l
10l

29,00
201,00

zasadowy, silny środek czyszczący do grilli, pieców 
konwekcyjnych i kuchenek. Odpowiedni do czyszczenia 
w wysokiej temperaturze pieców konwekcyjnych.
Całkowicie usuwa tłuszcz, spalony tłuszcz i różnego 
rodzaju resztki jedzenia. Odpowiedni do wszystkich 
powierzchni ze stali nierdzewnej i żeliwa. Nieodpowiedni 
do aluminium

NAZWA TOWARU KOD RODZAJ
OPAKOWANIA

OPAKOWANIE
ZAWIERA

CENA NETTO
ZA OPAKOWANIE
(zł)*

OPIS

* - minimalna wielkość zamówienia wynosi 1 (jedno) opakowanie 
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LS
profesjonalna technika

LS BSM Group Sp. z o.o. Sp. k. Sipowicz Sp. j.
Mieszkowice, ul. Kościuszki 52

www.ls-protec.pl 

Serwis:
tel. +48 91 466 61 15
service@ls-protec.pl

Dział handlowy:
tel. +48 91 466 61 10
tel. +48 91 466 61 11

faks: +48 91 466 61 19
  firma@ls-protec.pl


