Tekutá mýdla
mýdla DEB ve formě instantní pěny snižují spotřebu mýdla o více než 70% a spotřebu
vody o více než 25%. To znamená, že Vám nabízíme luxusní mycí prostředek s náklady
srovnatelnými s obyčejným tekutým mýdlem.
DEB FOAMER: Čistič rukou ve formě instantní pěny, snižuje spotřebu o 70%
Tekuté mýdlo ve formě instantní pěny.
Deb Foamer je luxusní mýdlo, které při
dávkování okamžitě vytváří pěnu.







Je lehce parfémovaný a s obsahem pěstících a čistících látek.
Výborně se roztírá a snadno oplachuje.
Luxusní čisticí přípravek na ruce s cenou odpovídající klasickému tekutému mýdlu.
Výrazně účinný, snižuje spotřebu mýdla o 50% a spotřebu vody o 25%.
1 patrona postačuje na více než 2000 umytí!

sanitární prostory

DEB RELAX AROMATHERAPY FOAMER: Čistič rukou ve formě instantní pěny
Tekuté mýdlo ve formě instantní pěny.
Obsahuje esenciální oleje z cedrového
dřeva a pačuli (Pogostemon cablin) a
má uklidňující a stimulující účinky.








Aromatherapy Foamer je luxusní mýdlo, které při dávkování okamžitě vytváří pěnu.
Výborně se roztírá a snadno oplachuje.
Doporučujeme pro lázně, kanceláře, veřejná místa, sauny apod.
Luxusní čisticí přípravek na ruce s cenou odpovídající klasickému tekutému mýdlu.
Výrazně účinný, snižuje spotřebu mýdla o 50% a spotřebu vody o 25%.
1 patrona postačuje na více než 2000 umytí!

DEB NATURAL: Jemné mýdlo
Čistič rukou pro mírné nebo střední
znečištění kůže. Jemné mýdlo.
Vysoce koncentrovaný.

 Účinné a obzvláště jemné tekuté mýdlo na rostlinné bázi, s maximálním obsahem
přírodních složek. Neutrální pH.
 Velmi vhodný pro časté používání např. v potravinářství a dále ve školách,
kancelářích, veřejných budovách a institucích.

DEB DOUCHE: Luxusní šampon pro pokožku celého těla i vlasy
Luxusní šampon dokonale se hodící pro
sprchy v hotelech, saunách, továrnách,
bazénech apod.
WORKSAFE CRÈME: Regenerační krém
Regenerační krém určený pro použití po
ukončení práce. Rychle se vstřebává a
nezanechává pocit mastných rukou.






Relaxační příjemně svěží vůně je přitažlivá pro ženy i muže.
Pěnící: Vytváří spoustu bohaté mýdlové pěny.
Ekonomičnost: Malá dávka je dostačující pro optimální výsledek
Dermatologicky testován: Prokázána výborná snášenlivost s pokožkou.

 Udržuje kůži pružnou a v dobrém stavu, předchází vzniku trhlinek a prasklin.
 Chrání kůži před vysycháním v chladném nebo klimatizovaném prostředí.
 Jeho použití je maximálně ekonomické.

FLORAFREE REDUX FOAMER: Antibakteriální mýdlo ve formě instantní pěny
Antibakteriální neparfemované mýdlo
ve formě instantní pěny pro časté
použití. Rychle a snadno se oplachuje.






Aktivní proti široké řadě bakterií infikujících potraviny, jako E. coli, Salmonella, Listeria.
Obsahuje kondicionér zjemňující kůži a doplňující vlhkost.
50% snížení spotřeby mýdla, 50% snížení spotřeby vody.
Úspěšně testován: aktericidní (EN 1040). Ošetření kůže (podráždění kůže, funkce kůže
jako ochranné bariéry). Žádné riziko křížové kontaminace.

profesionální kuchyně

FLORAFREE REDUX: Antibakteriální tekuté mýdlo
Antibakteriální neparfemované tekuté
mýdlo pro časté použití. Obsahuje
kondicionér zjemňující kůži a doplňující
vlhkost.

 Aktivní proti široké řadě bakterií infikujících potraviny, jako E. coli, Salmonella, Listeria.
 Ekonomičnost: Malá dávka je dostačující pro optimální výsledek, nízké náklady na
použití.
 Úspěšně testován: Baktericidní (EN 1040). Ošetření kůže (podráždění kůže, funkce kůže
jako ochranné bariéry). Žádné riziko křížové kontaminace. Triclosan je bezpečně
používán už více než 30 let.

FLORAFREE AHP FOAMER: 3-v-1 Dezinfekční přípravek na mytí rukou
Mýdlo ve formě instantní pěny s trojím
působením: čistí, dezinfikuje a
regeneruje. Světový patent!

 AHP: Akcelerovaný peroxid vodíku (AHP) je unikátní biocid s excelentní efektivitou a
neindukuje rezistenci bakterií.
 Použití: Před zahájením a na konci práce a podle pokynů v hygienických protokolech.
 Ekonomičnost: 50% snížení spotřeby mýdla, 50% snížení spotřeby vody.
 Úspěšně testován: Baktericidní (EN 1276, EN 1499, prEN12504, EN1040), fungicidní (EN 1275).

FLORAFREE HYGIGEL: Dezinfekční gel na bázi alkoholu
Dezinfekční gel na bázi alkoholu. Ideální  Ničí 99,999% mikroorganismů přítomných na kůži.
 Dezinfekce: Přímé působení a rychlé schnutí bez použití vody nebo ručníků.
pro kůži, obsahuje komponenty
 Používá se po umytí rukou a při pracovních aktivitách dle pokynů v hygienických protokolech.
ošetřující pokožku a zabraňující
 Malá dávka je dostačující pro optimální výsledek, nízké náklady na použití.
popraskání kůže.
 Úspěšně testován: Baktericidní (EN 1276, prEN 12504, EN 1500), fungicidní (EN 1275).
FLORAFREE HYGI FOAMER: Dezinfekční přípravek ve formě instantní pěny
Dezinfektant ve formě instantní pěny.  Ničí 99,999% mikroorganismů přítomných na kůži.
Ideální pro kůži, obsahuje komponenty  Přímé působení a rychlé schnutí bez použití vody nebo ručníků.
 Používá se po umytí rukou a při pracovních aktivitách dle pokynů v hygienických protokolech.
ošetřující pokožku a zabraňující
 50% snížení spotřeby mýdla, 50% snížení spotřeby vody
popraskání kůže. Světový patent!
 Úspěšně testován: Baktericidní (EN 1276, EN 12504, EN 1500), fungicidní (EN 1275).
FLORAFREE WORKSAFE NATURAL: Regenerační a ochranný krém
Regenerační krém. Rychle se vstřebává,
nezanechává pocit mastných rukou.

PŘÍPRAVKY
DEB FOAMER
DEB AROMATHERAPY FOAMER
DEB NATURAL
DEB DOUCHE
WORKSAFE CREME

OBJ. Č.
D20601
D20361
D29961
DODO808
D33601

BALENÍ
1 l patrona
1 l patrona
1 l patrona
0,8 l patrona
1 l patrona

ECOMAX

D83050

1 l dávkovač






Použití: Před prací a po práci a na konci dne.
Malá dávka je dostačující pro optimální výsledek, nízké náklady na použití.
Ošetření kůže (podráždění kůže, funkce kůže jako ochranné bariéry).
Žádné riziko křížové kontaminace.

DPC CZK bez DPH
266,00
279,00
230,00
193,00
356,00

PŘÍPRAVKY
FLORAFREE REDUX FOAMER
FLORAFREE REDUX
FLORAFREE AHP FOAMER
FLORAFREE HYGIGEL
FLORAFREE HYGI FOAMER
FLORAFREE WORKSAFE NATURAL
818,00 PROLINE
viz leták

OBJ. Č.
DHYA38P
DFLM1000M
DFAHP1000L
DFHZ39V
DFAF1000ML
DFAC1000M
Deb ProlineTM

BALENÍ
1 l patrona
1 l patrona
1 l patrona
1 l patrona
1 l patrona
1 l patrona
1 l dávkovač

DPC CZK bez DPH
275,00
226,00
313,00
257,00
477,00
415,00
917,00

Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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