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Professional 
clean solutions 
Η Ελληνική εταιρία ΑLINDA VELCO ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στούς 
τομείς των βιομηχανικών πρώτων υλών και των καθαριστικών προϊό-
ντων. Ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο  την αντιπροσώπευση στην Ελ-
ληνική αγορά μεγάλων πολυεθνικών εταιριών στον τομέα των βιομηχα-
νικών πρώτων υλών.

H εταιρία αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς και επεκτάθηκε στην πα-
ραγωγή βιομηχανικών α υλών για την βιομηχανία τροφίμων  και απορ-
ρυπαντικών προϊόντων.

Σημερα η εταιρία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Ελληνική αγορά και 
αναπτύσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω θυγατρικών εταιριών 
και δικτύου συνεργατών.

Διαθέτει ολοκληρωμένες σειρές απορρυπαντικών και καθαριστικών 
προϊόντων με υψηλά ποιοτικά standards τα οποία καλύπτουν τις σύγ-
χρονες απαιτήσεις της αγοράς.Ταυτόχρονα προσφέρει πλήρη τεχνική 
υποστήριξη στους συνεργάτες και χρήστες των προϊόντων της, τεκμη-
ριωμένες προτάσεις με εξειδικευμένες εφαρμογές καθαρισμού και υγι-
εινής προστασίας.Ολες οι διεργασίες της εταιρίας ακολουθούν τα προ-
βλεπόμενα διεθνή πρότυπα ποιότητας και τα προϊοντα της είναι πλήρως 
εναρμονισμένα με  την εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

H εταιρία στην μακρόχρονη πορεία της, στηρίζει σταθερά την ανάπτυξή 
της στο ανθρώπινο δυναμικό της, στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη 
με τους συνεργάτες της, λειτουργώντας πάντα στα πλαίσια της υγειούς 
επιχειρηματικότητας.

EN ISO 9001:2015
No.: 0116100027380

RemsolRemsol

UltramaxUltramax

Stainon  Stainon  
DecarbonDecarbon
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Γενικά χαρακτηριστικά των απορρυπαντικών

Απολυμαντικά

Τα απορρυπαντικά είναι συνθετικά – χημικά προϊόντα, κατάλληλα για την απομάκρυνση των διαφόρων ειδών ρύπων από τις επιφάνειες. Τα 
σύγχρονα απορρυπαντικά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς να αλλοιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
επιφανειών – σκευών – πατωμάτων – τζαμιών – ιματισμού κλπ.

Οι ρύποι ανήκουν σε δύο γενικές κατηγορίες:
Οργανικοί: οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις τροφές και την ανθρώπινη δραστηριότητα (ιδρώτα - αίμα κτλ.)
Ανόργανοι: οι οποίοι προέρχονται από τα κατάλοιπα του νερού (π.χ. άλατα, σκουριά) ή από άλλα υλικά που μεταφέρονται από το φυσικό περιβάλλον 
(π.χ. χώμα).
Συναντούμε επίσης ρύπους από προϊόντα καθημερινής χρήσης, μελάνι - χρώματα κλπ., που είναι συνδυασμοί ανόργανων και οργανικών υλικών. Η 
διάσπαση των ρύπων και η αποτελεσματική απομάκρυνσή τους από τις διάφορες επιφάνειες,  είναι μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συνδυασμό 
των παρακάτω μέσων:
Κατάλληλο απορρυπαντικό - Μηχανική δράση (τρίψιμο, πίεση) - Θερμοκρασία

Μπορεί κανείς να ταξινομήσει τα απορρυπαντικά στις εξής κατηγορίες:

1
Υψηλού αφρισμού 
π.χ. υγρό πιάτων - σκευών
Ελεγχόμενου αφρισμού 
π.χ. υγρό πλυντηρίου ρούχων
Χαμηλού αφρισμού 
π.χ. υγρό πλυντηρίου πιάτων

3 Παχύρευστα
για ελεγχόμενη ροή κατά τη χρήση ή μεγάλης 
διάρκειας επαφή με την επιφάνεια όπως υγρά 
πιάτων, καθαριστικά WC.

2
Ουδέτερα pH 7 - 8
για ευαίσθητες επιφάνειες
Αλκαλικά pH 10 - 14
για διάσπαση φυτικών και ζωικών λιπών
Όξινα pH 1 - 4
για απομάκρυνση αλάτων, σκουριάς κλπ.

4 Λεπτόρευστα 
για γρήγορη διάλυση στο νερό όπως υγρά 
πατώματος, γρήγορη και πλήρη κάλυψη της 
επιφάνειας όπως υγρά τζαμιών.

Το pH των προϊόντων τα κατηγοριοποιεί σε αλκαλικά - ουδέτερα - όξινα χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει πόσο αλκαλικό ή όξινο είναι 
το προϊόν.

Με τον όρο απολύμανση περιγράφουμε τη μείωση του αριθμού των 
παθογόνων μικροοργανισμών που βρίσκονται πάνω σε μία επιφά-
νεια, εξοπλισμό ή εργαλείο παρασκευής τροφίμων, σε ένα αποδεκτό 
επίπεδο για την υγεία  των ανθρώπων.

Για την ολοκληρωμένη υγιεινή των χώρων, σκευών, ιματισμού κλπ., 
εκτός της απομάκρυνσης των ρύπων απαιτείται και η εξάλειψη των 
παθογόνων μικροοργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των 
απολυμαντικών μέσων.

•  Η απολύμανση των σκευών γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες, κυρί-
ως στα πλυντήρια πιάτων.

•  Για την απολύμανση των επιφανειών, χρησιμοποιούνται απολυμα-
ντικά προϊόντα γενικής χρήσεως, όπως προϊόντα χλωρίου ή εξει-
δικευμένα απολυμαντικά όπου απαιτείται αυξημένη ασφάλεια π.χ. 
επιφάνειες σε επαφή με τρόφιμα.

Οδηγίες χρήσης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση 
ενός σύγχρονου απορρυπαντικού είναι να 
ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. Μόνο τότε:

•  Επιτυγχάνεται το καλύτερο καθαριστικό 
αποτέλεσμα

• Ελέγχεται το κόστος χρήσης
• Το απορρυπαντικό είναι ασφαλές για το χρήστη
• Περιορίζεται η επιβάρυνση στο περιβάλλον
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Τύποι και λειτουργία πλυντηρίου πιάτων

Όλα τα μηχανικά επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών 
είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτουν τον κάδο 
για το νερό πλύσεως και το βραστήρα για το νερό του ξεβγάλματος. 
Το νερό θερμαίνεται στον κάδο στους 65οC και στο βραστήρα (BOIL-
ER) στους 85ο - 90οC, ελέγχεται δε με θερμοστάτη.
Το νερό της πλύσης, εκτοξεύεται με πίεση επάνω στα πιάτα, ποτήρια 
και σκεύη, από τα μπεκ που βρίσκονται στο επάνω  και κάτω μέρος του 
κάδου. Η πίεση τόσο του νερού πλυσίματος όσο και του ξεβγάλματος 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ατμ.

Σε πλυντήρια με κύκλο πλυσίματος (DOOR - TYPE), τα διάφορα σκεύη 
που πρόκειται να πλυθούν, τοποθετούνται σε καλάθι κατασκευασμένο 
από πλαστικό ή επιπλαστικοποιημένο μέταλλο. Το καλάθι είναι 
σταθερό και τα μπεκ περιστρέφονται ή το καλάθι περιστρέφεται και 
τα μπεκ είναι σταθερά. 

Σε πλυντήρια συνεχόμενης πλύσεως (TUNNEL), τα μπεκ είναι πάντα 
σταθερά και διάφορα σκεύη κινούνται μέσα σε καλάθια (RACK - 
TYPE) ή συνεχόμενη ταινία (FLICHT - TYPE).
Τα προϊόντα που προορίζονται για τα μηχανικά πλυντήρια πιάτων 
και ποτηριών είναι κυρίως το απορρυπαντικό και το στεγνωτικό / 
λαμπρυντικό.
Τα απορρυπαντικά διατίθενται κυρίως σε υγρή μορφή σκόνης ή 
ταμπλέτας. Η αποτελεσματικότητα του απορρυπαντικού προκύπτει 

από τον προσεκτικό συνδυασμό των κατάλληλων συστατικών, 
αλκάλια, αποσκληρυντικά, επιφανειοδραστικά κλπ.

Το απορρυπαντικό πρέπει να είναι αποτελεσματικό και ταυτόχρονα 
να μην προσβάλλει τα σκεύη και τα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

Η χρησιμοποίηση ζεστού νερού μέχρι 65οC αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα του απορρυπαντικού και επιτρέπει τη μείωση της 
διάρκειας του πλυσίματος στα 2 μέχρι 4 λεπτά. Με ζεστό νερό μέχρι 
65οC απομακρύνονται από τα πιάτα πρακτικώς όλα τα υπολείμματα 
τροφών και εκείνα που περιέχουν άμυλο και λίπος.

Στο πρώτο γέμισμα που κάνουμε ανάλογα με τα λίτρα νερού που 
παίρνει χρησιμοποιούμε από 1,5 mL έως 2,5 mL απορρυπαντικού 
ανά λίτρο νερού.

Για μεγαλύτερη απόδοση του απορρυπαντικού και οικονομία στη 
χρήση, προτείνουμε το κατάλληλο προϊόν ανάλογα με τα σκεύη που 
θέλουμε να πλύνουμε και τη σκληρότητα του νερού.

Η σκληρότητα του νερού μετριέται σε Γερμανικούς βαθμούς
- Μαλακά νερά έως 12 βαθμούς
- Σκληρά νερά 12- 19 βαθμούς
- Πολύ σκληρά νερά από 20 βαθμούς και πάνω

Αιτίες πιθανών προβλημάτων στο πλυντήριο πιάτων

Διαγραμματική απεικόνιση εγκατάστασης και λειτουργίας δοσομετρικών αντλιών

Προβλήματα / 
Αίτια

Έλεγχος μπεκ
Θερμοκρασία 

νερού
Ποσότητα 

απορρυπαντικού
Ποσότητα 

στεγνωτικού
Διαδικασία 

ξεβγάσματος
Τοποθέτηση 

σκευών
Λειτουργία 

αντλιών

Θολά σκεύη - +
Βρώμικα σκεύη +
Βρεγμένα σκεύη + +

Γραμμές στα σκεύη + -
Στίγματα στα σκεύη + +
Υψηλός αφρισμός + -

          ελέγχουμε, + αυξάνουμε, - μειώνουμε
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ULTRAMAX W 50 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

Ιδανικό για πλύση σε σκληρά νερά, με υψηλή αλκαλικότητα και 
αποσκληρυντική δράση.

ULTRAMAX W 33
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

Ισχυρό αλκαλικό προϊόν, ιδιαίτερα κατάλληλο για σκεύη από πορσελάνη, 
ανοξείδωτα και μαχαιροπήρουνα. Ιδανικό για πλύση σε μαλακά νερά.

ULTRAMAX W 100 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια. Ιδανικό για πλύση σε 
ειδικές συνθήκες και πολύ σκληρά νερά. Διαλύει εύκολα λίπη και λάδια, 
απομακρύνοντας δυσοσμίες. Δεν αφρίζει και διαλύεται αμέσως.

Δοσολογία
2-6 ml/

λίτρο νερού.

Δοσολογία
2-6 ml/

λίτρο νερού.

Δοσολογία
2-6 ml/

λίτρο νερού.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-W1004
P-W10013
P-W10020

4lt
13lt
20lt

4
1
1

30
40
28

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-W504
P-W5013
P-W5020

4lt
13lt
20lt

4
1
1

30
40
28

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-W334
P-W3313
P-W3320

4lt
13lt
20lt

4
1
1

30
40
28
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Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-R1004
P-R10013
P-R10020

4lt
13lt
20lt

4
1
1

40
40
28

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-R504
P-R5013
P-R5020

4lt
13lt
20lt

4
1
1

40
40
28

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-R334
P-R3313
P-R3320

4lt
13lt
20lt

4
1
1

40
40
28

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-DLM5004 4lt 4 30

STAINON R 100
ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

Συμπυκνωμένο στεγνωτικό – γυαλιστικό υγρό πλυντηρίου πιάτων. 
Ιδανικό για πλύση σε πολύ σκληρά νερά. Μειώνει το χρόνο στεγνώ-
ματος καθώς γυαλίζει ποτήρια, πιάτα και σκεύη. Προλαμβάνει τις 
αποθέσεις αλάτων στα μπεκ. Διαλύεται αμέσως και δεν είναι δια-
βρωτικό.

STAINON R 50
ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

Aποτελεσματικό στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό πλυντηρίου πιά-
των και ποτηριών για ξέπλυμα και γυάλισμα ποτηριών και σκευών. 
Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια. Ιδανικό 
για χρήση σε γυαλί, πορσελάνη και ανοξείδωτα σκεύη. Συνίσταται για 
χρήση σε σκληρά νερά. Δεν είναι διαβρωτικό.

STAINON R 33
ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

Στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό πλυντηρίου πιάτων και ποτηριών. 
Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια. Δεν αφή-
νει στίγματα, κηλίδες και θαμπάδες. Εμποδίζει την συσσώρευση αλά-
των. Κατάλληλο για πλύση σε μαλακά και μέτριας σκληρότητας νερά. 
Δεν είναι διαβρωτικό.

DLM 500
ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

Όξινο αφαλατικό υγρό για την απομάκρυνση των αλάτων πλυντηρίου 
πιάτων και ποτηριών. Καθαρίζει τις αντιστάσεις, τα μπεκ και όλες τις 
επιφάνειες που μπορεί να συσσωρευτούν άλατα. Η χρήση του βοηθά-
ει στην καλύτερη λειτουργία του πλυντηρίου.

Δοσολογία
1-3 ml/

λίτρο νερού.

Δοσολογία
1-3 ml/

λίτρο νερού.

Δοσολογία
1-3 ml/

λίτρο νερού.

Δοσολογία
25-35 ml/

λίτρο νερού.
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SPARK
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

Υγρό πιάτων με λιποδιαλυτική δράση και συμπυκνωμένη σύνθεση για 
πλύσιμο πιάτων και σκευών στο χέρι. Περιέχει γλυκερίνη, παράγει 
πλούσιο αφρό και δεν χαράζει τις επιφάνειες. Για μεγαλύτερη οικονομία 
στους επαγγελματικούς χώρους, χρησιμοποιείται η δοσομετρική αντλία 
τοίχου για προϊόντα λάντζας.

Δοσολογία
2-5 ml/

λίτρο νερού.
Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα 

Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

λεμονι
2155020
2131020

4lt
13lt

4
1

40
40

σαπουνι μασσαλιασ 2155025 4lt 4 40

ξυδι
2155023
2131023

4lt
13lt

4
1

40
40

βατομουρο 2155026 4lt 4 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

7105001
7105007

4lt
13lt

4
1

40
40

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

λεμονι
6155020
6131020

4lt 
13lt 

4
1

40
40

aloe vera-τσαϊ 6155027 4lt 4 40

STALA
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ

Υγρό πιάτων με πρωτοποριακή, ενισχυμένη σύνθεση που προσφέρει 
μοναδική καθαριότητα και φρεσκάδα στην κουζίνα σας, εξαφανίζοντας 
τις μυρωδιές. Εμπεριέχει πλούσιο άρωμα λεμονιού για πιάτα και σκεύη 
χωρίς μυρωδιές.

MAKI
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

’Υγρό πιάτων με νέα οικονομική σύνθεση και ουδέτερο pH σε δύο μοναδικά 
αρώματα.

Δοσολογία
2-5 ml/

λίτρο νερού.

Δοσολογία
2-5 ml/

λίτρο νερού.
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Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-REM4 4lt 4 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-DEC900
P-DEC4

900 ml
4lt

12
4

30
40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2155100
2157100

4lt
750ml

4
12

30
40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2503100 750ml 12 40

REMSOL
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ

Ισχυρός λιποδιαλύτης, πλούσιος σε παράγοντες αλκαλικότητας. Απομα-
κρύνει εύκολα φυτικά και ζωικά λίπη, έλαια και πρωτεΐνες. Κατάλληλο 
για χώρους επεξεργασίας τροφίμων, με ευχάριστο άρωμα.

DECARBON
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ GRILL

Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό επιφανειών με δύσκολες αποθέσεις 
καμένων λιπών και λαδιών σε κουζίνες, φούρνους και ψησταριές. Έτοιμο 
προς χρήση.

SPARK
ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Αλκαλικό καθαριστικό για καμένα λίπη και λάδια. Αποτελεσματική δρά-
ση σε κουζίνες, φούρνους, ψησταριές και grill. Έτοιμο προς χρήση με 
άμεση δράση. Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται η χρήση σε 
θερμοκρασία 40-50°C.

SPARK INOX CLEAN
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Καθαριστικό και γυαλιστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες. Αφαιρεί απο-
τελεσματικά ρύπους και παλιά προστατευτικά από τις ανοξείδωτες επι-
φάνειες. Αφήνει έντονη γυαλάδα και ένα φιλμ προστασίας. Έτοιμο προς 
χρήση.

Δοσολογία
5-10 ml/

λίτρο νερού.
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Είδος προϊοντος Σημεία καθαρισμού Εφαρμογή Συχνότητα Ασφάλεια

υγρο πλυντηριου πιατων 
w 100 - w 50 - w 30

Ποτήρια
Πιάτα
Σκεύη

2 ml - 6 ml / lt
Καθημερινά ή

όποτε ενδείκνυται           

στεγνωτικο πλυντηριου πιατων

r 100 - r 50 - r 30

Ποτήρια
Πιάτα
Σκεύη

1 ml - 3 ml / lt
Καθημερινά ή

όποτε ενδείκνυται      

dlm 500 αφαλατικο
Σημεία επικάθησης αλάτων

Μπεκ
Σωληνώσεις

250 ml - 350 ml / καθαρισμό Κάθε 15 ημέρες
          

spark υγρο λαντζασ
Ποτήρια

Πιάτα
Σκεύη

2 ml - 5 ml / lt
Καθημερινά ή

όποτε ενδείκνυται           

mikrozid απολυμαντικο
Όλες οι επιφάνειες 

επεξεργασίας τροφίμων
Έτοιμο προς χρήση Κάθε 10 ημέρες

     

remsol λιποδιαλυτησ Δάπεδα 0,05 ml / lt
Καθημερινά ή

όποτε ενδείκνυται       

inox clean Ανοιξείδωτες επιφάνειες Έτοιμο προς χρήση Όποτε ενδείκνυται
     

decarbon
Γκριλ

Φούσκες
Σημεία με καμμένα οργανικά υλικά

Έτοιμο προς χρήση Όποτε ενδείκνυται
     

spark bc  30
Βιομηχανίες τροφίμων-ποτών

/ χώροι εστίασης
Έτοιμο προς χρήση 
/ αραιωμένο 50:50

Καθημερινά
     

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

AΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

AΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

XΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΑΝΤΖΑΣ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ
& ΑΦΡΟΥ
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Καθαρισμός και φροντίδα Ιματισμού στο Επαγγελματικό Πλυντήριο

Mε την πολυετή εμπειρία μας στο σχεδιασμό και την παραγωγή  απορρυπαντικών στην Αlinda Velco, διαθέτουμε  
πλήρη σειρά προιόντων για το επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων. Τα προϊόντα μας στηρίζονται σε νέες τεχνολογίες  
και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους σύνθετους λεκέδες διατηρώντας τα φυσικά χαρακτηριστικά του 
επαγγελματικού ιματισμού. Το τεχνικό τμήμα  αναλαμβάνει  την τεχνική υποστήριξη των συνεργατών μας με την 
εγκατάσταση  και την συντήρηση δοσομετρικών συστημάτων που διασφαλίζουν την ορθή χρήση απορρυπαντικών και 
βοηθητικών μέσων  καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του πλυντηρίου.

Ο κύκλος του Sinner αποτυπώνει συνοπτικά τη συνδυαστική δράση των 4 βασικών παραμέτρων της πλύσης ιματισμού.

θερμοκρασία
χημική 
δράση

χρόνος μηχανική 
δράση

Παράγοντες που καθορίζουν τα προγράμματα πλύσης  στο Επαγγελματικό Πλυντήριο ιματισμού: 

• Σύνθεση λεκέδων 
• Σκληρότητα νερού 
• Σύνθεση ινών ιματισμού

Ο κατάλληλος συνδυασμός των παρακάτω 4 παραμέτρων:

• Θερμοκρασία νερού πλύσης 
• Μηχανική δράση 
• Χρόνος κύκλων πλύσης 
• Απορρυπαντικά-βοηθητικά πλύσης

Oδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να διασφαλίζει:

1. Αποτελεσματική απομάκρυνση των λεκέδων 
2. Διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών του ιματισμού 
3. Κατά το δυνατόν σύντομους χρονικά κύκλους πλύσης 
4. Ελεγχόμενο κόστος κατανάλωσης απορρυπαντικών, ενέργειας, νερού. 
5. Σεβασμό στο περιβάλλον
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Προϊόν Alinda Περιγραφή Προϊόντος
Ελάχιστη δοσολογία (ml ή 
gr/kg στεγνού ιματισμού)

Σκληρότητα νερού

τεnsion alk Υγρό ενισχυτικό αλκαλικότητας 3ml
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

spark active
Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό με ένζυμα. Ιδανικό για λιπαρές ουσίες 

(σάλτσες, λάδια, λίπη) καθώς και οργανικούς & πρωτεινικούς ρύπους. 
Κατάλληλο για πλύσεις και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

8ml
na μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

spark classic Υγρό Απορρυπαντικό για πλύσεις σε θερμοκρασίες 30°C -60°C. 12ml
• μαλακά
• μέτρια

na σκληρά

spark active
Απορρυπαντική σκόνη με ένζυμα, λευκαντικούς παράγοντες (TAED) και ενεργό 

οξυγόνο. Ιδανικό και για δύσκολους λεκέδες όπως λίπη, λάδια, σάλτσες και 
υπολλείματα φαγητών. Μέγιστη απόδοση σε θερμοκρασίες 40-60°C.

10gr
na μαλακά
na μέτρια
• σκληρά

tension pro
Απορρυπαντική σκόνη με ένζυμα, λευκαντικούς παράγοντες. Ιδανικό και για 
δύσκολους λεκέδες όπως λίπη, λάδια, σάλτσες και υπολλείματα φαγητών. 

Μέγιστη απόδοση σε θερμοκρασίες 40-60°C.
10gr

na μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

spark professional
Απορρυπαντική σκόνη με λευκαντικούς παράγοντες και ένζυμα, κατά του 

γκριζαρίσματος.
10gr

• μαλακά
• μέτρια

na σκληρά

spark sp Απορρυπαντική σκόνη κατά του γκριζαρίσματος για ιδανικό κόστος. 15gr
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

biomax extra
Υγρό ενισχυτικό πλύσης ιματισμού. Ειδική σύνθεση που απομακρύνει ακόμα και 

τους πιο δύσκολους λεκέδες (σάλτσες, λίπη κτλ.). Βοηθάει την πλύση και δρά 
κατά του γκριζαρίσματος.

5ml
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

biomax pw white
Ενισχυτικό πλύσης σε μορφή σκόνης. Ιδανικό για τον λευκό ιματισμό (ναπερόν, 

τραπεζομάντηλα, σεντόνια, πετσέτες κτλ.). Απομακρύνει ακόμα και τους πιο 
δύσκολους λεκέδες (όπως αντιηλιακά, μακιγιάζ, λιπαρές ουσίες).

5gr
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

tension oxy 500
Ενισχυτικό πλύσης σε μορφή σκόνης. Ιδανικό για τον λευκό ιματισμό (ναπερόν, 

τραπεζομάντηλα, σεντόνια, πετσέτες κτλ.). Απομακρύνει ακόμα και τους πιο 
δύσκολους λεκέδες (όπως αντιηλιακά, μακιγιάζ, λιπαρές ουσίες).

2ml
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

spark oxy alb
Λευκαντική σκόνη με ενεργό οξυγόνο. Eξαιρετικά αποτελεσματική σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (40-60οC). Μπορεί να προστεθεί και κατά την πλύση αλλά και κατά 
την διάρκεια της πρόπλυσης.

6gr
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

tension oxy 350
Ενισχυτικό πλύσης σε μορφή σκόνης. Ιδανικό για τον λευκό ιματισμό (ναπερόν, 

τραπεζομάντηλα, σεντόνια, πετσέτες κτλ.). Απομακρύνει ακόμα και τους πιο 
δύσκολους λεκέδες (όπως αντιηλιακά, μακιγιάζ, λιπαρές ουσίες).

2ml
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

chloro a137
Υπερσυμπυκνωμένο λευκαντικό με χλώριο. Πυκνό υποχλωριώδες νάτριο για 

λεύκανση και υγιεινή.
3ml

• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

spark chloroenergy
Υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση το ενεργό χλώριο. Ιδανικό σε χαμηλές 

θερμοκρασίες.
6ml

• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

tension neutro Εξουδετερωτικό 2ml
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

tension soft plus
Μαλακτικό ιματισμού. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και με την 

τεχνολογία της κάψουλας προσδίδει ευχάριστο άρωμα που παραμένει ακόμα και 
μετά το στέγνωμα.

2ml
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά

spark soft Μαλακτικό ιματισμού 4ml
• μαλακά
• μέτρια
• σκληρά
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Κωδικός Ποσότητα 
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

1263084
-
-

13lt
200lt

1000lt

1
2
1

40
2
1

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

1263090
-
-

13lt
200lt

1000lt

1
2
1

40
2
1

Κωδικός Ποσότητα Κιβώτιο / παλέτα

1268001 12kg 50

SPARK ACTIVE
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ 

Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό με ένζυμα. Συνδυάζει την υψηλή δύναμη 
της αφαίρεσης λιπαρών ρύπων (σάλτσες, λίπη, λάδια) με ιδανική καθαριότητα. 
Αποτελεσματικό στους οργανικούς και πρωτεϊνικούς ρύπους. Ιδανικό για ξε-
νοδοχειακό, εστιατορικό, νοσοκομειακό ιματισμό. Κατάλληλο για πλύσεις σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, 30-60°C για σκληρά και μέτρια νερά σε αυτόματη και 
χειροκίνητη δοσολογία. 

SPARK CLASSIC
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Απορρυπαντικό για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. Τα ενεργά συστα-
τικά του, εξασφαλίζουν την απομάκρυνση, τη διασπορά και την διάλυση 
των λεκέδων. Κατάλληλο για πλύσεις στους 30-60°C. Ιδανικό για μαλα-
κά και μέτριας σκληρότητας νερά.

SPARK ACTIVE
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ

Υψηλής απόδοσης απορρυπαντική σκόνη με ένζυμα, λευκαντικούς πα-
ράγοντες (TAED) και ενεργό οξυγόνο. Ιδανικό για δύσκολους λεκέδες 
όπως λίπη, λάδια, σάλτσες και υπολείμματα φαγητών. Για όλες τις σκλη-
ρότητες νερού και για όλες τις θερμοκρασίες με μέγιστη απόδοση στους 
40-60°C.

Δοσολογία
8-25 ml/

κιλό στεγνού  
ιματισμού.

Δοσολογία
3-10 ml/

κιλό στεγνού  
ιματισμού.

Δοσολογία
12-30 ml/

κιλό στεγνού  
ιματισμού.

Δοσολογία
10-25 gr/

 κιλό στεγνού 
ιματισμού.

Κωδικός Ποσότητα Κιβώτιο / παλέτα

1268015 13lt 40

TENSION ALK
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ   

Ενισχυτικό αλκαλικότητας σε υγρή μορφή. Η ειδική του σύνθεση συντε-
λεί στην αποτελεσματικότερη απομάκρυνση των ρύπων.
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Κωδικός Ποσότητα Κιβώτιο / παλέτα

1268008 15kg 44

SPARK PROFESSIONAL
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Απορρυπαντική σκόνη πλυντηρίου ρούχων με ένζυμα και 
λευκαντικούς παράγοντες κατά του γκριζαρίσματος.

TENSION PRO
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ   

Υψηλής απόδοσης απορρυπαντική σκόνη πλυντηρίου ρούχων.  Αφαι-
ρεί αποτελεσματικά και τους πιο ανθεκτικούς λεκέδες (πρωτείνες, 
φρούτα). Ενισχυμένη σύνθεση με ενεργό οξυγονό και λαμπρυντικούς 
παράγοντες. Αυξημένη διαλυτότητα ακόμα και σε σκληρά νερά.

Δοσολογία
10-25 gr/

κιλό στεγνού  
ιματισμού.

Κωδικός Ποσότητα Κιβώτιο / παλέτα

1268016 10kg 90

TENSION OIL REM
ΑΝΤΙΛΑΔΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ειδική σύνθεση του αφαιρεί αποτελεσματικά αντηλιακά, μακιγιάζ, 
λιπαρές ουσίες. Κατάλληλο για χρωματιστό και λευκό ιματισμό.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

1268017
-
-

4lt
200lt

1000lt

4
2
1

40
2
1

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

50-25-00-042 4lt 4 40

BIOMAX EXTRA
ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Υγρό ενισχυτικό πλύσης ιματισμού. Ειδική σύνθεση που απομακρύ-
νει ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες (όπως σάλτσες, λίπη 
κτλ.). Βοηθά την πλύση και δρα κατά του γκριζαρίσματος. 

Δοσολογία
5-10 ml/

κιλό στεγνού 
ιματισμού.

Δοσολογία
10-30 gr/

κιλό στεγνού 
ιματισμού.

Δοσολογία
5-10 ml/

κιλό στεγνού  
ιματισμού.
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 KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2

BIOMAX PW WHITE
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ενισχυτικό πλύσης σε μορφή σκόνης. Ιδανικό για τον λευκό ιματισμό 
(ναπερόν, τραπεζομάντηλα, σεντόνια, πετσέτες κλπ.). Απομακρύνει 
ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες (όπως αντιηλιακά, μακιγιάζ, 
λιπαρές ουσίες).

Κωδικός Ποσότητα Τεμάχιο / παλέτα

P-BIOM4 4kg 60

TENSION OXY 500 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

Υγρό λευκαντικό με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου (50%). Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους υφασμάτων: βαμβάκι, μαλλί, 
μετάξι, λινά, ρεγιόν - εκτός από νάυλον.

TENSION OXY 350
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

Υγρό λευκαντικό με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου (35%). Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους υφασμάτων: βαμβάκι, μαλλί, 
μετάξι, λινά, ρεγιόν - εκτός από νάυλον.

Δοσολογία
2-4 ml/

κιλό στεγνού 
ιματισμού.

Δοσολογία
2-4 ml/

κιλό στεγνού
 ιματισμού.

Δοσολογία
5-10 ml/

κιλό στεγνού
 ιματισμού.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

1269003
1269004

25kg
200kg

1
1

-
-

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

1269005 25kg 1 -
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 2 KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2131061 13lt 1 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2131070 20lt 1 28

SPARK ALB
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Λευκαντική σκόνη ρούχων με ενεργό οξυγόνο. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σε οποιοδήποτε πλυντήριο ρούχων, για όλα τα είδη ινών. Εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε όλες τις θερμοκρασίες.

Α137
ΠΥΚΝΟ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

Υπερσυμπκνωμένο υποχλωριώδες νάτριο για λεύκανση και υγεινή.

SPARK CHLOROENERGY
ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ

Υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο. Ιδανικό σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.

Δοσολογία
6-12 gr/

κιλό στεγνού  
ιματισμού.

Δοσολογία
3-6 ml/

κιλό στεγνού  
ιματισμού.

Δοσολογία
6-12 ml/

κιλό στεγνού  
ιματισμού.

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο / 

παλέτα

1268009 10kg 80

Δοσολογία
2-6 ml/

κιλό στεγνού 
ιματισμού.

TENSION NEUTRO
EΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υγρό εξουδετερωτικό υπολειμμάτων χλωρίου και αλκαλικότητας. 
Κατάλληλο για κάθε τύπο νερού.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

1269006 13lt 1 40
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 KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

κρινολουλουδα 2131042 13lt 1 40

αυρα θαλασσασ 2131040 13lt 1 40

λεβαντα 2131044 13lt 1 40

μυρωδιεσ ανοιξησ 2131041 13lt 1 40

MAKI SOFT
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

Υγρό μαλακτικό ρούχων. Νέα σύνθεση που αφήνει ευχάριστο άρωμα 
φρεσκάδας.

SPARK SOFT
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

Υγρό μαλακτικό ρούχων με ευχάριστο άρωμα. Ειδική σύνθεση που 
εξουδετερώνει τις οσμές. 

TENSION SOFT PLUS
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ

Υγρό μαλακτικό ιματισμού. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και 
με την τεχνολογία της κάψουλας προσδίδει ευχάριστο άρωμα που 
παραμένει ακόμα και μετά το στέγνωμα.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

6131042 13lt 1 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2131045 13lt 1 40

SPARK EXPRESS PROFESSIONAL
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

Απορρυπαντική σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο χέρι. Κατάλληλη για 
βαμβακερά, λινά και μάλλινα ρούχα. Η πολύ δραστική σύνθεσή της 
καθαρίζει τέλεια και σε βάθος, απομακρύνοντας και την πιο δύσκολη 
βρωμιά σχεδόν χωρίς τρίψιμο, ενώ αφήνει τα ρούχα αστραφτερά και 
γεμάτα φρεσκάδα.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

1268013 350gr 18 68

1268007 15kg 1 50

Δοσολογία
2-6 ml/

κιλό στεγνού 
ιματισμού.

Δοσολογία
6-12 ml/

κιλό στεγνού 
ιματισμού.

Δοσολογία
10-30 gr/

κιλό στεγνού 
ιματισμού.

Δοσολογία
5-10 ml/

κιλό στεγνού 
ιματισμού.
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 3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

SPARK ULTRA
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης με βάση το πράσινο σαπούνι. 
Καθαρίζει σε βάθος και δίνει λάμψη σε μάρμαρα και πλακάκια.

SPARK 2 ΣΕ 1
ΥΓΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ BENZALKONIUM 
CHLORIDE 

Υγρό ειδικού καθαρισμού με πρωτοποριακή σύνθεση με βάση το τεταρ-
τοταγές άλας του αμμωνίου. Με την μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα 
δράση του benzalkonium chloride, εξασφαλίζει υγεινή προστασία, 
αφαιρόντας μούχλα και πρασινίλες. Κατάλληλο για εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, σχολεία κτλ.

SPARK PROFESSIONAL
ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 

Ειδικό καθαριστικό δαπέδων για γρήγορο στέγνωμα με ευχάριστο 
άρωμα που διαρκεί.

Δοσολογία
5-10 ml/

λίτρο νερού.

Δοσολογία
5-10 ml/

λίτρο νερού.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2155017 4lt 4 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2155015
2131015

4lt
13lt

4
1

40
40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2155014
2131018

4lt
13lt

4
1

40
40

Δοσολογία
5-10 ml/

λίτρο νερού.
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 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΑΠΕΔΩΝ 3

SPARK ULTRA
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης χαμηλού αφρισμού, με αλκοόλη. 
Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει γραμμές και δεν χρειάζεται 
ξέβγαλμα. Κατάλληλο για χρήση σε PVC, linoleum, καουτσούκ κτλ.

Δοσολογία
5-10 ml/

λίτρο νερού.

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

cherry blossom
2155010
2131010

4lt
13lt

4
1

40
40

jasmine 2155016 4lt 4 40

λεβαντα
2155012
2131012

4lt
13lt

4
1

40
40

cool blue 2155013 4lt 4 40

ανθη λεμονιασ
2155011
2131011

4lt
13lt

4
1

40
40

 Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2503200
2555200

900ml
4lt

12
4

40
40

TENSION FRESH
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΑ 
ΔΑΣΟΥΣ

Καθαριστικό αποσμητικό με ευχάριστο άρωμα πεύκου και τεχνολογία 
εξουδετέρωσης οσμών. Χρησιμοποιείται σε όλες τις επιφάνειες, 
εξαφανίζοντας τις δυσάρεστες οσμές χωρίς να χρειάζεται ξέβγαλμα.

Δοσολογία
5-10 ml/

λίτρο νερού.

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

rose jasmine
6155010
6131010

4lt
13lt

4
1

40
40

pine apple
6155017
6131017

4lt
13lt

4
1

40
40

MAKI ULTRA
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης, χαμηλού αφρισμού. Καθαρίζει 
επίμονους λεκέδες, στεγνώνει γρήγορα και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα 
μετά την χρήση του.

Δοσολογία
7-14 ml/

 λίτρο νερού.
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 3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

PVC Καουτσούκ Λινόλιουμ
Σφραγισμένα 

παρκέ 
Laminate

Μη  
σφραγισμένα 

παρκέ

Αθλητικά 
δάπεδα

Γρανίτης Μάρμαρα
Κεραμικά και 
πορσελάνινα 

πλακίδια

Τεχνητή
πέτρα

Φυσική
πέτρα

spark ultra • • • • • • • •

spark πρασινο 
σαπουνι

• • • • • •

spark γιασεμι • • • • •

spark 2 σε 1 • • • •

remsol • • • •

spark χλωρια • • • • • •

dlm 500 • • • • • • •

spark 
professional

γρηγορο 
στεγνωμα

• • • • • • • •

maki ultra • • • • • • • •
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SPARK BC30
AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Yγρό απολυματικό καθαριστικό βασισμένο σε τεταρτοταγή άλατα του 
αμμωνίου. Κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων-ποτών 
με ισχυρή βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση. Ιδανικό για χώρους 
εστίασης, επιφάνειες, πάγκους κουζίνας και τροφίμων και για όλους 
τους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Χρειάζεται ξέβγαλμα.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2103019
2155019

900ml
4lt

12
4

40
40 

Ιδιοτήτες/Τρόπος Χρήσης:

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει έτοιμο προς  χρήση αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικό και αραιωμένο 
50:50 με νερό.

•  Προτού το χρησιμοποιήσετε καθαρίστε καλά με σαπούνι την επιφάνεια εφαρμογής. Ψεκάστε καλά την 
επιφάνεια ή το χώρο που θέλετε να απολυμάνετε ώστε να καλυφθεί πλήρως. 

•  Καταπολεμά αποτελεσματικά μέσα σε 5 λεπτά τα βακτήρια: Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus 
aureus, Salmonella, Escherichia coli, Enterococcus hirae, και σε 15 λεπτά τους μύκητες Candida albicans.

•  Aφού αφήσετε το προϊόν να δράσει, στη συνέχεια ξεβγάλτε με πόσιμο νερό ώστε να απομακρυνθούν 
υπολείμματα.

Απολυμαντικός παράγοντας

Αλκυλο (C12-16) διμέθυλοβενζυλ χλωριούχο αμμώνιο 10% w/w 
Αλκυλο (C12-18) διμεθυλοβενζυλ χλωριούχο αμμώνιο 0,2% w/w 
Αλκυλο (C12-14) διμέθυλοβενζυλ χλωριούχο αμμώνιο 0,2% w/w 
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 4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ

MICROZID LIQUID
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Ψεκαζόμενο απολυμαντικό επιφανειών και αντικειμένων σε χώρους 
παρασκευής τροφίμων. Στεγνώνει γρήγορα και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. 
Ταχύτατο αποτέλεσμα σε 1 λεπτό. Καλή συμβατότητα με τα υλικά. 

Κωδικός Ποσότητα

P-MIK 1lt

Αποτελεσματικό εναντίον των παρακάτω: Χρόνος επαφής

Βακτήρια και μύκητες σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές του 
DGHM συμπεριλαμβανόμενο και 

σαλμονέλα, εντεροβακτήρια
1 λεπτό

Στελέχη MRSA χρυσίζοντας σταφυλόκοκκου 1 λεπτό

Tb φυματίωση 1 λεπτό

Αδενοϊοί 2 λεπτά

HBV Ηπατίτιδα B 1 λεπτό

HIV Aids 1 λεπτό

HCV Ηπατίτιδα C 30 δευτερόλεπτα

Ιοί Ρότα 30 δευτερόλεπτα

Ιοί πολυομυελίτιδας 30 λεπτά

Papova SV 40 15 λεπτά

Κατάλογος DGHM 5 λεπτά

Πραγματογνωμοσύνη OGHMP Αρ.95/8 1 λεπτό

HYGIENIC LINE
HAND CLEANSING GEL

Gel καθαρισμού χεριών με ήπια αντισηπτική δράση. Καθαρίζει και 
περιποιείται υγιεινά τα χέρια χωρίς νερό και σαπούνι. Περιέχει 
70% αιθυλική αλκοόλη και βιταμίνη E. Στεγνώνει αμέσως και 
αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα.

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2134009
2134020
2134010

4lt
500ml
80ml

4
15
24

40
72

300
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Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

με αρωμα 2155131 4lt 4 40

με αμμωνια 2155030 4lt 4 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2502100 750ml 12 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2504100 750ml 12 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2569500 500gr 24 72

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2500101 1lt 12 40

SPARK
ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Το SPARK υγρό για τζάμια και γυάλινες επιφάνειες χαρίζει αστραφτε-
ρή καθαριότητα και φρεσκάδα που διαρκεί.Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να 
αφήνει γραμμές. Κατάλληλο για παράθυρα, γυάλινα έπιππλα, καθρέφτες 
και παρμπρίζ αυτοκινήτου.

SPARK CHLOROSPRAY
ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ

Υγρό πολυκαθαριστικό με βάση το 
χλώριο ιδανικό για όλες τις δύσκολες 
βρωμιές. Με την χρήση του ψεκασμού 
προσφέρει καθαριότητα σε όλους 
τους χώρους και εξασφαλίζει υγιεινή 
προστασία.

SPARK
ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 4 ΣΕ 1

Υγρό πολυκαθαριστικό με άρωμα 
λεμόνι για φρεσκάδα μεγάλης διάρ-
κειας. Εξειδικευμένη δράση 4 ΣΕ 1 για 
κάθε χρήση καθαρισμού, αφαιρεί εύκο-
λα τις καθημερινές βρωμιές, αρωματίζει 
αφήνοντας φρεσκάδα λεμονιού και δίνει 
λάμψη σε όλες τις επιφάνειες.

SPARK
ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η σκόνη γενικού καθαρισμού SPARK 
καθαρίζει, γυαλίζει και λευκαίνει μπάνια, 
σκεύη, κουζίνες αφήνοντας ένα ευχάριστο 
άρωμα. Κατάλληλο για ξενοδοχεία, ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια, χώρους εστίασης. 

SPARK MULTIUSER
ΥΓΡΟ ΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Ήπιο αλκαλικό πολυκαθαριστικό για 
καθαρισμό αδιάβροχων επιφανει-
ών. Άριστη απορρυπανιτκή δράση με 
δημιουργία αφρού. Καθαρίζει εύκολα 
ρύπους επιφανειών και είναι κατάλληο 
για χρήση σε ξενοδοχεία, γραφεία, 
φούρνους, απορροφητήρες. 



24 Δείτε περισσότερα στο www.greekdetergents.gr

 6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - WC

SPARK WC GEL
ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ

Ισχυρό συμπυκνωμένο υγρό λεκάνης με άρωμα φρεσκάδας. Διαλύει 
αποτελεσματικά άλατα και πουρί, ενώ το ειδικά σχεδιασμένο ρύγχος 
φθάνει και στο κάτω χείλος της λεκάνης, διασφαλίζοντας καθαριότητα 
και υγιεινή σε ένα στάδιο.

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

φρεσκαδα ωκεανου
2157121

  50-25-00-046
750ml

4lt 
16
4

36
40

φρεσκαδα λεμονιου 2157123 750ml 16 36

φρεσκαδα πευκου 2157122 750ml 16 36

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

P-DCL4 4lt 4 30

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2157120
2155120

750 ml
4lt

12
4

40
40

SPARK BATHROOM CLEANER
ΥΓΡΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Ισχυρό καθαριστικό υγρό με άρωμα για την απομάκρυνση αλάτων από 
είδη υγιεινής, επιφάνειες και δάπεδα. Διαλύει άλατα, πουρί, και υπολείμ-
ματα σαπουνιού. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο για αρχικούς καθαρισμούς 
και με διάλυση για καθημερινή χρήση.

SPARK EXPERT
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

Υψηλής απόδοσης όξινο καθαριστικό υγρό, έναντι όλων των ρύπων και 
αλάτων που προκύπτουν σε χώρους υγιεινής. Καθαρίζει με ευκολία άλα-
τα, πουρί, και υπολείμματα σαπουνιού. Η σύνθεσή του και ο αφρός που 
δημιουργείται βοηθά στην γρήγορη και ολοκληρωμένη απομάκρυνση 
ρύπων, ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες.

Δοσολογία
30 ml/λίτρο 

νερού.
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SPARK CHLORO ULTRA
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ

Παχύρευστο υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο. Εξασφα-
λίζει καθαριότητα σε όλο το σπίτι και αρωματίζει προσφέροντας υγιεινή 
προστασία. Η παχύρευστη και προηγμένη σύνθεση το καθιστά ιδανικό σε 
δύσκολες βρωμιές και κάθετες επιφάνειες. Λευκαίνει επιφάνειες όπως 
είδη υγιεινής, πλακάκια και μωσαϊκά.

SPARK CHLORO ULTRA
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ

Παχύρευστο υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο. Εξασφα-
λίζει καθαριότητα σε όλο το σπίτι και αρωματίζει προσφέροντας υγιεινή 
προστασία. Η παχύρευστη και προηγμένη σύνθεση το καθιστά ιδανικό σε 
δύσκολες βρωμιές και κάθετες επιφάνειες. Λευκαίνει επιφάνειες όπως 
είδη υγιεινής, πλακάκια και μωσαϊκά.

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

λευκο παχ/στο
2155067
2131067

4lt
13lt

4
1

40
40

kiτρινο παχ/στο 2159064 2100ml 6 36

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

ροζ παχ/στο
2159067
2155068

2100ml
4lt

6
4

36
40
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 7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ

Χαρακτηριστικά προϊόντων χλωρίου

•  Έχουν ευρύ φάσμα δράσης κατά των μικροοργανισμών.
•  Εμφανίζουν διαβρωτική δράση όταν έρχονται σε επαφή με μεταλλικές επιφάνειες.
•  Υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης τοξικού αερίου, όταν ενωθούν με άλλα καθαριστικά.

MAKI CHLOROENERGY & MAKI CHLORO ULTRA

Λευκαντικό καθαριστικό ΜΑΚΙ με βάση το χλώριο σε υγρή και παχύρευ-
στη μορφή. Εξασφαλίζει υγιεινή προστασία σε ιδανικό κόστος. Καθαρίζει 
νεροχύτες, πλακάκια, είδη υγιεινής και μωσαϊκά. Η παχύρευστη σύνθεση 
του MAKI CHLORO ULTRA, το καθιστά κατάλληλο ακόμα και σε κάθετες 
επιφάνειες.

SPARK CHLOROENERGY
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ

Υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο. Εξασφαλίζει 
υγιεινή προστασία. Ιδανικό για δύσκολες βρωμιές. Καθαρίζει 
σε βάθος νεροχύτες, πλακάκια, είδη υγιεινής και μωσαϊκά.

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

παχυρευστο
6155067
6131067

4lt
13lt

4
1

40
40

υγρο
6155061
6131061

4lt
13lt

4
1

40
40

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

μπλε
2155061
2131061

4lt
13lt

4
1

40
40

με αρωμα 2155060 4lt 4 40
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TENSION PRIMAVERA
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ

Υγρό συμπυκνωμένο κρεμοσάπουνο με ενισχυμένη σύνθεση με 
γλυκερίνη για απαλά και ενυδατωμένα χέρια. Η κρεμώδης σύνθεση 
του καθαρίζει απαλά και αρωματίζει διακριτικά.

Περιγραφή Κωδικός
Ποσότητα Μονάδα / 

κιβώτιο
Κιβώτιο / 

παλέτα

εκχυλισμα λουλουδιων 
και μηλο

2123074
2155054

1lt
4lt

12
4

40
40

εκχυλισμα λουλουδιων 
και kεχριμπαρι

2123075
2155055

1lt
4lt

12
4

40
40

εκχυλισμα λουλουδιων 
και ying yang

2155056 4lt 4 40

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

γιασεμι και ακτινιδιο
6123071
6155071

1lt
4lt

12
4

40
40

λεβαντα και κουκουναρι
6123072
6155072

1lt
4lt

12
4

40
40

βανιλια και αμυγδαλο

6123073
6155073
6131073

1lt
4lt

13lt

12
4
1

40
40
40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2155077 4lt 4 40

TENSION PRIMAVERA
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΦΡΟΥ - FOAM

Αφρός κρεμοσάπουνο με ενισχυμένη σύνθεση με γλυκερίνη για απαλά 
και ενυδατωμένα χέρια. Η κρεμώδης σύνθεση του καθαρίζει απαλά και 
αρωματίζει διακριτικά.

MAKI
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Υγρό καθαριστικό χεριών MAKI με ουδέτερο pH, για ιδανικό κόστος. 
Καθαρίζει προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και απαλότητας. 
Διαθέσιμο σε τρία μοναδικά αρώματα.
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 8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

holiday care - shampoo 8120101 30ml 50 τεμ. χ 
8 συσκ.

30

holiday care - 
shower gel

8120102 30ml 50 τεμ. χ 
8 συσκ.

30

holiday care - 
body lotion

8120103 30ml 50 τεμ. χ 
8 συσκ.

30

holiday care - soap 8120104 15gr 400 τεμ. -

iam you - shampoo 8140101 30ml 50 τεμ. χ 
8 συσκ.

-

iam you - doushe 8140102 30ml 50 τεμ. χ 
8 συσκ.

-

iam you - body lotion 8140103 30ml 50 τεμ. χ 
8 συσκ.

-

iam you - soap 8140104 25ml 250 τεμ. -

iam you - conditioner 8140105 30ml 50 τεμ. χ 
8 συσκ.

-

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

2155081 4lt 4 40

HOTEL AMENITIES

PRIMAVERA
SHAMPOO & DOUSCHE 2 ΣΕ 1

Το προϊόν PRIMAVERA ΣΑΜΠΟΥΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 2 ΣΕ 1, είναι 
εμπλουτισμένο με σύμπλεγμα βιταμινών και είναι κατάλληλο για κάθε 
τύπο μαλλιών και επιδερμίδας. Για ιδανικό κόστος χρήσης συνδυάστε το 
προϊόν με τις δοσομετρικές συσκευές Alinda.
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Περιγραφή Κωδικός
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

πλαστικη συσκευη chrome 
με δοχειο

S-S6C 1000ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη λευκη 
με δοχειο

S-S6 1000ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη διαφανη 
με δοχειο

S-S3 1000ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη λευκη 
chrome με δοχειο

S-S5C 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη μαυρη 
με δοχειο

S-S5B 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη λευκη 
με δοχειο

S-S5 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη λευκη 
με κλειδι

S-S1 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη διαφανη 
με κλειδι

S-S2 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη αφρου 
chrome με δοχειο

S-F6C 1000ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη αφρου 
λευκη με δοχειο

S-F6 1000ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη αφρου chrome S-F5C 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη αφρου μαυρη S-F5B 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη αφρου 
λευκη με δοχειο

S-F5 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη αφρου λευκη S-F2 500ml 1 τεμ.

πλαστικη συσκευη αφρου διαφανη S-F1 500ml 1 τεμ.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ & ΑΦΡΟΥ
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 8 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

SPARK
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΟΛΟ
 
Σακούλες απορριμάτων μεγάλης αντοχής σε ρολό.

SPARK
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ - ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

SPARK
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ - ΚΗΠΟΥ

Περιγραφή Κωδικός
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

μαυρη 80cm χ 110cm βαρεωσ 3116071 10 τεμ. χ 12 ρολα 64

μπλε 80cm χ 110cm βαρεωσ 3116072 10 τεμ. χ 12 ρολα 64

μπλε 80cm χ 110cm 
strong βανιλια

3116074 10 τεμ. χ 12 ρολα 64

μαυρη 80cm χ 110cm strong βανιλια 3116076 10 τεμ. χ 12 ρολα 64

μπλε 65cm χ 85cm strong βανιλια 3116073 20 τεμ. χ 24 ρολα 64

μαυρη 65cm χ 85cm strong βανιλια 3116078 20 τεμ. χ 24 ρολα 64

γκρι 65cm χ 85cm strong 3116075 25 τεμ. χ 10 ρολα 90

μπλε 70cm χ 90cm 3116083 10 τεμ. χ 30 ρολα 66

μπλε spark 52cm χ 75cm 

με κορδονι βανιλια
3116077 10 τεμ. χ 60 ρολα 64

γραφειου 50cm χ 50cm 3132032 20 τεμ. χ 100 ρολα 100

Περιγραφή Κωδικός
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

μαυρη 110cm χ 130cm βαρεωσ τυπου 3116087 20kg 50

μαυρη 90cm χ 120cm βαρεωσ τυπου 3116086 20kg 50

μαυρη 80cm χ 110cm βαρεωσ τυπου 3116085 20kg 50

μαυρη 65cm χ 90cm βαρεωσ τυπου 3116084 20kg 50

Περιγραφή Κωδικός
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

σακουλεσ κηπου 80cm χ 110cm 3116080 25kg 50

σακουλεσ κηπου 70cm χ 90cm 3116082 25kg 50
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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

κλασικο 3210012 - 24 τεμ.

επαγγελματικο 3210013 4 χ 6 τεμ. 24

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα

σκονοσκουπακι και 
5 ανταλλακτικα (1+5)

3210020 24 σετ

ανταλλακτικα πανακια 3210021 12 κουτ. χ 10 τεμ.

σκονοσκουπακι τηλεκ. 
και 5 ανταλλακτικα (1+5)

3210022 12 σετ

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα

wipes ηλεκτρ. δρασησ 3210023 12 κουτ. χ 20 τεμ.

wipes για ξυλινεσ επιφανειεσ 3210024 12 κουτ. χ 20 τεμ.

SPARK
ΣΦΟΥΓΓΑΡAΚΙ ΚΟΥΖΊΝΑΣ 

 Σφουγγαράκι κουζίνας SPARK σε δύο μεγέθη με fibra. Ιδανικό για όλους 
τους χώρους.

THUMB CLEAN
ΣΚΟΝΟΣΚΟΥΠΑΚΙΑ

Τα σκονοσκουπάκια Thumb Clean είναι εύχρηστα και απομακρύνουν 
αποτελεσματικα σκόνες και τρίχες συνδυάζοντας ιδανικό κόστος.

WIPES 
ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Πανάκια με κερί για ξύλινες επιφάνεις και παρκέ. Εγκλωβίζουν σκόνη 
και τρίχες προσφέροντας άμεση και αποτελεσματική καθαριότητα. Στε-
γνά πανάκια ηλεκτροστατικής δράσης. Διευκολύνουν την καθαριότητα 
εγκλωβίζοντας σκόνες και τρίχες, όπως ο μαγνήτης. Ιδανικά για πατώ-
ματα, μάρμαρα, έπιπλα και πλακάκια.
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Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1020117 2 χ 4kg 50

Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1020226 6 x 1800gr 18

Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1020325 6 x 900gr 40

Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1020324 6 x 700gr 40

Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1023118 12 x 400gr 60

SPARK EXTRA JUMBO ROLL
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Άνθεκτικό και απορροφητικό ρολό κουζίνας με ειδική σύνθεση χωρίς 
να φήνει χνούδι. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.

SPARK JUMBO ROLL
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Άνθεκτικό και απορροφητικό ρολό κουζίνας με ειδική σύνθεση χωρίς να 
φήνει χνούδι. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.

SPARK GIGAS
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Άνθεκτικό και απορροφητικό ρολό κουζίνας με ειδική σύνθεση χωρίς να 
φήνει χνούδι. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση. 

SPARK MEGA
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Άνθεκτικό και απορροφητικό ρολό κουζίνας με ειδική σύνθεση χωρίς να 
φήνει χνούδι. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση. 

SPARK PROFESSIONAL
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΕ ΜΑΔΡΕΝ
 
Χειροπετσέτα σε ρολό, με μαδρέν. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση. 

Ιδανικό για 
επαγγελματική 

χρήση.

Ιδανικό για 
επαγγελματική 

χρήση.

Ιδανικό για 
επαγγελματική 

χρήση.

Ιδανικό για 
επαγγελματική 

χρήση.
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TENSION
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 

SPARK
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ FACIAL

80 χαρτομάντηλα facial διπλά, πολύ απαλά και ιδανικά για 
επαγγελματική χρήση αλλά και για το αυτοκίνητο.

Περιγραφή Κωδικός
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

χειροπετσετα 1φυλλη 1020122 20 χ  200 φυλλ. 40

χειροπετσετα 2φυλλη 1020123 20 χ  200 φυλλ. 40

Κωδικός Ποσότητα
Μονάδα / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

1015006 28 χ 80 φυλλ. 28 40

SPARK PROFESSIONAL
ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ

Άνθεκτικό και απορροφητικό ρολό υγείας. Ιδανικό για επαγγελματικό 
σας χώρο.

Κωδικός Ποσότητα Δέματα / παλέτα

1022117 12 χ 400gr 60 
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SPARK PROFESSIONAL
ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ GOFRE

Άνθεκτικό και απορροφητικό ρολό υγείας. Απαλό και 100% 
υδατοδιαλυτό.

SPARK PROFESSIONAL SUPER
ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Άνθεκτικό και απορροφητικό ρολό υγείας. Ιδανικό για επαγγελματικούς 
χώρους.

SPARK LUXURY
ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Άνθεκτικό και απορροφητικό ρολό υγείας 3 φυλλο. Extra απαλό για 
όλους τους χώρους υγιεινής. 

Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1041120 3 χ 40 ρολ. 20 

Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1041122 1 χ 40 ρολ. 60

Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1041128 6 χ 10 ρολ. 28

SPARK SUPER
ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ

Απαλό και απορροφητικό 2φύλλο ρολό υγείας - 130gr.

Κωδικός Μονάδα / δέμα Δέματα / παλέτα

1041108 9 χ 8 ρολ. 28
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SPARK
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

Περιγραφή Διάσταση Κωδικός
Τεμάχια / 
κιβώτιο

Κιβώτιο 
/ παλέτα

λευκο 1,00Μ Χ 1,00Μ 1017013 200 50

μπλε ναυτικο 1,00Μ Χ 1,00Μ 1017015 200 50

ελια λευκο 1,00μ Χ 1,00μ 1017016 200 50

ελια καφε 1,00μ Χ 1,00μ 1017017 200 50

λευκο 1,00μ Χ 1,30μ 1038113 160 50

μπλε ναυτικο 1,00μ Χ 1,30μ 1038115 160 50

ελια λευκο 1,00μ Χ 1,30μ 1028116 160 50

ελια καφε 1,00μ Χ 1,30μ 1028117 160 50

SPARK
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ

Περιγραφή
Μονάδα / 

δέμα
Κωδικός

Κιβώτιο / 
παλέτα

λευκη 33 x 33 εκ. 12 Χ 250φ 1030072 25

λευκη 28 x 28 εκ. 5 Χ 800φ 1050011 25

λευκη 23 x 23 εκ. 10 Χ 750φ 1050013 20

most λευκη 30 x 30 εκ. 20 Χ 200φ 1030010 20
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SPARK
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Χαρτοπετσέτες πολυτελείας SPARK σε λευκές και χρωματιστές. 
Οι λευκές διατίθενται στις παρακάτω διαστάσεις:

• 2φυλλη 33 x 33 εκ. (2.400 τμχ.)
• 2φυλλη 40 x 40 εκ. (1.800 τμχ.)
• 2φυλλη 24 x 24 εκ. (3.000 τμχ.) 
• 1φυλλη 24 x 24 εκ. (5.600 τμχ.)
• 1φυλλη 24 x 24 εκ. (4.000 τμχ.)

Περιγραφή Κωδικός
Τεμάχια / 
κιβώτιο

Κιβώτιο / 
παλέτα

λαχανι 2φυλλη 33 x 33 εκ. 
λαχανι 1φυλλη 24 x 24 εκ.

1050206
1051306

24 χ 100 φυλ.
8 χ 700 φυλ.

20
35

μαυρη 2φυλλη 33 x 33 εκ.
μαυρη 1φυλλη 24 x 24 εκ. 
μαυρη 2φυλλη 40 x 40 εκ. 

1050220
1051320
1050120

24 χ 100 φυλ.
8 χ 700 φυλ.

18 χ 100 φυλ.

20
35
20

κοκκινη 2φυλλη 33 x 33 εκ.
κοκκινη 2φυλλη 40 x 40 εκ. 
κοκκινη 1φυλλη 24 x 24 εκ.

1050202
1050102
1051302

24 χ 110 φυλ.
18 χ 100 φυλ.
8 χ 700 φυλ.

20
20
35

πρασινη 2φυλλη 33 x 33 εκ. 
πρασινη 1φυλλη 24 x 24 εκ.

1050208
1051308

24 χ 100 φυλ.
 8 χ 700 φυλ.

20
35

μπλε 2φυλλη 33 x 33 εκ. 1050203 24 χ 100 φυλ. 20

μπορντω 2φυλλη 33 x 33 εκ. 1050211 24 χ 100 φυλ. 20

πορτοκαλι 2φυλλη 33 x 33 εκ. 
πορτοκαλι 1φυλλη 24 x 24 εκ.

1050207
1051307

24 χ 100 φυλ.
8 χ 700 φυλ.

20
35

κιτρινη 2φυλλη 33 x 33 εκ. 
κιτρινη 1φυλλη 24 x 24 εκ. 

1050205
1051305

24 χ 100 φυλ.
8 χ 700 φυλ.

20
35

κρεμ 2φυλλη 33 x 33 εκ.
κρεμ 2φυλλη 40 x 40 εκ. 

1050204
1050104

24 χ 100 φυλ.
18 χ 100 φυλ.

20
20

σιελ 2φυλλη 33 x 33 εκ. 1050209 24 χ 100 φυλ. 20

γκρι 2φυλλη 33 x 33 εκ. 1050213 24 χ 100 φυλ. 20

λευκη 2φυλλη 33 x 33 εκ.
λευκη 2φυλλη 40 x 40 εκ. 
λευκη 1φυλλη 24 x 24 εκ. 
λευκη 2φυλλη 24 x 24 εκ.

1050200
1050100
1051300
1050301

24 χ 100 ΦΥΛ.
18 χ 100 ΦΥΛ.
8 χ 700 ΦΥΛ.
8 χ 375 ΦΥΛ.

20
20
35
-

eco brown 2φυλλη 33 x 33 εκ.
eco brown 1φυλλη 24 x 24 εκ.

1050215
1051315

24 χ 100 ΦΥΛ.
8 χ 700 ΦΥΛ.

20
35
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ CENTER POINT

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ - ΡΟΛΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΖΙΚ ΖΑΚ 

Περιγραφή Κωδικός
Τεμάχια / 
κιβώτιο

πλαστικη συσκευη center point chrome

πλαστικη συσκευη center point λευκη

S-K5M

S-K5
1
1

Περιγραφή Κωδικός
Τεμάχια / 
κιβώτιο

πλαστικη συσκευη chrome (χαρτι 500gr)

πλαστικη συσκευη λευκη (χαρτι 500gr)

πλαστικη συσκευη διαφανη (χαρτι 500gr)

S-MJ1M

S-MJ1

S-MJ1T

1
1
1

πλαστικη συσκευη chrome  φυλλο-φυλλο

πλαστικη συσκευη λευκη φυλλο-φυλλο

S-KH200M

S-KH200
1
1

Περιγραφή Κωδικός
Τεμάχια / 
κιβώτιο

πλαστικη συσκ.ρολου χειρ/τσετασ

box medicut
S-K8 1

πλαστικη συσκ.ρολου χειρ/τσετασ 
box chrome (ρολο εωσ 800gr)

S-OG1M 1

πλαστικη συσκ.ρολου χειρ/τσετασ box 
λευκη (ρολο εωσ 800gr)

S-OG1 1

Περιγραφή Κωδικός
Τεμάχια / 
κιβώτιο

πλαστικη συσκ. χειρ/τσετασ ζικ-ζακ 
chrome (400φ)

S-K4M 1 

πλαστικη συσκ. χειρ/τσετασ ζικ-ζακ 
λευκη (400φ)

S-K4 1 

πλαστικη συσκ. χειρ/τσετασ ζικ-ζακ 
chrome (200φ)

S-K1M 1 

πλαστικη συσκ. χειρ/τσετασ ζικ-ζακ 
λευκη (200φ)

S-K1 1

πλαστικη συσκ. χειρ/τσετασ ζικ-ζακ 
διαφανη (200φ)

S-K1T 1
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