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Ми є довіреним діловим партнером з
найкращою пропозицією для Вашої
компанії.
Компанія «Diversey» протягом багатьох років є світовим постачальником
препаратів, аксесуарів та систем для підтримання чистоти в об'єктах
різного типу, включаючи клінінгові компанії. Нашими клієнтами є багато
компаній у різних країнах світу, у тому числі міжнародні корпорації, які
успішно впроваджують наші рішення та технології.
Ми постачаємо готові, перевірені рішення та надаємо торговельну
підтримку після їх впровадження. Ми розуміємо, що потреби вашої галузі
істотно відрізняються від потреб інших секторів ринку.
Ми усвідомлюємо, що процес підтримання чистоти та гігієни не може бути
складним, а його вибір повинен бути правильним вже з першого разу.
Наші рішення не лише підвищують рівень гігієнічних стандартів,
ефективність та якість, але й одночасно оптимізують ваші витрати.

найбільш поширені
питання

рішення

Обмежений час для очищення

Керуючись загальновідомим принципом «час – це
гроші», наша продукція забезпечує найкращі
результати очищення у найкоротші терміни, що
максимально підвищує її ефективність.

Простота процесу очищення

Процес очищення не повинен бути складним, тому ми
пропонуємо продукти, що є легкими та простими у
використанні, а також зрозумілі навчальні матеріали.

Труднощі з впровадженням
нових продуктів, зміна
кадрового складу

Багато продуктів, які ми пропонуємо, мають декілька
застосувань, що дозволило зменшити кількість
препаратів та навчальних тренінгів, необхідних для
даного об'єкту.

Витрати на підтримання чистоти

Використовуючи найкращу доступну продукцію, ви
економите час і гроші з першого використання.
Асортимент продуктів і рішень, які ми пропонуємо, –
найкраща пропозиція за розумною ціною. Наша
продукція дає можливість оптимізувати витрати,
зменшити кількість відходів упаковки, що дозволяє
збільшити прибутковість компанії.

Продукція безпечна для
персоналу та клієнтів

Пропоновані продукти дозволяють підтримувати
високий рівень чистоти та гігієни поверхонь, при цьому
вони є безпечними для клієнтів, а також для персоналу
під час їх використання.

Відмінні результати очищення,
задоволеність клієнта

Базуючись на нашому багаторічному досвіді, ми
створили професійні рішення, які задовольняють
очікування клієнтів та щоразу забезпечують чудові
результати очищення.

Відсутність достатнього місця
для хімічних продуктів
та аксесуарів

Проблема з відсутністю достатнього місця для
зберігання є однією з найпоширеніших. Щоб зменшити
її значення, пропоновані нами препарати постачаються
в невеликих, зручних упаковках.
Крім того, найчастіше це концентрати, завдяки чому
потрібно менше місця для зберігання.
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Очищення приміщень –
використання продуктів
З широкої пропозиції компанії «Diversey» ми
обрали кілька продуктів, які є комплексним
рішенням для підтримання чистоти та гігієни в
об'єктах.
Обрані нами продукти, рішення, навчальні
матеріали та підтримка будуть для Вас найкращою
пропозицією у цій галузі.

Продукти зі знаком
O.N.T. містять
технологію
нейтралізації
неприємних запахів.
• запатентована технологія, яка
знищує частинки неприємних
запахів;
• не приховує, не зменшує, а
усуває неприємні запахи;
• ефективна нейтралізація
запаху: сигаретного диму,
плісняви, запаху поту і сечі;
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Загальнодоступні приміщення

Cif Window &
Multi Surface

Good Sense
Fresh

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

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

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

TASKI Aero
професійний,
тихий пилосос для
сухого
прибирання;
практичний,
зручний та легкий;

Cif Furniture
Wood Polish
спрей для чищення
та догляду за
дерев'яними та
деревоподібними
меблями; захищає
та надає блиск;
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Cif Furniture
Polish
молочко для
чищення меблів зі
свіжим ароматом;
забезпечує
високий блиск;

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

Кухонні приміщення

Cif 2in1 Cleaner

Disinfectant
миття та дезінфекція
поверхонь у місцях
приготування та
споживання їжі;

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

Sun All in 1
Tablets

Sun Salt

багатофункціональні
таблетки (миття та
полоскання посуду, з
додаванням засобу для
пом'якшення води);

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

захист посудомийної машини
від кам'яного відкладення;
відмінне полоскання;
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Cif Dishwash
Extra Strong
Lemon

Громадські туалети
Domestos Toilet
Limescale
Remover
чищення унітазів;
розчинення
вапняку;

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

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

Domestos Urinal
Blocks

Domestos
Unblocker Gel

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

усунення
відкладень у
трубах; розчиняє
відкладення у
стоячій воді;

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

Lux Hand Wash
мило для рук з
густою консистенцією
у формі гелю та
ніжним ароматом;
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освіження
повітря
нейтралізує запахи
на тканинах

•
•
•

ароматний вкладиш для нейтралізації неприємних запахів;
одного 30 г вкладиша вистачає на щонайменше 30 днів;
не вимагає батареї, простий у використанні;

Вкладиш
Номер SKU:

100867354

Упаковка: 6 x 2 вкладишів
Дозатор
Номер SKU: 7513886
Упаковка: 6 штук

Good Sense Fresh

•

продукт у формі спрею для нейтралізації запахів на
тканинах та меблях, надовго залишає приємний, свіжий аромат;

•
•

містить технологію, яка ефективно нейтралізує неприємні запахи;

Номер SKU: G11494
Упаковка: 6 x 750 мл

ефективний по відношенню до запахів різного походження (запах
тютюнового диму, їжі, сечовини);

миття та дезінфекція

скляні поверхні

меблі

Cif Furniture Polish

•
•

молочко для чищення меблів зі свіжим, приємним
ароматом;
очищені поверхні мають природний блиск;
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Номер SKU: G11103
Упаковка: 6 x 750 мл

Cif Window & Multi Surface

•

миття вікон, інших скляних та інших водостійких поверхонь;

•

ефективно усуває бруд та жирові забруднення;

•

Блискучі поверхні без розводів та плям;

Номер SKU: 7518650
Упаковка: 6 x 750 мл
Номер SKU: 7518654
Упаковка: 2 x 5Л

Cif 2in1 Cleaner Disinfectant

Номер SKU: 100887761

•

миття та дезінфекція твердих, водостійких поверхонь;

•
•

формула без ароматизаторів;

Номер SKU: 7518653

зареєстрований як біоцидний продукт (дозвіл МОЗ
Польщі № 4630/11 та 4629/11);

Упаковка: 2 x 5Л

Упаковка: 6 x 750 мл

Cif All Purpose Cleaner Lemon Fresh
Cif All Purpose Cleaner Forest Pine

тверді підлоги, що миються

загальнодоступні кімнати / приміщення

Good Sense 30 днів

•

Номер SKU: 7518659
Упаковка: 2 x 5Л

щоденне миття водостійких поверхонь (підлоги, стіни, керамічні
поверхні тощо);

• концентрована формула з приємним, цитрусовим /

Номер SKU: 7517869
Упаковка: 2 x 5Л

лісовим ароматом;

Cif Oxygel Ocean
Cif Oxygel Wild Orchid
Номер SKU: 7522865

•
•

миття підлог та інших водостійких поверхонь;

Упаковка: 2 x 5Л

густа консистенція у формі гелю на основі активного
кисню ефективно видаляє навіть товсті шари забруднення;

Номер SKU: 7517876
Упаковка: 2 x 5Л

•
•

очищає та дбає про деревину;

Номер SKU: 100956999
Упаковка: 2 x 5 л

не потребує змивання;

Ганчірки JM Pro Window Blue

• ганчірки для очищення вікон, дзеркал та інших твердих поверхонь, а
Номер SKU: 7515023
Упаковка: 5 штук

ганчірки

також нержавіючої сталі;

• не залишає розводів та пилків;
• доступні синього кольору, гарантія до 500 циклів прання;

Ганчірки My Micro

•
•
•

дрібні волокна ганчірок ретельно збирають частинки пилу та
забруднення з поверхонь, що очищаються;
ганчірки мають гарантію до 500 циклів прання;

Номер SKU:
7520135 – сині
7520136 – червоні
7520137 – зелені
7520138 – жовті

доступні у чотирьох кольорах: синій, червоний, зелений та жовтий;

• комплект для вологого прибирання підлог з твердою поверхнею;
• ефективне видалення бактерій, пилу та бруду;
• найвища якість і довговічність швабр;
• швабри мають гарантію до 300 циклів прання;

Номер SKU / упаковка:
7514586 – ручка (2 штуки)
7514597 – основа (2 штуки)
7518127 – швабри (20 штук)

швабри

Упаковка: 20 штук
Комплект TASKI Standard Damp Швабра 40 см

Номер SKU: 7516092
Упаковка: 1 штука

що обертаються;

візки для
прибирання

Візок TASKI MicroEasy

• візок для прибирання методом двох відер;
• легка, міцна конструкція, стійка до механічних пошкоджень;
• стійкість та легкість провадження, завдяки чотирьом колесам,

Пилосос TASKI Aero 8

• максимальна стійкість і маневреність;
• багатофункціональна ручка;
• значно покращена якість всмоктування;

Номер SKU: 7524247
Упаковка: 1 штука
новий пилосос, що постачається
разом з мішком
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пилососи

• професійний пилосос для сухого прибирання;
• корпус виготовлений з дуже міцного ударостійкого пластику;

загальнодоступні кімнати / приміщення

щоденне миття лакових панелей, дерев'яних та
деревоподібних підлог;

дерев'яні підлоги

Cif Liquid Wood Cleaner

•

миття
та дезінфекція

миття та дезінфекція твердих, водостійких поверхонь;

•

формула без ароматизаторів;

•

зареєстрований як біоцидний продукт (дозвіл МОЗ
Польщі № 4630/11 та 4629/11);

•

знежирення сильно забруднених поверхонь:
посуду, каструль, сковорідок, кухонних плит, витяжок, фільтрів,
підлог, стін, дверей, каналізаційних стоків;
безпечний для алюмінієвих поверхонь;

Номер SKU: 100887761
Упаковка: 6 x 750 мл
Номер SKU: 7518653
Упаковка: 2 x 5Л

ручне миття посуду нержавіюча сталь

духовки, грилі,
тостери

знежирення

Cif Power Cleaner Degreaser

•
•

ефективно видаляє жирові та інші забруднення;
(запах тютюнового диму, їжі, сечовини);

щоденне чищення духовок, грилів, тостерів;

•
•

ефективно видаляє жирові відкладення та обгорілі залишки їжі;

посудомийні машини

Упаковка: 6 x 750 мл
Номер SKU: 100858574
Упаковка: 2 x 5 л

Номер SKU: 7522650
Упаковка: 6 x 750 мл

простий та зручний у використанні;

Cif Stainless Steel & Glass Cleaner

•

очищення поверхонь з нержавіючої сталі та інших водостійких
поверхонь, наприклад, робочих поверхонь, скляних вітрин;

Номер SKU: 7518665

•
•

формула без ароматизаторів;

Упаковка: 6 x 750 мл

•

ручне миття посуду: столових приборів, посуду, скла та іншого

Номер SKU: 7519461

кухонного оснащення;

Упаковка: 2 x 5Л

ефективно видаляє відбитки пальців та інші забруднення;

Cif Dishwash Extra Strong Lemon Fresh

• ефективно видаляє жирові забруднення;
• густа формула у формі гелю з приємним, цитрусовим ароматом;

•

ефективні таблетки для посудомийних машин

-

Classic: таблетки для миття, що ефективно видаляють
забруднення після кави та чаю;

- All in 1: багатофункціональні таблетки (миття та полоскання
посуду, з додаванням засобу для пом'якшення води);

Wersja Classic
Номер SKU:
Упаковка:

7518400

Версія All in 1
Номер SKU:
Упаковка:

100871927

200 таблеток

200 таблеток

Sun Professional Dishwasher Salt

•

сіль для посудомийних машин
– захищає посудомийну машину від нагромадження каменю та
забезпечує відмінні результати полоскання при кожній програмі
миття.
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Номер SKU: 7518668

Cif Oven & Grill

•

Sun Classic Tablets / Sun All in 1 Tablets

тверді підлоги, що
миються

кухонні приміщення

Cif 2in1 Cleaner Disinfectant

•

Cif Oxy- Gel Ocean
Cif Oxy-Gel Wild Orchid

•
•

Номер SKU: 100848994
Упаковка: 2 кг

Номер SKU: 7522865
Упаковка: 2 x 5Л

миття підлог та інших водостійких поверхонь;
густа консистенція у формі гелю на основі активного
кисню ефективно видаляє навіть товсті шари забруднення;

Номер SKU: 7517876
Упаковка: 2 x 5Л

не містить ароматизаторів та барвників;

Номер SKU: 100854165
Упаковка: 6 x 800 мл

зареєстрований як біоцидний продукт;

Ганчірки JM Pro Window Blue

• ганчірки для очищення вікон, дзеркал та інших
твердих поверхонь, а також нержавіючої сталі;

Номер SKU: 7515023
Упаковка: 5 штук

Ганчірки My Micro

•

дрібні волокна ганчірок ретельно збирають частинки пилу та
забруднення з поверхонь, що очищаються;

• ганчірки мають гарантію до 500 циклів прання;
• доступні у чотирьох кольорах: синій, червоний, зелений та жовтий;

Номер SKU:
7520135 – сині
7520136 – червоні
7520137 – зелені
7520138 – жовті

ганчірки

• не залишає розводів та пилків;
• доступні синього кольору, гарантія до 500 циклів прання;

Упаковка: 20 штук

Ручна щітка синя

щітки

Номер SKU: 7509552
Упаковка: 2 штуки

Щітка для підлоги синя

• щітка для підлоги з твердими щетинками синього кольору;
• ефективно видаляє важкі забруднення з поверхонь;
• зручна у використанні;

Комплект TASKI Standard Damp Швабра 40 см

• комплект для вологого прибирання підлог з твердою поверхнею;
• ефективне видалення бактерій, пилу та бруду;
• найвища якість і довговічність швабр;
• швабри мають гарантію до 300 циклів прання;

Номер SKU: 7506240
Упаковка: 1 штука

Номер SKU / упаковка:
7514586 – ручка (2 штуки)
7514597 – основа (2 штуки)
7518127 – швабри (20 штук)

швабри

• ручна щітка з твердими щетинками синього кольору;
• ефективно видаляє важкі забруднення з поверхонь;
• проста та зручна у використанні;

Номер SKU: 7516092
Упаковка: 1 штука

що обертаються;
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візки для
прибирання

Візок TASKI MicroEasy

• візок для прибирання методом двох відер;
• легка, міцна конструкція, стійка до механічних пошкоджень;
• стійкість та легкість провадження, завдяки чотирьом колесам,

кухонні приміщення

м'який препарат для гігієнічного миття рук, у формі гелю;

дерев'яні підлоги

Soft Care Sensisept

•
•
•

освіження
повітря
скляні поверхні
миття та дезінфекція
твердих поверхонь
відкладення від
мила, вапняк

Вкладиш
Номер SKU:

100867354

Упаковка: 6 x 2 вкладишів

•

ароматний вкладиш для нейтралізації неприємних запахів;

•
•

одного 30 г вкладиша вистачає на щонайменше 30 днів;

Дозатор
Номер SKU: 7513886

не вимагає батареї, простий у використанні;

Упаковка: 6 штук

Cif Window & Multi Surface

•

миття вікон, інших скляних та інших водостійких поверхонь;

•

ефективно усуває бруд та жирові забруднення;

•

Блискучі поверхні без розводів та плям;

Domestos Pine Fresh / Citrus Fresh / Red Power

•
•
•

концентрована рідина для миття та дезінфекції пристроїв
і поверхонь в санітарних приміщеннях (унітази, ванни, умивальники,
каналізаційні стоки, підлоги);
широкий біоцидний спектр: бактерії, грибки, віруси;
зареєстрований як біоцидний продукт (дозвіл
МОЗ Польщі № 3777 /09);

Номер SKU: 7518650
Упаковка: 6 x 750 мл
Номер SKU: 7518654
Упаковка: 2 x 5Л

Номер SKU:
100867028 – Pine Fresh
100867027 – Citrus Fresh
100867021 – Red Power

Упаковка: 5Л

Cif Washroom 2in1

•

видалення вапняку, відкладень від мила та інших забруднень з
поверхонь ванної кімнати;

•

рекомендований для очищення душових кабін, умивальників,
туалетів, поверхонь з нержавіючої сталі;

•

свіжий, приємний запах;

Номер SKU: 7518677
Упаковка: 6 x 750 мл

Номер SKU: 7518652
Упаковка: 2 x 5Л

пліснява

Domestos Grout Cleaner

•

видалення плісняви зі швів та інших твердих поверхонь, на основі
хлору;

• продукт у формі гелю, що ефективно прилягає до вертикальних
•

Номер SKU: 100877845
Упаковка: 6 x 750 мл

поверхонь;
видаляє плісняву та усуває бактерії;

унітази

Domestos Toilet Limescale Remover

•
•
•

очищення унітазів;
формула на основі кислоти, ефективно розчиняє вапняк;
призначений для використання на фарфорових і засклених
поверхнях;

Номер SKU: 7518657
Упаковка: 6 x 750 мл

Domestos Unblocker Gel

відкладення у
трубах

туалети

Good Sense 30 днів
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•
•
•
•

формула преміум; сильно лужна
видаляє найбільш стійкі відкладення в трубах
розчиняє відкладення в стоячій воді
пляшка з ковпачком з захистом

Номер SKU: 101100621
Упаковка: 6x1Л

Номер SKU: 7508187
Упаковка: 3 кг (150 шт.)
Номер SKU: 100839708

• повністю розчиняється у воді;
• легке та швидке застосування;

Упаковка: 6 x 50 шт.

Ганчірки JM Pro Window Blue

•
•

ганчірки для очищення вікон, дзеркал та інших твердих
поверхонь, а також нержавіючої сталі;
не залишає розводів та пилків;

Номер SKU: 7515023
Упаковка: 5 штук

доступні синього кольору, гарантія до 500 циклів прання;

Ганчірки My Micro

•
•
•

дрібні волокна ганчірок ретельно збирають частинки пилу та
забруднення з поверхонь, що очищаються;
ганчірки мають гарантію до 500 циклів прання;
доступні у чотирьох кольорах: синій, червоний, зелений та
жовтий;

Номер SKU:
7520135 – сині
7520136 – червоні
7520137 – зелені
7520138 – жовті

ганчірки

•

Упаковка: 20 штук

Номер SKU: 7509552
Упаковка: 2 штуки

щітки

Ручна щітка синя

• ручна щітка з твердими щетинками синього кольору;
• ефективно видаляє важкі забруднення з поверхонь;
• проста та зручна у використанні;

Номер SKU / упаковка:
7514586 – ручка (2 штуки)
7514597 – основа (2 штуки)
7518127 – швабри (20 штук)

швабри

Комплект TASKI Standard Damp Швабра 40 см

• комплект для вологого прибирання підлог з твердою поверхнею;
• ефективне видалення бактерій, пилу та бруду;
• найвища якість і довговічність швабр;
• швабри мають гарантію до 300 циклів прання;

Lux Hand Wash
мило для рук з густою консистенцією у формі гелю;
м'яко очищає шкіру рук, залишаючи на ній приємний аромат;

Номер SKU: 7508628

продукт доливається до дозаторів Soft Care Bulk;

Упаковка: 2 x 5Л

миття рук

•
•
•

Soft Care Sensisept

•
•
•

м'який препарат для гігієнічного миття рук, у формі гелю;
не містить ароматизаторів та барвників;

Номер SKU: 100854165
Упаковка: 6 x 800 мл

зареєстрований як біоцидний продукт;
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туалет

• ефективне усунення неприємного запаху сечі;

пісуари

Domestos Urinal Blocks

• таблетки для підтримання чистоти пісуарів;

TASKI
Aero 8

корпус виготовлений з дуже міцного ударостійкого пластику;
максимальна стійкість та маневреність, завдяки використанню 2 задніх та 2
регульованих передніх коліс, що вільно обертаються;
 багатофункціональна ручка, що поєднує багато функцій, а саме: інтуїтивний
механізм відкривання, ергономічне вмикання / вимикання пристрою ногою;
 значно покращена якість всмоктування, завдяки фільтрувальній системі, що
складається з: нового флізелинового мішка, фільтрувальної тканини, фільтра,
що захищає двигун та опціонального зовнішнього фільтра;
 спеціальне кріплення, що полегшує зберігання аксесуарів, а також захист,
який запобігає вириванню шнура живлення;



Набагато більше, ніж просто гарний вигляд!

Плани гігієни, міні посібники
Компанія «Diversey» постачає плани гігієни, міні посібники для окремих
типів поверхонь / приміщень, щоб полегшити користувачу вибір найбільш
підходящих продуктів та правильного їх використання.
Нижче наведено приклади планів гігієни, міні посібники, що були
підготовлені для готелів, пансіонів, центрів відпочинку.

Щоб отримати паперову версію обраних планів гігієни, зв'яжіться з
торговим представником компанії «Diversey».
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