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Чим є лінія 
Pro Formula By Diversey?

 Досконало відомі бренди, яким довіряють роками;
 прості у застосуванні, вигідні у використанні;
 забезпечують чистоту та гігієну;
 Безпечне використання у галузях де готується їжа; 
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Знак „ONT – Odour Neutralising Technology”
Ароматичні продукти, також містять нашу запатентовану  
технологію для нейтралізації неприємних запахів: ONT, яка 
забезпечує свіжий запах в кімнаті. Ефективно нейтралізує  
запах: сигаретного диму, плісняви, запах поту та сечі.

Знак „Perfume Free” (Продукти, що не містять парфуми)
Деякі продукти лінії Pro Formula By Diversey не містить 
ароматичних композицій, тому їх можна безпечно 
використовувати на поверхнях у безпосередньому контакті з  
харчовими продуктами.



p 
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Пропозиція рішень для ресторанів

Пропозиція рішень для лікарень

Пропозиція рішень для готелів

Для утримування гігієнічної чистоти у 
приміщеннях кухні, достатньо три 
хімічних препарати. Решта продуктів 
призначена для спеціальних завдань, щоб 
чистити швидко та ефективно. Ці препарати 
повинні становити базовий пакет хімії у кожному 
ресторані.

Лінія   Pro Formula By Diversey  бере до 
уваги постійну необхідність складати 
прекрасне враження на гостей, при 
одночасно низькому бюджеті. Маємо 
іноваційні препарати, які доводять, що 
праця стає легшою, а усі готельні номери, 
ванні кімнати та ресторани задовільняють 
очікування усіх клієнтів, навіть 
найбільш вимогливих.

Наші рішення дозволяють 
утримувати високий рівень чистоти 
та гігієни поверхонь, що 
зустрічаються у лікарнях та інших 
місцях охорони здоров’я
Запропоновані продукти 
доможуть Вам запевнити безпеку 
пацієнтам, персоналу та гостям 

Cif 2in1 Cleaner 
Disinfectant

Cif 2in1 Cleaner 
Disinfectant

Cif Power Cleaner
Degreaser

Sun Liquid

Cif Washroom 2in1 Cif Window
& Multi Surface

Omo Automat 

Cif Washroom 2in1 Omo Automatлікарні/клініки.
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Рішення
для кухні
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Ручне миття посуду
Cif Dishwash Extra Strong Lemon
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CONCENTRATE

Cif Dishwash Extra Strong Lemon препарат для ручного миття посуду. 
Його можна застосовувати для миття чашок, каструль, посуду, 
столових приладів, шкла та іншого кухонного обладнання. 

Ефективно видаляє жирові забруднення, залишає поверхню 
без смуг та підтікань.

2 x 5 L
SKU: 7519461



Дезінфекція
Cif 2 in 1 Cleaner Disinfectant
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6 x 750 ml
SKU: 100887781

CONCENTRATE

PERFUME FREE

Cif 2in1 Cleaner Disinfectant це миючо-дезінфікуючий продукт 
призначений для миття та дезінфекції поверхні у місцях 
приготування та споживання їжі.

Допомагає усувати жирові та пригорілі забруднення, не 
містить ароматичних композицій. Припарат володіє 
широким спектром вбиваючої ефективності.

2 x 5 L
SKU: 7518653



Знежирення
Cif Power Cleaner Degreaser
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Cif  Power  Cleaner  Degreaser  знежируючий продукт для 
чищення дуже жирних поверхонь. Препарат без ароматичних 
композицій, безпечний для алюмінію.

Рекомендуємо для чищення: посуду, чашок, кастрюль, 
печей, витяжок, підлоги, стіни, двері та каналізаційні стоки.

6 x 750 ml
SKU: 7518668 

2 x 5 L
SKU: 100858574

CONCENTRATE

PERFUME FREE



Чищення поверхні
Cif Stainless steel
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6 x 750 ml
SKU: 7518665 

PERFUME FREE

Cif Stainless Steel непарфумований продукт для чищення
твердих, водостійких поверхонь в гастрономічних 
об’єктах, типу: стільниці, прилавки і шкляні вітрини.

Швидко та ефективно усуває забруднення та відбитки 
пальців, залишає поверхню блискучою та чистою.



Чищення печей, грилів
Cif Oven & Grill Cleaner
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6 x 750 ml
SKU: 7522650 

Cif Oven & Grill Cleaner це продукт призначений для усунення 
жирових відкладень та пригорівших залишків.

Рекомендуємо для миття печей, барбекю та грилів.



Поради та підказки для отримання
досконалих результатів чищення
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Липкі столи?
Протягом дня використовуй продукт Cif 2in1
Cleaner Disinfectant. В кінці для набрискай на 
ганчірку Cif Window & Multi Surface та вичисти 
нею столи. Їх поверхня не буде липкою.

    

На помитих вікнах 
видно смуги?

Використай препарат Cif Window & Multi 
Surface та чисту, м’яку ганчірку з 
мікроволокна і смуги зникнуть!

Брудна душова шторка?

Шторку замочи протягом години у розчині 
теплої води та продукту Cif All Purpose 
Cleaner. Якщо необхідно, обережно
почистити м'якою щіточкою.

Темні плями на фугах?

На темні плями нанести продукт Domestos 
Grout Cleaner iта залишити ненадовго. 
Далі вичисти фуги та ополосни чистою 
водою. Повторюй ці дії, поки темні плями 
не зникнуть.

Шкіра виглядає знищеною? 
Приготуй розчин теплої води та рідини 
для миття посуду. Намочи у розчині чисту, 
м’яку ганчірку та обережно протри нею шкіру. 
Завдяки цьому, шкіра буде блискучою 
довший час.

Відбитки пальців на 
поверхнях, вітринах?

Достатньо сприскати забруднену поверхню
новим Cif Stainless Steel та  протерти її 
насухо чистою ганчіркою з мікроволокна. 
Це просто: сприскай та витри поверхню 
насухо!
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Машинне
миття посуду
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Tаблетки для 
посудомийних машин
Sun All in 1 Tablets
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1 x 200 штук
SKU: 100871927

Sun All in1 Tablets це висококонцентрований препарат у вигляді 
таблеток, призначений для машинного миття посуду. Продукт 
можна використовувати у професійних та домашніх посудомийних 
машинах.
Багатофункціональні таблетки, це досконалі результати миття 
посуду, навіть при низьких температурах.



Tаблетки для посудомийних 
машин
Sun Classic Tablets
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1 x 200 штук
SKU: 7518400

Sun Classic Tablets це продукт у таблетках для машинного 
миття посуду.

Ефективно усуває різноманітні забруднення.



Рідкі препарати
Sun Liquid
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1 x 10 L
SKU: 100903126

Sun Liquid Sun Liquid це продукт для машинного миття посуду.

Ефективно усуває крохмаль, жирові та білкові забруднення у 
воді різного рівня твердості.



Рідкі препарати
Sun 2 in 1 Liquid
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2 x 5 L
SKU: 100837501

Препарат для машинного миття та ополіскування посуду у 
малих посудомийних машинах з одною камерою.

Продукт містить інноваційне поєднання препарату для 
миття посуду з ополіскувачем.



Ополіскування посуду
Sun Rinse Aid Acidic
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6 x 2 L
SKU: 7510208

Sun Rinse Aid Acidic продукт для ополіскування посуду.

Забежпечує короткий час висихання помитого посуду, без 
смуг та підтікань на поверхнях
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Поради та підказки для отримання 
           блискучо-чистого посуду

Незадовільний результат 
миття?

Перед вкладенням посуду до посудомийки,
видали з неї рештки їжі та сполосни.
Переконайся, що посуд правильно складений,
машина не перевантажена, а струмінь води 
дістає до посуду. Перевантаження машини 
вимагає повторення циклу миття. Якщо це 
необхідно, збільши дозування Sun Liquid. 
Переконайся, що Sun Rinse Aid Acidic 
подається регулярно, а фільтри чистяться 
так, як потрібно. Пам’ятай про регулярне 
очищення посудомийки від вапняного каміння.

 

  

   
 

Іржавий наліт на столових 
приборах?

Переконайся, що прибори з різних 
матеріалів, знаходяться у різних ємностях 
(напр: срібло та нерж. сталь). Не залишай 
надовго прибори у вологій посудомийці та 
незалишай на непомитих приборах солену 
або кислу їжу.

Осад на шкляному посуді?
  Якщо при нанесенні оцету на осад 

з’являються бульбашки, це означає, що 
вода сильно твердаi. Потрібно збільшити 
дозування продукту Sun Liquid та ще раз 
вимити посуд.

  
  i

Недостатній результат 
чищення посуду?

Переконайся, що дозування продукту 
Sun Rinse Aid Acidic правильне. Якщо ні, 
збільши його. Перевір інструкцію виробника
та рекомендований спосіб укладення посуду
у машину. Якщо ці дії не принесуть 
очікуваного результату, сконтактуйся з 
сервісною службою виробника.

Неприємний запах у 
посудомийці?

Почисти машину продуктом Cif 2in1 Cleaner
Disinfectant та добре сполосни чистою 
водою. Далі виконай один цикл миття без 
посуду, дозуючи подвійну кількість 
препарату Sun Liquid.



PRO FORMULA | 22



Рішення 
для ванних 
     кімнат
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Видалення вапняного 
каміння
Cif Washroom 2 in 1
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6 x 750 ml
SKU: 7518677

2 x 5 L
SKU: 7518652

CONCENTRATE

Cif Washroom 2 in 1  Cif Washroom 2 in 1 це продукт для видалення 
вапняного каменю, відкладень мила та інших забруднень 
з поверхонь у ванних кімнатах.

Рекомендуємо для чищення: ванни, душові, умивальники, WC, 
поверхні з нержавіючої сталі, хромованих та керамічних (не 
застосовувати на мармурі та поверхнях вразливих на дію кислоти).



Видалення плісняви
Domestos Grout Cleaner
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6 x 750 ml
SKU: 100877845

Domestos Grout Cleaner це продукт у вигляді гелю, добре 
прилягає до вертикальної поверхні, призначений для 
видалення плісняви з фуг та інших поверхонь.

Формула препарату базується на хлорі, ефективно усуває 
стійкі забруднення з плісняви, одночасно знищує бактерії.



Чищення унітазів
Domestos Toilet Limescale Remover
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6 x 750 ml
SKU: 7518657

Domestos Toilet Limescale це продукт для чищення унітазів. 
Призначений для застосування на глазурованих поверхнях 
та фарфорі.

Формула добре прилягаюча до поверхні, розчиняє вапняне 
каміння, залишає приємний, свіжий запах.



Чищення пісуарів
Domestos Urinal Blocks
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1 x 150 sztuk
SKU: 7508187

Domestos Urinal Blocks це продукт у вигляді кубіків, готовий 
до використання, призначений для утримання чистоти пісуарів.

Ефективно нівелює неприємний запах сечі. Препарат 
продається у зручному, водостійкому відерці з кришкою.
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   Рішення
для прання
    тканин
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Прання білих тканин
Omo Automat

PRO FORMULA | 30  

1 x 7 kg
SKU: G12350

Omo Automat це порошок для прання білих тканин. Р
екомендуємо для прання більшості тканин, окрім 
шерсті та натурального шовку.

Ефективно видаляє різні види забруднень.



Прання кольорових тканин
Omo Automat Color
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1 x 7 kg
SKU: G12351

Omo  Automat  Color  це порошок для прання кольорових 
тканин. Рекомендуємо для прання більшості тканин, 
окрім шерсті та натурального шовку.

Ефективно видаляє різні види забруднень.



Пом’якшення тканин
Coccolino Concentrate Pure
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2 x 5 L
SKU: 7519601

Coccolino  Concentrate  Pure це пом’якшуючий продукт для 
полоскання тканин з свіжим запахом. Запобігає утворенню 
статичної електрики на випраних тканинах.
Препарат володіє досконалими пом’якшуючими властивостями, 
полегшує прасування та фарбування тканин.

CONCENTRATE



Пом’якшення тканин
Coccolino Deosoft Easy
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2 x 4,32 L
SKU: 100935256

Coccolino  Deosoft Easy  це концентрований пом’якшуючий 
продукт для полоскання тканин, полегшує прасування 
та ліквідує небажані запахи тканин, надаючи їм приємний 
та стійкий запах.



Відбілювання тканин
Domestos Whitener
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1 x 5 L
SKU: 100867022

CONCENTRATE

Domestos Whitener це концентрований продукт для 
відбілювання білих тканин. Рекомендуємо для машинного 
та ручного прання.
Має досконалі відбілюючі властивості, високу ефективність 
видалення забруднень при малій концентрації. 
Ефективний та економічний.
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Поради та підказки для 
видалення плям

Видалення плями 
від крові

Одразу замочи тканину у холодній
воді з додаванням солі. Не використовуй 
теплу воду, це зміцнить пляму. У випадку 
великої кількості плям, змінюй воду, поки 
не буде чиста, а потім випрати тканину 
порошком Omo. Якщо пляма стара та суха,
замочи тканину у розчині солі та води на 
декілька годин та випрати. Особливо стійкі 
плями замочи у літньому розчині Omo. 
Перед замочуванням, обережно потри 
розчином продукту краї плями.

Видалення воску
Якщо воск вже твердий, видали      
його з тканини тупою стороною ножа. На 
пляму поклади рушник або папір і прасуй 
тканину праскою, поки не усунуться 
залишки воску. Якщо необхідно для 
видалення слідів воску, використай 
жнежируючий препарат та випрати 
тканину порошком Omo.

Плями від джему 
Свіжі плями легко випрати.
У випадку старих, сухих плям, замочити 
тканину у розчині Omo, а потім випрати 
цим порошком.

Видалення жирових 
забруднень

Випрати тканину порошком Omo у 
найвищій допустимій температурі, згідно 
бірки на тканині. Якщо плями не зникли, 
використай продукт, що розчиняє жир та 
випрати тканину знову.

Плями від червоного 
вина

Нанести на пляму сіль або газовану воду,
щоб запобігти її фіксації. Сполоснути 
теплою водлю та замочити на ніч у розчині 
продукту для прання. Потім випрати 
тканину продуктом Omo, при 
найбільшможливій температурі 
(згідно бірки на тканині).



PRO FORMULA | 36



Загальне
чищення
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Видалення важких 
забруднень
Cif Heavy Duty Cleaner
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6 x 750 ml
SKU: 7517928

Лужний препарат для видалення таких забруднень: жир, 
чорнило, фломастери, клей та інші важкі для видалення 
забруднення.
Спеціальний підбір компонентів препарату: миючі субстанції 
та розчинники, спричиняють швидке та ефективне видалення 
забруднень та не залишають смуг.



Чищення шкла та 
водостійких поверхонь
Cif Window & Multi Surface
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Cif Window & Multi Surface це миючий продукт, який 
швидко та ефективно усуває жирові забруднення. 
Призначений для миття шкла та інших водостійких 
поверхонь, типу: лампи, столи та ін.

6 x 750 ml
SKU: 7518650

2 x 5 L
SKU: 7518654



Чищення поверхонь

C
prz
po

Cif Brilliance Ocean
2 x 5 L
SKU: 7518641

Cif Brilliance Ocean

Cif All Purpose Cleaner Lemon Fresh i Cif All Purpose Cleaner
Forest Pine це продукти призначені для щоденного миття 
водостійких, незахищених поверхонь.
Рекомендуємо для миття підлоги, стін, ламінатів, 
кераміки та поверхонь з штучних матеріалів.

Cif Brilliance миючий препарат загального використання, 
призначений для щоденного миття підлоги, стін та інших 
поверхонь.
Препарат швидко висихає, з приємним запахом свіжості. 
Залишає сильний блиск, не потребує змивання водою.



Чищення поверхонь на 
базі активного кисню
Cif Oxy - Gel Ocean
Cif Oxy - Gel Wild Orchid
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2 x 5 L
SKU: 7522865 SKU: 7517876

Ocean Wild Orchid CONCENTRATE

2 x 5 L

Препарат на базі активного кисню для миття підлоги 
та інших водостійких поверхонь.

Продукт добре та ефективно видаляє різні забруднення, 
в тому числі жирові. Має приємний, свіжий або квітковий запах.



Cif Wood Floor Cleaner

C  це препарат для щоденного миття 
підлоги та інших дерев’яних поверхонь. Чистить та одночасно 
захищає дерево. Надає блиск вичищеним поверхням.

Чищення дерев‘яних 
поверхонь

if Wood Floor Cleaner 



Domestos Drain Cleaner це препарат для 
очищення стічних труб. Розчиняє навіть найбільш 
стійкий осад мила та залишки волосся. ванних та 
кухнях. 
Регулярне використання продукту, запобігає 
забиванню стічних труб у ванних та кухнях. 
Усуває неприємні запахи.  

Очищення стічних труб



Чищення меблів
Cif Furniture Polish

PRO FORMULA | 44  

6 x 750 ml
SKU: G11103

Cif  Furniture  Polish  це молочко для чищення меблів 
з приємним запахом свіжості.

Чистить меблі, залишаючи на поверхні гарний блиск.



Чищення меблів
Cif Wood Spray
Cif Multi Surface Spray
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Cif Wood Spray це препарат у вигляді спрею для чищення 
та захисту меблів. Чистить, зберігає та надає блиск 
меблям дерев’яним, обробленим деревом та 
деревоподібним матеріалом, а також з натуральної 
та штучної шкіри.
Cif Multi Surface Spray це антистатичний препарат-спрей для 
чищення різних поверхонь: метал, шкло, дерево, електроніка, 
телевізори, екрани комп’ютерів та ін.

6 x 750 ml
SKU: 100949395

2 x 5 L
SKU: 100949396

Wood Spray Multi Surface Spray



Чищення водостійких 
поверхонь
Cif Cream
Cif Cream Lemon 
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Cif Cream Lila Flower
Cif Cream with Bleach

6 x 2 L
SKU: G10034 SKU: G10039

Cream Cream Lemon
6 x 2 L 6 x 2 L

SKU: 7523011 SKU: G11861

Cream Lila Flower Cream with Bleach
6 x 2 L

Cif Cream це гама молочко-кремів для чищення твердих, 
водостійких поверхонь.
Cif Cream Lemon та Cif Cream Lila Flower залишають делікатний 
лимонний або квітковий запах.
Cif Cream with Bleach має відбілюючі властивості. Швидко 
та ефективно видаляє забруднення. Делікатно чистить, 
навіть сильно забруднені поверхні.



Миття та дезінфекція
Domestos Citrus Fresh
Domestos Pine Fresh
Domestos Red Power
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1 x 5 L
SKU: 100867027

1 x 5 L
SKU: 100867028

1 x 5 L
SKU: 100867021

Citrus Fresh Pine Fresh Red Power

Domestos Citrus Fresh, Domestos Pine Fresh i Domestos Red Power 
це миючо-дезінфікуюча густа рідина, призначена для миття 
та дезінфекції обладнення та поверхонь у ванних та туалетних 
приміщеннях.
Ефективна проти бактерій, вірусів та грибків.
Має приємний запах свіжості.



Вибери рішення для 
своєї компанії

Ресторан Готель Клініка

Щоденне 
миття/
чищення

Чищення
кухні

Дезінфекція

Жирові забруднення

Нержавіюча сталь

Печі та грилі

Підлоги

Чищення
ванних

кімнат

Водостійкі поверхні

Унітази

Пісуари

Шкло та водостійкі поверхні

Підлоги

Водостійкі поверхні

Машинне
миття
посуду

Машинне миття посуду

Ополіскування посуду

Прання
Дезінфекція тканин

Видалення плям

Пом'якшення тканин

Періодичне 
чищення Спеціальні

продукти

Видалення каменю - кухня

Видалення каменю - туалет

Чищення фуг

  
мінімальна рекомендована 
пропозиція продуктів

Загальне
чищення
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